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ABSTRAKSI 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh corporate governance 
terhadap kinerja keuangan perusahaan dan pengaruh corporate governance terhadap kinerja 
keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh earnings management. Corporate governance di 
ukur  dengan komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, 
kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan diukur 
dengan CFROA (cash flow return on assets) sedangkan earnings management diukur DAit 
(discretionary accruals). Data yang digunakan adalah data annual report yang dipublikasikan 
di situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id dan situs masing-masing perusahaan sampel dari 
tahun 2009-2011. Metode dalam penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang 
bersifat deskriptif kuantitatif dengan uji regresi berganda. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) komposisi dewan komisaris 
independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, (2) ukuran 
dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, (3) 
komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, (4) 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan, (5) ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan, (6) komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh earnings management, (7)  
ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 
dimoderasi oleh earnings management, (8) komite audit tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh earnings management, (9) 
kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 
yang dimoderasi oleh earnings management, (10) ukuran perusahaan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh earnings 
management. 
 
Kata kunci : Corporate Governance, Kinerja Keuangan Perusahaan, Earnings Management 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Penerapan corporate governance didasarkan pada teori agensi. Teori 

agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik. 

Manajemen sebagai agen, secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagi imbalannya 

akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat 

dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak 

berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang 

dikehendaki sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen (agent) 

dengan pemilikan (principal) yang dapat memberikan kesempatan kepada 

manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam rangka 

menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan 

(Eka Sefiana, 2009). 

Corporate governanace menjadi isu yang sangat menarik dari waktu 

kewaktu, khususnya mulai mengemuka pada tahun 1998 ketika Indonesia 

mengalami krisis yang berkepanjangan karena lemahnya praktik corporate 

governance. Corporate governance mengalami perkembangan sebagai reaksi 

terhadap berbagai kegagalan korporasi sebagai akibat dari buruknya tata kelola 

perusahaan. Corporate governance itu sendiri merupakan tata kelolaan 

perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai pihak yang 

berkepentingan terhadap pengelolaan perusahaan dalam menentukan arah kinerja 

perusahaan. 

Earnings management telah memunculkan beberapa kasus skandal 

pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, World 

Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett dkk, 2006 dalam 

Muh. Arif Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka, 2007). Beberapa kasus yang 

terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga 

melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari terdeteksi 

adanya manipulasi (Gideon SB Boediono, 2005). Hal tersebut membuktikan 

bahwa praktik manipulasi laporan keuangan tetap dilakukan oleh pihak korporat 

meskipun sudah menjauhi periode krisis tahun 1997-1998. Salah satu penyebab 

kondisi ini adalah kurangnya penerapan corporate governance. Bukti 

menunjukkan lemahnya praktik corporate governance di Indonesia mengarah 



pada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan perusahaan 

(Marihot Nasution dan Doddy Setiawan, 2007). 

Dari uraian diatas maka peneliti ini mengambil judul : “PENGARUH 

PENERAPAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA 

KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN EARNINGS MANAGEMENT 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Perbankan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”. 

2. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan corporate 

governance  terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah pengaruh penerapan corporate 

governance terhadap kinerja keuangan perusahaan dimoderasi oleh earnings 

management. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang dapat digunakan 

untuk memahami corporate governance. Michael C. Jensen dan William H. 

Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak 

antara manajer (agent) dengan investor (principal). Konflik kepentingan antara 

pemilikan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai 

dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). 

2. Corporate Governance 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2004) 

corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan 

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan 

eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau 

dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

3. Komposisi Dewan Komisaris 

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas 

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini 

penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan 



manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk 

mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada 

informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, 

maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait 

dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Selain mensupervisi 

dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, 

fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam National 

Code for Good Corporate Governance 2001 adalah memastikan bahwa 

perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan 

kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor efektifitas 

pelaksanaan good corporate governance (Marihot Nasution dan Doddy Setiawan, 

2007). 

4. Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan  komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris 

perusahaan baik berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan 

(Muh. Arief Ujiyanto dan Bambang Agus Pramuka, 2007). Semakin banyaknya 

personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat pada makin buruknya 

kinerja yang dimiliki perusahaan. 

 

5. Komite Audit 

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan 

perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan 

perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian 

perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara 

pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam 

menangani masalah pengendalian. Berdasarkan surat edaran BEJ, SE-

008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga 

orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari 

komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris 

tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi 

ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen 

harus berasal dari pihak eksternal yang independen (Marihot Nasution dan Doddy 

Setiawan, 2007). 



6. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga 

(perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain) 

(Pratana Puspa Midiastuty dan Mas’ud Machfoedz, 2003). 

