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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola

perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. Tata kelola
perusahaan diukur dengan komposisi dewan komisaris, kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 205 perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011-2014.
Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling method.
Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini
adalah analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa komposisi dewan
komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional
berpengaruh terhadap manajemen laba.
Kata Kunci: Manajemen laba, tata kelola perusahaan

ABSTRACT
The study aims to analyze the effect of corporate governance on earnings

management in manufacturing companies. Corporate governance is measured by
boards of commissioners, institutional ownership, managerial ownership, audit
committees and firm size.

The sample which used in this research is 205 manufacturing companies
which listed in Indonesian Stock Exchange on 2011-2014. The sampling method
used in this research is purposive sampling method. The method of analysis used
in this study is multiple regression analysis.

Based on the result of analysis conclude that boards of commissioners,
managerial ownership, audit committees and firm size have no significant effect
on earnings management. Meanwhile institutional ownership has a positive effect
on earnings management.
Keywords: Earning management, corporate governance
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1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi mengenai
kondisi dan kinerja suatu perusahaan bagi pihak eksternal. Informasi tersebut
menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu
perusahaan dan bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan
keputusan ekonomi. Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang
digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba.

Informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau
prestasi manajemen. Selain itu, informasi laba juga digunakan oleh investor
atau pihak lain yang berkepentingan sebagai indikator efisiensi penggunaan
dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat
pengembalian dan indikator untuk kenaikan kemakmuran (Gozali dan Chariri,
2007:350) dalam Agustia (2012).

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1,
informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau
pertanggungjawaban manajemen. Adanya kecenderungan lebih
memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang
kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong
timbulnya perilaku menyimpang, yang salah satu bentuknya adalah
manajemen laba. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan
kesejahteraan para stakeholders, namun di sisi lain manajer juga mempunyai
kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka sendiri. Penyatuan
kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah-masalah yang
disebut dengan masalah keagenan atau agensi konflik (Faisal, 2004) dalam
(Prastiti dan Meiranto, 2013)

Manajemen laba merupakan masalah keagenan yang sering dipicu oleh
adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham
dengan manajemen perusahaan (Iqbal, 2007). Kedua pihak tersebut berupaya
untuk lebih mengutamakan kepentingannya masing-masing dari pada
kepentingan perusahaan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab untuk
mengoptimalkan laba para pemilik (principal). Namun dilain pihak, manajer
juga mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Fisher dan Rosenzweig dalam Sulistyanto (2008), menyebutkan bahwa
manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan
(menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya
tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan
jangka panjang (Sumanto dan Kiswono, 2014)

Untuk mencegah manajemen laba yang berlebihan, penerapan good
coorporate governance diperlukan (Sutopo, 2009). Coorporate governance
merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis
dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas
perusahaan yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan shareholder value. Isu
coorporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan
dan pengelolaan perusahaan (Oktafia, 2010). Menurut Alzoubi dan Selamat
(2012), pemegang saham bergantung pada kemampuan dewan komisaris dan
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komite audit untuk memantau kinerja manajemen. Oleh karena itu, tanggung
jawab kualitas pelaporan keuangan terletak pada efektivitas peran dewan dan
komite auditnya (Prastiti dan Meiranto, 2013)

1.2 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:
a. Menganalisis pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap

manajemen laba.
b. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen

laba.
c. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen

laba.
d. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap manajemen laba.
e. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori  Keagenan
Noviardhi dan Hadiprajitno (2013) menyatakan bahwa teori keagenan

merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara agen (manajer) dengan
prinsipal (pemegang saham) Jensen and Meckling, 1976. Dalam konsep ini, agen
merupakan manajer yang berhubungan langsung dengan manajemen perusahaan.
Sedangkan yang dimaksud prinsipal adalah seseorang yang memilik saham di
suatu perusahaan (Shareholders). Inti dari teori keagenan adalah pendesainan
kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dalam hal terjadi
konflik kepentingan (Scott, 1997).
2.1 Manajemen Laba

