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PENGARUH UKURAN DEWAN KOMISARIS, DEWAN KOMISARIS 

INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, UKURAN PERUSAHAAN DAN 

LEVERAGE TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode Tahun 2015-2017) 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti mengenai pengaruh ukuran 

dewan komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, 

dan leverage terhadap earnings management. Penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling sebagai metode pemilihan sampel. Populasi penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur sebanyak 156 perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan kriteria terpilih sampel berjumlah 77 

perusahaan dengan pengamatan selama 3 tahun dari 2015-2017. Pengujian 

hipotesis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap earnings 

management. Sedangkan ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, 

komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap earnings 

management. 

 

Kata Kunci : earnings management, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris 

independen, komite audit, ukuran perusahaan, leverage 

 

Abstract 

The purpose of this research was found an evidence regarding the influence of 

bord size influence, board independent, audit comitee, firm size and leverage on 

earnings management. this research based on purposive sampling method. The 

populations of this research used manufacturing companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange (IDX) of 156 companies. Through the defined criteria, selected a 

sample of 77 companies with 3 years observation from 2015-2017. Hypothesis in 

this research were tested by multiple regression analysis.  The results of this 

research  indicated that leverage on earnings management. While board size 

influence, board independent, audit comitee and firm size did not influence on 

earnings management. 

 

Keyword: earnings management, board independent, board size, audit comitee, 

firm size, leverage 

 

1. PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan sebuah sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil 

keputusan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan diharapkan dapat 

membantu kreditor dan investor dalam mengambil keputusan yang berhubungan 
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dengan dana yang mereka investasikan. Dalam laporan keuangan, laba merupakan 

salah satu indikator yang digunakan menaksir kinerja manajemen. Menurut 

Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, dalam menaksir 

pertanggungjawaban dan kinerja manajemen yang menjadi perhatian utama 

adalah informasi laba. Manajemen yang kinerjanya dilihat berdasarkan informasi 

laba, menyadari adanya kecenderungan untuk lebih memperhatikan laba. Hal ini 

dapat menimbulkan perilaku menyimpang manajemen, salah satunya adalah 

manajemen laba (Prasetya dan Gayatri, 2016). 

Menurut Badruzaman (2010) manajemen laba adalah suatu cara yang 

ditempuh manajemen dalam mengelola laporan keuangan perusahaan melalui 

pemilihan kebijakan akuntansi tertentu dengan tujuan meningkatkan laba bersih 

dan nilai perusahaan sesuai dengan harapan manajemen. Manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan muncul karena adanya hubungan agensi antara pemegang 

saham dan manajer. 

Praktik manajemen laba bisa terjadi di perusahaan dalam negeri maupun 

luar negeri dan pada kenyataannya earnings management terjadi diberbagai 

sektor. praktik manajemen laba yang terjadi belum lama ini yaitu pada perusahaan 

elektronik asal Jepang yaitu Toshiba. Seperti yang dimuat dalam m.detik.com 

oleh Lani Pujiastuti (2015), kasus ini bermula ketika Toshiba sendiri memulai 

menyelidiki praktik akuntansi di divisi energi. Menurut sebuah komite 

independen, perusahaan menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar US$ 1,2 

milyar selama periode lima tahun. Akibat skandal akuntansi yang mengguncang 

perusahaan, kepala eksekutif Toshiba Hisao Tanaka mengundurkan diri disusul 

dengan beberapa petinggi lainnya yaitu wakil ketua dewan komisaris Norio Sasaki 

dan Atsutoshi Nishida. Saham Toshiba telah turun sekitar 20% sejak awal April 

ketika isu-isu akuntansi terungkap. Nilai pasar perusahaan hilang sekitar ¥ 1,673 

Triliun ($ 13,4 milyar) dan para analisis memperkirakan saham Toshiba masih 

akan terus menurun. 