7. Ukuran Perusahaan 

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan 

yang lebih luas, sehingga sebagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak 

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. 

Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap proyek cash flow 

dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator (pemerintah) akan 

berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran 

pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum (Nuryaman, 2008). 

8. Manajemen Laba 

Copeland (1968) dalam Yusriati Nur Farida dkk (2010) mendefinisikan 

manajemen laba sebagai “some ability to increase or decrease reported net 

income at well” yang berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha manajemen 

untuk memaksimalkan atau meminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai 

dengan keinginan manajemen. Earnings management dapat menimbulkan 

masalah-masalah keagenan (agency cost) yang dipicu dari adanya pemisahan 

peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham (principal) dengan 

pengelola/manajemen perusahaan (agent). Manajemen selaku pengelola 

perusahaan memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak dan lebih dahulu 

daripada pemegang saham sehingga terjadi asimetri informasi yang 

memungkinkan manajemen melakukan proyek akuntansi dengan orientasi pada 

laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu. 

9. Kinerja Keuangan Perusahaan 

Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukan efektifitas 

dan efisiensi suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Jika kinerja 

keuangan adalah kemampuan kinerja manajemen keuangan dalam mencapai 

prestasi kinerjanya. Laba merupakan indikator yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi tentang laba mengukur 

keberhasilan atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang 

ditetapkan (Yusriati Nur Farida dkk, 2010). 



C. METODE PENELITIAN 

1. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Perusahaan yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah perusahaan 

perbankan yang telah terdaftar di BEI pada periode 2009-2011. Populasi 

merupakan keseluruhan obyek penelitian baik terdiri dari benda yang nyata, 

abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan sumber data dan memiliki 

katakter tertentu dan sama (Sukandarrumidi, 2006: 47). Konsep lain yang erat 

kaitannya dengan populasi adalah sampel. Sampel merupakan bagian dari 

populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek yang merupakan sumber 

data. Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian perusahaan perbankan dengan 

kriteria-kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Perusahaan terdafter di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk 

periode 31 desember 2009 sampai dengan tahun 2011 yang dinyatakan 

dalam rupiah (Rp.). 

3. Data tersedia lengkap (data mengenai corporate governance perusahaan 

maupun data untuk mendeteksi earnings management dan kinerja 

keuangan perusahaan perbankan). 

2. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Data 

penelitian ini diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan perbankan 

Indonesia (annual report) yang listing di BEI selama tahun 2009 sampai dengan 

tahun 2011. Data dapat dilihat dari situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id, dan situs 

masing-masing perusahaan sampel serta sumber-sumber lain yang relevan dan 

dibutuhkan dalam penelitian ini. 

3. Metode Analisis Data 

a. Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, 

minimum, maksimum dan standar deviasi dari variabel -variabel dalam 

penelitian (Muh. Arief Ujiyanto dan Bambang Agus Pramuka, 2007). 

b. Uji Asumsi Klasik 

1) Uji Normalitas 



Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal. Dalam uji normalitasini ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafis dan 

uji statistik (Imam Ghozali, 2009). 

2) Uji Multikolinearitas 

Dalam melakukan regresi berganda, variabel-variabel independen 

dalam model tidak terkorelasi secara sempurna atau diasumsikan tidak 

multikolinearitas. Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi 

kolerasi di antara variabel bebas. Pengujian ini menggunakan Variance 

Inflation Factor (VIF). Apabila nilai Tolerance berada disekitar satu dan 

VIF kurang dari 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas. 

3) Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. 

4) Uji Autokolerasi 

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan 

kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi 

timbul karena residual (kesalahan penggangu) tidak bebas dari satu 

observasi ke observasi lainnya. 

c. Pengujian Hipotesis 

1) Persamaan Regresi 

Persamaan regresi berganda akan dipakai untuk menguji 

hipotesis yang telah di bentuk. Uji hiptesis dilakukan dengan 

menggunakan dua model regresi. Model regresi pertama menggunakan 

CFROA sebagai ukuran kinerja keuangan perusahaan untuk menguji 

corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan 

model regresi kedua untuk menguji pengaruh komposisi dewan 

komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan 

institusional dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan yang 

dimoderasi oleh earnings management. 



2) Pengujian Koefisien Regresi Serentak (Uji-F) 

Uji F bertujuan untuk menentukan signifikansi variabel 

independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 

3) Pengujian Koefisien Regresi Parsial (Uji-t) 

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen. 

4) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Uji R bertujuan untuk melihat berapa proporsi variabel 

independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel 

dependen. 

D. HASIL PENELITIAN 

1. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap cash flow 

return on assets (CFROA) 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komposisi dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap cash flow return on assets (CFROA). 