Manajemen laba (earning management) didefinisikan sebagai pilihan yang
dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai
beberapa tujuan tertentu (Scott, 2003). Manajemen laba (earning management)
terjadi ketika para manajer menggunakan keputusannya dalam pelaporan
keuangan dan dalam melakukan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan
keuangan, baik untuk menimbulkan gambaran yang salah bagi stakeholders
tentang kinerja ekonomi perusahaan, maupun untuk mempengaruhi hasil
kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan (Healy
and Wahlen, 2001) dalam (Noviardhi dan Hadiprajitno, 2013).
Noviardhi dan Hadiprajitno (2013) mengungkapkan bahwa pada konsep
manajemen laba (earning management), terdapat dua konsep akrual, yaitu konsep
discretionary accrual dan konsep non discretionary accrual. Discretionary
accrual maksudnya adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas dan
tidak diatur dan merupakan pilihan dari kebijakan manajemen.Non discretionary
accrual maksudnya adalah pengakuan akrual laba yang wajar dan tunduk pada
suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2.2 Tata Kelola Perusahaan

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) bahwa
corporate governance adalah seperangkat aturan tentang hubungan diantara
berbagai pihak yaitu pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur,
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pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan lainnya yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban diantara mereka (Achyani, Triyono,
Wahyono, 2015).

Cadbury Report (1992) mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai
suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.
Definisi lain Cadbury Committee memandang tata kelola perusahaan sebagai
seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham,
manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan
lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung
jawab mereka.

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD, 2004)
mendefinisikan tata kelola perusahaan sebagai struktur yang olehnya para
pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan-tujuan perusahaan dan
saran untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.

2.2.1 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 oada berkurangnya kepercayaan investor.
Untuk mengatasinya, dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses
pada informasi perusahaan.
2.2.2 Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional dianggap memiliki kemampuan untuk memonitor
tindakan manajemen lebih baik dibandingkan dengan investor individual.
Menurut Lee.et al., (1992) dalam Rachmawati dan Triatmoko (2007)
menyebutkan dua pendapat mengenai investor yaitu investor institusional
sebagai pemilik sementara dan sebagai investor yang berpengalaman.
2.2.3 Kepemilikan Manajerial
Jensen dan Meckling (1976) dalam Asward dan Lina (2015) menemukan bukti
bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi
masalah keagenan dan manajer dengan menyelaraskan kepentingan-
kepentingan manajer dengan pemegang saham.
2.2.4 Komite Audit
Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG),
komite audit adaah suatu komite yang beranggotakan satu atau lebih dewan
komisaris dan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai keahlian,
pengalaman dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan komite
audit.
2.2.5 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan perusahaan.
Perusahaan cenderung akan membutuhkan dana yang lebih besar dibandingkan
perusahaan yang lebih kecil.
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3. METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2011-2014. Pada penelitian ini
teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling yaitu
sampel atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan
sampel yang ditentukan. Kriteria-kriteria yang ditetapkan adalah perusahaan yang
(a) menerbitkan annual report berturut-turut selama 2011-2014, (b) memiliki data
secara lengkap, (c) menrapakan tata kelola perusahaan, (d) menyajikan pelaporan
dengan menggunakan mata uang Rupiah.

3.2 Data dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Adapun data
sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia
(www.idx.co.id).

Keterangan Jumlah
1. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan annual report secara

berturut-turut pada periode 2011-2014 (98x4)
2. Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data-data secara

lengkap (14x4)
3. Perusahaan manufaktur yang tidak menerapkan tata kelola

perusahaan pada periode 2011-2014 (5x4)
4. Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan laporan keuangan

dengan satuan mata uang rupiah (Rp) (21x4)

392

(56)

(20)
(84)

Total
Data outlier

232
(27)

Total sampel yang digunakan dan diolah 205

3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Independen
3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba.
Manajemen laba merupakan suatu tindakan manajer yang memilih
kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan yang spesifik dan
kebijakan akuntansi yang dimaksud adalah penggunaan accrual dalam
menyusun laporan keuangan. Earning Management dalam penelitian ini
diukur dengan mengidentifikasi / mengukur discretionary accrual dengan
menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al., 1996).

TACit = Nit - CFOit

Nilai total accrual (TA) diestimasi dengan persamaan regresi linier
berganda yang berbasis ordinary least square (OLS) sebagai berikut:

TACit / Ait = β1 (1 / Ait-1) + β2 (∆REVt / At-1) + β3 (PPEt / Ait-1) + ε
Dengan menggunakan koefisien regresi di atas nilai non discretionary

accruals (NDA) dapat dihitung dengan rumus:
NDAit = β1 (1 / Ait-1) + β2 (∆REVt / At-1 - ∆RECt / Ait-1) + β3 (PPEt / Ait-1)

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut:
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DAit = TAit / Ait-1 - NDAit