Untuk meminimumkan konflik kepentingan antara manajemen dan 

pemegang saham yang dapat berakibat terjadinya manajemen laba, perlu adanya 

pengelolaan perusahaan yang baik atau good corporate governance. Pengertian 



3 

 

corporate governance menurut Forum for Corporate Governance In Indonesia 

(FCGI) yaitu seperangkat peraturan yang mengatur hubungan pemegang saham, 

pengurus (pengelola perusahaan), pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta 

pemegang kepentingan intern dan ektern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak 

dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan. Proksi yang digunakan untuk mengatur corporate 

governance adalah ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, dan 

komite audit. Dewan komisaris independen ditugaskan dan diberi tanggung jawab 

atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. 

Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi 

auditor eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal termasuk audit 

internal (Risma, 2009). 

Faktor lain yang mempengaruhi earnings management adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik 

manajemen laba dari pada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil 

cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu bekerja baik 

agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang 

besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka berhati-hati dalam 

melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut 

melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setyawan, 2007). 

Leverage adalah rasio seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang. Apabila perusahaan memiliki aset yang dibiayai oleh hutang dalam 

jumlah yang banyak akan mendorong manajer untuk menaikkan jumlah laba yang 

diperoleh karena adanya beban bunga yang tinggi. 

Berdasarkan latar belakang penelitian dan hasil penelitian sebelumnya yang 

masih menunjukkan hasil yang berbeda sehingga sangat menarik untuk dilakukan 

penelitian. Pada penelitian ini variabel yang digunakan yaitu ukuran dewan 

komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan 

leverage. Sampel yang digunakan berasal dari sektor industri manufaktur. Dari 

uraian yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti memilih judul “Pengaruh 

Ukuran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, 
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Ukuran Perusahaan dan Leverage Terhadap Earnings Management pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

Tahun 2015-2017” 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data 

sekunder yang berupa laporan keuangan (annual repot) perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di bursa efek indonesia selama tahun 2015-2017. data penelitian ini 

diakses dalam situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Teknik 

pengambilan sampel menggunakan purposive sampling dengan kriteria (1) 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun2015-2017; 

(2) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara 

berturut-turut tahun 2015-2017; (3) Perusahaan manufaktur yang menerbitkan 

laporan keuangan dalam mata uang rupiah (Rp); (4) Perusahaan manufaktur yang 

menampilkan data dan informasi yang lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Teknik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Uji 

Asumsi Klasik, Analisa Regresi berganda dengan pengujian hipotesis. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 Hasil Statistik Deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EM 229 -0,21 0,34 0,0005 0,07230 

UDK 229 2,00 12,00 4,0349 1,80851 

DKI 229 0,20 0,80 0,4086 0,11244 

KA 229 2,00 5,00 3,0699 0,42345 

UP 229 11,40 19,50 14,6256 1,53327 

LEV 229 0,04 3,28 0,4798 0,35375 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2019 

Berdasarkan tabel 1 diketahui bahwa jumlah sampel sebanyak 229 perusahaan. 

Earnings management mempunyai nilai minimum sebesar -0,21, nilai maksimum 

sebesar 0,34, nilai rata-rata sebesar 0,0005, dan nilai standar deviasi sebesar 

0,07230. Ukuran dewan komisaris mempunyai nilai minimum sebesar 2, nilai 

maksimum sebesar 12, nilai rata-rata sebesar 4,0349, dan nilai standar deviasi 

sebesar 1,80851. Dewan komisaris independen mempunyai nilai minimum 
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Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2019 

 

sebesar 0,20,nilai maksimum sebesar 0,80, nilai rata-rata sebesar 0,4086, dan nilai 

standar deviasi sebesar 0,11244. Komite audit mempunyai nilai minimum sebesar 

2, nilai maksimum sebesar 5, nilai rata-rata sebesar 3,0699, dan nilai standar 

deviasi sebesar 0,42345. Ukuran perusahaan mempunyai nilai minimum sebesar 

11,40, nilai maksimum sebesar 19,50, nilai rata-rata sebesar 14,6256, dan nilai 

standar deviasi sebesar 1,53327. Leverage mempunyai nilai minimum sebesar 

0,04, nilai maksimum sebesar 3,28, nilai rata-rata sebesar 0,4798, dan nilai 

standar deviasi sebesar 0,35375. 