Hasil uji t menunjukan nilai t sebesar -0.886 dan signifikansi sebesar 0.380 yang 

lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan komposisi 

dewan komisaris independen berpengaruh terhadap  cash flow return on assets 

(CFROA) ditolak (Ha Ditolak).  

2. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Cash Flow Return On Assets 

(CFROA) 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap cash flow return on assets (CFROA). Hasil uji t 

menunjukan nilai t sebesar -0.509 dan signifikansi sebesar 0.613 yang lebih besar 

dari 0.05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan ukuran dewan komisaris 

berpengaruh terhadap  cash flow return on assets (CFROA) ditolak (Ha Ditolak).  

3. Pengaruh Komite Audit terhadap Cash Flow Return On Assets (CFROA) 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komite audit tidak berpengaruh 

terhadap cash flow return on assets (CFROA). Hasil uji t menunjukan nilai t 

sebesar -1.008 dan signifikansi sebesar 0.318 yang lebih besar dari 0.05. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan komite audit berpengaruh terhadap cash flow 

return on assets (CFROA) ditolak (Ha Ditolak).  

4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Cash Flow Return On Assets 

(CFROA) 



Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap cash flow return on assets (CFROA). Hasil uji t 

menunjukan nilai t sebesar -0.460 dan signifikansi sebesar 0.648 yang lebih besar 

dari 0.05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap cash flow return on assets (CFROA) ditolak (Ha Ditolak). 

5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Cash Flow Return On Assets 

(CFROA) 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap cash flow return on assets (CFROA). Hasil uji t menunjukan nilai t 

sebesar 3.423 dan signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

cash flow return on assets (CFROA) diterima (Ha Diterima).  

6. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja 

Keuangan yang Dimoderasi oleh Earnings Management 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komposisi dewan komisaris 

independen dan earnings management sebagai variabel moderasi (KDKI DAit) 

tidak berpengaruh terhadap cash flow return on assets (CFROA). Hasil uji t 

menunjukan nilai t sebesar 0.828 dan signifikansi sebesar 0.412 yang lebih besar 

dari 0.05. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh komposisi 

dewan komisaris independen terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh 

earnings management ditolak (Ha ditolak).  

7. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan yang 

Dimoderasi oleh Earnings Management 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran dewan komisaris dan 

earnings management sebagai variabel moderasi (UDK DAit) berpengaruh 

terhadap cash flow return on assets (CFROA). Hasil uji t menunjukan nilai t 

sebesar 2.058 dan signifikansi sebesar 0.046 yang lebih kecil dari 0.05. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

kinerja keuangan yang dimoderasi oleh earnings management diterima (Ha 

diterima).  

8. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan yang Dimoderasi oleh 

Earnings Management 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komite audit dan earnings 

management sebagai variabel moderasi (KA DAit) tidak berpengaruh terhadap 



cash flow return on assets (CFROA). Hasil uji t menunjukan nilai t sebesar 0.635 

dan signifikansi sebesar 0.529 yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan yang 

dimoderasi oleh earnings management ditolak (Ha ditolak).  

9. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan yang 

Dimoderasi oleh Earnings Management 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepemilikan institusional dan 

earnings management sebagai variabel moderasi (KI DAit) tidak berpengaruh 

terhadap cash flow return on assets (CFROA). Hasil uji t menunjukan nilai t 

sebesar 0.073 dan signifikansi sebesar 0.942 yang lebih besar dari 0.05. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

kinerja keuangan yang dimoderasi oleh earnings management ditolak (Ha 

ditolak).  

10. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Keuangan yang Dimoderasi 

oleh Earnings Management 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan dan earnings 

management sebagai variabel moderasi (UP DAit) tidak berpengaruh terhadap 

cash flow return on assets (CFROA). Hasil uji t menunjukan nilai t sebesar -1.227 

dan signifikansi sebesar 0.226 yang lebih besar dari 0.05. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja 

keuangan yang dimoderasi oleh earnings management ditolak (Ha ditolak).  

E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan sampel perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011 

dapat dibuat simpulan bahwa komposisi dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan 

perusahaan.  

Komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh earnings 



management. Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh earnings management. Komite audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang 

dimoderasi oleh earnings management. Kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimoderasi 

oleh earnings management. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dimoderasi oleh earnings 

management. 

2. Saran  

Saran penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut : 

a. Dapat menggunakan proksi corporate governance seperti yang sudah 

disebutkan dalam konsep corporate governance perbankan dan menambahkan 

beberapa variabel seperti Kepemilikan Managerial (KM). 

b. Menggunakan metode lain yang lebih sesuai dengan karakteristik perusahaan 

perbankan seperti Beaver and Engel Model untuk menentukan Earnings 

Management. 

c. Menambahkan tahun sampel penelitian agar hasil penelitian lebih akurat. 
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