Keterangan:
TACit = Total accruals perusahaan i pada periode t
Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode t
CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode t
Ait-1 = Total asset perusahaan i pada periode t
∆REVt = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t
∆RECt = Perubahan piutang perusahaan i pada periode t
PPEt = Aset tetap (property, plant & equipment) perusahaan tahun t
DAit = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode t
NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode t
β1, β2, β3 = Koefisien regresi
ε = error

3.3.2 Variabel Independen
Variabel independen dalam penelitian ini adalah komposisi dewan
komisaris, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit
dan ukuran perusahaan.
a. Komposisi Dewan Komisaris (KDK)

Komposisi Dewan Komisaris (BOC) adalah susunan keanggotaan
yang terdiri dari komisaris luar perusahaan  (komisaris independen)
dan komisaris dari dalam perusahaan. ). Proporsi dewan komisaris
dihitung dengan membagi jumlah komisaris independen terhadap
jumlah total annggota komisaris.

b. Kepemilikan Institusional (KI)
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan
oleh investor besar seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun,
dan investment banking yang membeli saham perusahaan dalam
jumlah besar. Kepemilikan institusional diukur dengan jumlah saham
yang dimiliki oleh investor institusional dibandingkan dengan total
saham perusahaan.

c. Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oeh manajemen
secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang
perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Indikator untuk mengukur
kepemilikan manajerial adalah persentase perbandingan jumlah saham
yang dimiliki pihak manajemen dengan seluruh modal saham yang
beredar.

d. Komite Audit
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisari untuk
melakukan tugas pengawasan pengelolaan.

Ukuran Komite Audit =
e. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan
nesar kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan diukur dengan log
natural total asset perusahaan pada akhir tahun.
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4. ANALISA DAN PEMBAHASAN
4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif penelitian dilakukan guna mencari nilai minimum,
maksimum, mean dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian, seperti
yang ditunjukkan dalam tabel 4.1

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
ML
KDK
KI
KM
KA
UP

205
205
205
205
205
205

-1,206
0,20
0,018
0,000
0,667
12,87

0,656
0,80
6,643
0,256
1,667
30,50

-0,148
0,404
0,752
0,025
1,032
24,061

0,184
0,112
0,476
0,058
0,132
5,109

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

4.2 Uji Asumsi Klasik
4.2.1 Uji Normalitas

Unstandardized Residual
K-S
Sig (p-value)
Keterangan

1,301
0,068

Normal
Dari data diatas diketahui bahwa nilai signifikan atau probability

semua variabel ternyata lebih besar dari α (p > 0,05), maka dapat
dinyatakan bahwa seluruh data memiliki sebaran data normal. Hasil uji
normalitas data (p-value 0,068 > 0,05).

4.2.2 Uji Multikolinieritas
Variabel Tolerance VIF Keterangan

KDK
KI

KM
KA
UP

0,961
0,976
0,924
0,950
0,930

1,041
1,024
1,083
1,053
1,075

Bebas Multikolinieritas
Bebas Multikolinieritas
Bebas Multikolinieritas
Bebas Multikolinieritas
Bebas Multikolinieritas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Hasil uji multikolinieritas pada table diatas menunjukkan bahwa
selurh variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10
sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinieritas.
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4.2.3 Uji Heterokedastisitas

Variabel
Signifikan Α Keterangan

KDK
KI

KM
KA
UP

0,821
0,319
0,367
0,913
0,472

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Bebas Heterokedastisitas
Bebas Heterokedastisitas
Bebas Heterokedastisitas
Bebas Heterokedastisitas
Bebas Heterokedastisitas

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015
Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa

nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,05 maka
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model.

4.3 Uji Hipotesis
4.3.1 Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien t hitung Sig.
Konstant

KDK
KI

KM
KA
UP

F hitung
Adj. R2

-0,145
0,068
0,057
0,267
-0,173
0,004
2,712
0,040

-1,016
0,599
2,119
1,188
-1,763
1,603

0,311
0,550
0,035
0,236
0,079
0,110

Sumber: Data Sekunder diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis, maka model persamaan regresi linier
berganda adalah sebagai berikut:

ML = -0,145 + 0,068KDK + 0,057KI + 0,267KM – 0,173KA + 0,004P + e

4.3.2 Uji Statistik t
Nilai signifikan variabel independen yaitu: (a) komposisi dewan

komisaris (KDK) sebesar 0,550 > 0,05 sehingga H1 ditolak, (b)
kepemilikan institusional (KI) sebesar 0,035 < 0,05 sehingga H2 diterima,
(c) kepemilikan manajerial (KM) sebesar 0,236 > 0,05 sehingga H3 ditolak,
(d) komite audit (KA) sebesar 0,079 > 0,05 sehingga H4 ditolak, (e) ukuran
perusahaan (UP) sebesar 0,110 > 0,05 sehingga H5 ditolak.
4.3.3 Uji Statistik F