3.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menentukan apakah data terdistribusi normal atau 

tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji CLT (Central Limit 

Theorem) yaitu jika jumlah observasi lebih besar dari 30, maka asumsi normalitas 

dapat diabaikan. Penelitian ini jumlah n sebesar 229 > 30. Hal ini menunjukkan 

bahwa data dapat dikatakan berdistribusi normal dan dapat disebut sebagai sampel 

besar. 

3.2 Uji Multikolonieritas 

Tabel 2 Hasil Uji Multikolonieritas 

Model Tolerance VIF Keterangan 

UDK 0,466 2,144 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

DKI 0,903 1,108 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

KA 0,882 1,113 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

UP 0,454 2,205 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

LEV 0,890 1,123 Tidak Terjadi Multikolinearitas 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2019 
 

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui tidak terjadi masalah multikolonieritas dari 

persamaan penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Tolerance Value > 0,1 dan 

nilai VIF < 10. 

3.3 Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model Signifikansi Keterangan 

UDK 0,535 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

DKI 0,651 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

KA 0,703 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

UP 0,659 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 

LEV 0,645 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji gletser. Berdasarkan 

tabel 3 diatas dapat diketahui bahwa semua variabel independen menunjukkan 

nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel 

independen bebas dari heteroskedastisitas. 

3.4 Uji Autokorelasi 

Tabel 4 Hasil Uji Autokorelasi 

Variabel Durbin Watson Keterangan 

Ukuran Dewan 

Komisaris 

1,957 Tidak Terjadi 

Autokorelasi 

Dewan Komisaris 

Independen 

  

Komite Audit   

Ukuran Perusahaan   

Leverage   

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2019 

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,957. Menurut 

santoso (2012), jika nilai DW terletak diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi 

autokorelasi. Hal ini berarti -2 < 1,957 < +2, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi. 

3.5 Koefisien Determinasi 

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R 
R 

Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 0,221a 0,049 0,027 0,07131 

Sumber : Hasil Olah Data SPSS, 2019 

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai dari adjusted R2 sebesar 0,027 yang 

berarti sebesar 2,7% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi dari 

variabel independen sisanya sebesar 97,3% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak digunakan dalam penelitian ini. 

3.6 Uji Hipotesis (Uji t) 

Tabel 6 Hasil Uji t 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Signifikansi Keterangan 

Constant 0,063 0,317  

UDK 0,004 0,304 Tidak Berpengaruh 

DKI 0,026 0,555 Tidak Berpengaruh 
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KA 0,007 0,560 Tidak Berpengaruh 

UP -0,006 0,185 Tidak Berpengaruh 

LEV -0,045 0,002 Berpengaruh 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS, 2019 

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa ukuran dewan komisaris menunjukkan 

tingkat signifikansi 0,304 dan lebih besar dari 0,05  hal ini menunjukkan bahwa 

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap earnings management 

dengan kata lain hipotesis 1 ditolak, variabel dewan komisaris independen 

menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,555 dan lebih besar dari 0,05 hal ini 

menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

earnings management atau dengan kata lain hipotesis 2 ditolak,  komite audit 

menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,560 dan lebih besar dari 0,05 hal ini 

menunjukkan komite audit tidak berpengaruh terhadap earnings management atau 

dengan kata lain hipotesis 3 ditolak, ukuran perusahaan menunjukkan tingkat 

signifikansi sebesar 0,185 dan lebih besar dari 0,05 hal ini menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap earnings management dengan kata 

lain hipotesis 4 ditolak, leverage menunjukkan tingkat signifikansi sebesar 0,002 

dan lebih kecil dari 0,05 hal ini berarti bahwa leverage berpengaruh signifikan 

terhadap earnings management dengan kata lain hipotesis 5 diterima. 

3.7 Uji Regresi Linier Berganda 

Adapun model yang dihasilkan dari pengujian terhadap model regresi sebagai 

berikut: 

EM = 0,063 + 0,004 UDK + 0,026 DKI + 0,007 KA – 0,006 UP – 

0,045 LEV+e  (1) 

a. Nilai konstanta sebesar 0,063 menunjukkan bahwa faktor ukuran dewan 

komisaris, dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, dan 

leverage diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka earnings 

management akan mengalami kenaikan sebesar 0,063 

b. Besarnya koefisien regresi variabel ukuran dewan komisaris bernilai 0,004 

yang berarti apabila ukuran dewan komisaris meningkat 1 satuan maka 

earnings management akan naik sebesar 0,004 
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c. Besarnya koefisien regresi variabel dewan komisaris independen bernilai 

0,026 yang berarti apabila dewan komisaris independen meningkat 1 satuan 

maka earnings management akan mengalami kenaikan sebesar 0,026 

d. Besarnya koefisien regresi variabel komite audit bernilai 0,007 yang berarti 

apabila komite audit meningkat 1 satuan maka earnings management akan 

naik sebesar 0,007 

e. Besarnya koefisien regresi variabel ukuran perusahaan bernilai -0,006 yang 

berarti apabila komite audit meningkat 1 satuan maka earnings management 

akan turun sebesar 0,006 

f. Besarnya koefisien regresi variabel leverage bernilai -0,045 yang berarti 

apabila leverage meningkat 1 saruan maka earnings management akan turun 

sebesar 0,045. 

3.8 Pembahasan 

3.8.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Earnings Management 

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran dewan komisaris memiliki t hitung 

sebesar 1,029 dan nilai signifikansi sebesar 0,304. Nilai signifikansi 0,304 > 5% 

berarti variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap earnings 

management. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris 

yang besar maupun kecil tidak akan mempengaruhi keefektifan dalam 

menjalankan fungsi monitoring atas pelaporan keuangan, Hal ini disebabkan 

dalam pengawasan terhadap manajemen tergantung pada nilai, norma, dan 

kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi serta peran dewan komisaris 

dalam aktivitas pengendalian (monitoring) terhadap manajemen.Hasil penelitian 

ini sesuai dengan penelitian Prastiti dan Meiranto (2013), Kusumawati dkk 

(2013), serta Eva Rosa dan Moh Khoiruddin (2016) yang mengungkapkan bahwa 

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap earnings 

management. Penelitian ini betentangan dengan penelitian yang dilakukan 

Midiastuty dan Machfoed (2003) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap earnings management. 
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3.8.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Earnings Management 

Berdasarkan hasil pengujian variabel dewan komisaris independen memiliki t 

hitung sebesar 0,591 dan nilai signifikansi sebesar 0,555. Tingkat signifikansi 

dewan komisaris independen 0,555 > 0,05, hal ini berarti bahwa variabel dewan 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap earnings management. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa besar kecilnya dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap earnings management. Hal ini disebabkan dalam 

perusahaan indonesia peran dewan komisaris independen memiliki kedudukan 

yang lemah dibanding dengan dewan komisaris dan direksi sehingga kompetensi 

dan integritas dari dewan komisaris independen menjadi lemah. Serta peran 

dewan komisaris independen hanya untuk memenuhi peraturan perusahaan publik 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dimana dalam perusahaan harus memiliki 

komisaris independen mencapai 30% dari jumlah anggota dewan komisaris 

sedangkan dalam penelitian ini rata-rata perusahaan memiliki dewan komisaris 

independen sebesar 30% dari jumlah anggota dewan komisaris.Hasil ini 

mendukung penelitian yang dilakukan Nuryaman (2008), namun tidak 

mendukung hasil penelitian Nasution dan Setyawan (2007), Eva Rosa dan Moh 

Khoiruddin (2016), serta Sari dan Putri (2014). 