Variabel manajemen laba didapatkan hasil bahwa nilai F (2,712)
dengan nilai probabilitas = 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat
signifikansi 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel komposisi
dewan komisaris (KDK), kepemilikan institusional (KI), kepemilikan
manajerial (KM), komite audit (KA) dan ukuran perusahaan (UP) secara
bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.
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4.3.4 Uji Koefisien Determinasi (Uji R2)
Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R2 dengan bantuan program

SPSS 21 for windows dalam analisis regresi linier berganda diperoleh
angka adjusted R 2sebesar 0,040. Hal ini berarti bahwa 4% variasi
manajemen laba dijelaskan oleh komposisi dewan komisaris (KDK),
kepemilikan institusional (KI), kepemilikan manajerial (KM), komite audit
(KA) dan ukuran perusahaan (UP). Sementara sisanya sebesar 96%
diterangkan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN
1. Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Hasil uji t untuk variabel Komposisi Dewan Komisaris (KDK) memperoleh
nilai koefisien regresi sebesar 0,068 dan nilai signifikan sebesar 0,550 > 0,05,
maka H1ditolak. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa besar
kecilnya komposisi dewan komisaris (KDK) tidak berpengaruh terhadap tingkat
manajemen laba.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya dewan komisaris bukanlah
menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap manajemen
perusahaan. Komposisi dewan komisaris independen tidak berpangaruh terhadap
manajemen laba, hal ini dikarenakan komisaris independen ditunjuk oleh
pemegang saham mayoritas dalam RUPS sehingga apabila tidak sejalan dengan
keputusan pemilik maka perusahaan dapat melakukan pergantian. Jadi, pada
praktiknya meskipun komposisi dewan komisaris independen pada perusahaan
relatif besar, tetapi mereka tidak bisa benar-benar independen dalam
melaksanakan tugas dan pengawasannya karena terbatas oleh peraturan/kebijakan
dari pemegang saham mayoritas, sehingga tidak bisa mendorong pelaksanaan tata
kelola perusahaan secara optimal untuk membatasi praktik manajemen laba.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Natalia (2013) yang membuktikan
bahwa komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Asward dan Lina (2015)
yang menemukan bahwa komposisi dewan komisaris berpengaruh negative
terhadap manajemen laba.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba
Hasil uji t untuk variabel kepemilikan isntitusional (KI) memperoleh nilai

koefisien regresi sebesar 0,057 dan nilai signifikan sebesar 0,035 yang lebih kecil
dari taraf signifikansi 0,05 (0,035 < 0,05) maka H2 diterima. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa kepemilikan isntitusional (KI) berpengaruh terhadap tingkat
manajemen laba. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional makan akan
memperbesar tingkat manajemen laba. Hal ini dikarenakan kepemilikan
institusional mempunyai akses atas sumber informasi yang lebih tepat waktu dan
relevan yang dapat mengetahui keberadaan pengelolaan laba lebih cepat dan lebih
mudah dibandingkan investor individual.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Barus dan Setiawati (2015) yang
mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap
manajemen laba. Penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Putri dan
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Yuyetta (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Hasil uji t untuk variabel Komposisi Dewan Komisaris (KDK) memperoleh
nilai koefisien regresi sebesar 0,267 dan nilai signifikan sebesar 0,236 > 0,05,
maka H3 ditolak. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba.

Para manajer yang juga memiliki saham perusahaan cenderung mengambil
kebijakan untuk mengelola laba dengan sudut pandang keinginan investor,
misalnya dengan meningkatkan laba yang dilaporkan sehingga banyak investor
yang tertarik untuk menanamkan modal dan bisa naikkan harga saham
perusahaan. Kegagalan pihak manajemen yang juga pemilik modal perusahaan
dalam meningkatkan kualitas dan proses pelaporan keuangan disebabkan kerena
persentase manajer yang memiliki saham relatif sangat kecil jika dibandingkan
dengan keseluruhan modal yang dimiliki investor umum. (Agustia, 2013)

Hasil ini konsisten dengan penelitian Zeptian dan Rohman (2013) yang
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak terbukti berpengaruh terhadap
manajemen laba. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Asward
dan Lina (2015) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manjerial berpengaruh
positif terhadap manajemen laba.
4. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Hasil uji t untuk variabel komite audit (KA) memperoleh nilai koefisien
regresi sebesar -0,173 dan nilai signifikan sebesar 0,079 > 0,05, maka H4 ditolak.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa komite audit tidak
berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba.

Hal ini disebabkan adanya peraturan Bapepam yang bersifat mandatory,
sehingga tujuan perusahaan membentuk komite audit utamanya hanya agar
terhindar dari sanksi hukuman. Oleh karena itu, kinerja dari komite audit kurang
efektif dan optimal dalam mengembangkan dan menerapkan proses pengawasan
untuk meminimalisir praktik manajemen laba. Menurut Effendi (2009:34),
keberadaan komite audit di perusahaan publik sampai saat ini masih sekedar untuk
memenuhi ketentuan pihak regulator (pemerintah) saja.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Nabila dan Daljono (2013) yang
membuktikan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian dari Prastiti dan Meiranto
(2013)
5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba

Hasil uji t untuk variabel ukuran perusahaan (UP) memperoleh nilai
koefisien regresi sebesar 0,004 dan nilai signifikan sebesar 0,110 >  0,05, maka H5

ditolak. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan
tidak berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba. Hal ini dikarenakan setiap
perusahaan memiliki kepentingan sama untuk terlihat baik bagi investor dalam
memiliki kecenderungan yang sama dalam melakukan manajmen laba, baik
perusahaan kecil maupun perusahaaan besar.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Anggraeni dan Hadiprajitno (2013)
yang mengemukakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara
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signifikan terhadap manajemen laba.  Penelitian ini bertolak belakang dengan
hasil penelitian dari Noviardhi dan Hadiprajitno (2013) yang membuktikan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh posisitif signifikan terhadap manajemen laba dan
penelitian Setyaningrum dan Sari (2011) yang mengemukakan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

PENUTUP
5.1 Kesimpulan

a. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Komposisi Dewan Komisaris (KDK)
memperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,068 dan nilai signifikan
sebesar 0,550 > 0,05, maka H1ditolak. Berdasarkan hasil analisis dapat
disimpulkan bahwa besar kecilnya komposisi dewan komisaris (KDK) tidak
berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba.

b. Hasil uji t untuk variabel kepemilikan institusional (KI) memperoleh nilai
koefisien regresi sebesar 0,057 dan nilai signifikan 0,035 < 0,05 maka H2

diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan isntitusional (KI)
berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba.

c. Hasil uji t untuk variabel kepemilikan manajerial (KM) memperoleh nilai
koefisien regresi sebesar 0,267 dan nilai signifikan sebesar 0,236 > 0,05,
maka H3 ditolak. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba.

d. Hasil uji t untuk variabel komite audit (KA) memperoleh nilai koefisien
regresi sebesar -0,173 dan nilai signifikan sebesar 0,079 > 0,05, maka H4

ditolak. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa komite audit
tidak berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba.

e. Hasil uji t untuk variabel ukuran perusahaan (UP) memperoleh nilai
koefisien regresi sebesar 0,004 dan nilai signifikan sebesar 0,110 >  0,05,
maka H5 ditolak. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa
ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba.

5.2 Keterbatasan
Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

a. Banyaknya annual report perusahaan yang tidak ditemukan baik di IDX
maupun website resmi perusahaan selama periode pengamatan sehingga
tidak masuk kriteria sampel penelitian.

b. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian tidak dapat
digeneralisasi untuk jenis perusahaan yang lain.

c. Variabel yang  digunakan hanya terbatas pada beberapa variabel mekanisme
tata kelola perusahaan yang mengakibatkan penelitian ini tidak mampu
mengukur secara komprehensif pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan
terhadap manajemen laba.

d. Peneliti hanya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari
www.idx.co.id sehingga penulis tidak mengetahui secara pasti keadaan
sesungguhnya yang ada di dalam perusahaan.
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5.3 Saran
Berdasarkan keterbatasan-keterbatasan penelitian yang telah diungkapkan

diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:
a. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menambah periode pengamatan

sehingga hasil yang diperoleh bisa lebih baik.
b. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan memperbanyak jumlah sampel, tidak

hanya perusahaan manufaktur, tapi seluruh perusahaan yang terdaftar di
BEI.

c. Bagi penelitian berikutnya diharapkan menambah variabel lain  karena
dimungkinkan ada variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini
yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba.

d. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan data primer agar dapat
mengetahui kondisi sebenarnya dari suatu perusahaan.
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