3.8.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Earnings Management 

Berdasarkan hasil pengujian variabel komite audit memiliki t hitung sebsar 0,548 

dan nilai signifikansi sebesar 0,560. Nilai signifikansi 0,560 > 0,05, hal ini berarti 

bahwa variabel komite audit tidak berpengaruh terhadap earnings management. 

Hal ini disebabkan jumlah komite audit dalam penelitian ini rata-rata 3 orang dan 

membuktikan bahwa pembentukan komite audit hanya sebatas untuk pemenuhan 

regulasi pemerintah, dimana regulasi mensyaratkan perusahaan harus mempunyai 

komite audit minimal 3 orang, serta pengangkatan komite audit tidak didasarkan 

pada kemampuan dan kompetensi yang dimiliki namun lebih didasarkan pada 

hubungan dengan dewan komisaris independen,  sehingga mengakibatkan kurang 

efektifnya peran komite audit dalam memonitor kinerja manajemen. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan Eva Rosa dan Moh Khoiruddin (2016) 

yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap earnings 
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management. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Yeni Siregar (2017) 

yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap earnings 

management. 

3.8.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Earnings Management 

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran perusahan memiliki t hitung sebesar 

-1,328 dan nilai signifikansi sebesar 0,185. Nilai signifikansi sebesar 0,185 > 0,05 

berarti variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap earnings 

management. Hal tersebut berarti bahwa besar kecilnya suatu perusahaan tidak 

dapat mempengaruhi terjadinya earnings management. Hal ini disebabkan karena 

perusahaan mendapatkan pengawasan yang ketat dari pemerintah, analisis, dan 

investor sehingga manajer tidak berani melakukan earnings management dan 

apabila manajer melakukan earnings management maka kemungkinan akan 

diketahui oleh pemerintah, analis, dan investor sehingga hal tersebut dapat 

merusak citra perusahaan tersebut. Penelitian ini mendukung penelitian Gunawan 

dkk (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap earnings management. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian 

Nuryaman (2008) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap earnings management. 

3.8.5 Pengaruh Leverage terhadap Earnings Management 

Berdasarkan hasil pengujian variabel leverage memiliki t hitung sebesar -3,156 

dan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nilai signifikansi 0,002 < 0,05 berarti 

variabel leverage berpengaruh signifikan terhadap earnings management. Hal ini 

disebabkan karena perusahaan terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi 

kewajiban membayar utang pada waktunya. Keadaan ini mengindikasikan bahwa 

perusahaan dengan leverage tinggi memiliki pengawasan yang lemah terhadap 

manajemen yang menyebabkan manajemen dapat membuat keputusan sendiri, 

dan juga menetapkan strategi yang kurang tepat. Hal tersebut akan memicu pihak 

manajemen untuk melakukan manajemen laba.Penelitian ini mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Putu Tiya Mahawyahrti dan I Gusti Nyoman 

Budiasih (2016) bahwa leverage berpengaruh terhadap earnings management. 
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Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Gunawan dkk (2015) yang 

menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap earnings management. 

 

4.  PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap earnings 

management, hal ini dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,304 lebih besar dari 

5%; Dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap earnings 

management, hal ini dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,555 lebih besar dari 

5%; Komite audit tidak berpengaruh terhadap earnings management, hal ini 

dikarenakan nilai signifikansi sebesar 0,560 lebih besar dari 5%; Ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap earnings management, hal ini dikarenakan 

nilai signifikansi sebesar 0,185 lebih besar dari 5%; Leverage berpengaruh 

terhadap earnings management, hal ini dikarenakan nilai signifikansi sebesar 

0,002 lebih kecil dari 5%; Ukurn dewan komisaris, dewan komisaris independen, 

komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap earnings management, hal ini dikarenakan nilai signifikansi sebesar 

0,048 lebih kecil dari 5%. 

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya penelitian 

ini hanya menggunakan satu  jenis industri yaitu sektor manufaktur dan dilakukan 

pada tiga periode amatan. Oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

memperluas cakupan sampel dan menggunakan variabel lain seperti profitabilitas 

untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya. 
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