
1 
 

 
 

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE,  
LEVERAGE DAN PROFITABILITAS TERHADAP 

MANAJEMEN LABA 
(Pada Perusahaan Jasa Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013) 
 

HASRIATI HASRUN 

NIM : 110462201188 

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Komisaris Independen, dan 
Komite Audit Independen (yang merupakan proxy dari good corporate 
governance), leverage dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada 
Perusahaan Jasa Sektor Properti dan Real Estate di BEI tahun 2010-2013. 
Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode kuantitatif dengan jumlah 
sampel 20 perusahaan dan jumlah data 80.Pemilihan sampel dilakukan dengan 
metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari www.idx.co.id. Metode analisis data yang digunakan adalah uji 
asumsi klasik.Setelah diuji asumsi klasik ternyata data tidak normal oleh karena 
itu data dioutlier sehingga jumlah data menjadi 68.Pengujian hipotesis dalam 
penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan 
secara parsial komisaris independen dan ROA berpengaruh terhadap manajemen 
laba, sedangkan komite audit independen, dan leverage tidak berpengaruh 
terhadap manajemen laba. Secara simultan komisaris independen, komite audit 
independen, leverage dan profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap manajemen 
laba. Nilai Adjusted R-Square sebesar 0.143 menunjukkan bahwa variabel 
independen yang digunakan dalam penelitian ini mempengaruhi variabel 
dependen. Sedangkan sisanya sebesar 0.857 atau 85.7% dipengaruhi variabel lain 
yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.  
 
Kata Kunci      :Manajemen Laba, Komisaris Independen, Komite audit  
                           Independen, Leverage, Profitabilitas (ROA) 
 
 
1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Manajemen laba merupakan usaha manajer atau para penyusun laporan 
keuangan suatu perusahaan untuk menguntungkan dirinya sendiri maupun 
memenuhi tanggung jawab dalam memaksimalkan laba pada suatu perusahaan 
dengan menggunakan proksi Discretionary accrual (DA). Didasarkan pada 
pendapat Riahi (2006) Manajemen laba muncul akibat masalah keagenan yang 
terjadi, yaitu adanya ketidak selarasan kepentingan antar principal (pemegang 
saham) dan agent (manajemen perusahaan). Pihak principal termotivasi 
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mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang 
selalu meningkat sedangkan agent termotivasi memaksimalkan kebutuhan 
ekonomi dan psikologisnya, yaitu dalam hal memperoleh pinjaman, investasi, dan 
kontrak kompensasi.  

Dalam rangka pelaksanaaan tata kelola perusahaan yang baik (good 
corporat governance) Mengacu pada keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta  
(BEJ) Nomor Kep-339/BEJ/07-2001, Pemerintah telah mewajibkan setiap 
perusahaan go public untuk memiliki dewan komisari independen dan komite 
audit (Machmuddah, 2015). Syarat utama anggota komite audit adalah 
independensi komite audit. 

Penelitian I Guna dan Herawaty (2010) dalam hal ini melakukan penelitian 
mengenai komite audit independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit gagal dalam mendeteksi 
manajemen laba. Menurut penelitian Ardiyansyah (2014) Komisaris independen 
berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba hal ini berarti semakin 
banyak komisaris independen malah membuat manajemen laba meningkat 
bukannya menurun. 

Watts dan Zimmermen (1986 ) dalam perdana (2012) menyatakan bahwa 
perusahaaan dengan ratio hutang tinggi cenderung menggunakan prosedur 
akuntansi yang bersifat meningkatkan laba (income-creasing) untuk 
mengamankan tingkat likuiditas perusahaan tersebut dimata kreditur. Pernyataan 
tersebut sama halnya pada penelitian Widyaningdyah (2001) yang menyatakan 
leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Penelitian purwandari (2011) mengenai profitabilitas (ROA) menyatakan 
bahwa ROA berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, hasil ini 
membuktikan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka tindakan manajemen laba 
yang dilakukan secara opurtunis akan berkurang atau semakin rendah. 

Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan jasa sektor properti 
dan real estate karena sektor ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat 
dimana bangunan dan tanah juga merupakan asset tetap. Berdasarkan Uraian 
tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH GOOD 
CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE DAN PROFITABILITAS 
TERHADAP MANAJEMEN LABA Pada Perusahaan Jasa Sektor Properti dan 
Real Estate tahun 2010-2013”.  

1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba tahun 

2010-2013? 
2. Apakah Komite Audit Independen berpengaruh terhadap manajemen laba 

tahun 2010-2013? 
3. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemn laba tahun 2010-2013? 
4. Apakah Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap manajemen laba tahun 

2010-2013? 
5. Apakah Komisaris independen, Komite Audit independen, Leverage dan 

Profitabilitas (ROA) secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba 
tahun 2010-2013? 
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1.3   Batasan Masalah 
        Dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan yang masuk 
pada kategori Perusahaan Jasa sektor Properti dan Real Estate yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan yaitu empat tahun dari 
tahun 2010-2013. Variabel yang digunakan adalah komisaris independen, Komite 
audit Independen, Leverage, dan ROA sebagai variabel independen dan 
Manajemen Laba sebagai variabel dependen. 
1.4  Tujuan Penelitian 
1. Untuk Mengetahui pengaruh  Komisaris Independen terhadap manajemen laba 

tahun 2010-2013 
2. Untuk Mengetahui pengaruh Komite Audit independen terhadap manajemen 

laba tahun 2010-2013 
3. Untuk Mengetahui pengaruh Leverage terhadap manajemen laba tahun 2010-

2013 
4. Untuk Mengetahui pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap manajemen laba 

tahun 2010-2013 
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Komisaris Independen, Komite 

Audit Independen, Leverage, dan Profitabilitas (ROA) terhadap Manajemen 
Laba tahun 2010-2013 

1.5   Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penelitian sehubungan 

Manajemen Laba di Indonesia, Khususnya untuk perusahaan Jasa. 
2. Secara Aplikasi 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan acuan bagi 
pihak perusahaan untuk lebih memperhatikan lagi perusahaan yang dikelola oleh 
manejer agar manajer tidak melakukan tindakan opurtunis karena bukan hanya 
pihak perusahaan sendiri yang dirugikan tetapi para investor dan krediturpun 
dapat dirugikan akibat dari tindakan manjer yang melakukan manajemen laba. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan oleh semua pihak 
yang berkepentingan seperti investor untuk melakukan investasi. 
1.6 Sistematika Penulisan 
BAB I PENDAHULUAN, BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA 
PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS, BAB III METODOLOGI PENELITIAN, BAB 
IV ANALISA DAN PEMBAHASAN, BAB V SIMPULAN DAN SARAN 
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2.  KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS    
2.1  Kajian Pustaka 
2.1.1 Teori keagenan ( Agency theory ) 

Teori keagenan, menjelaskan hubungan antara agent (manjemen suatu 
usaha) dan principal (pemilik usaha). Teori agency pertama kali dipopulerkan 
oleh Jensen dan meckeling (1976:5) dalam teori ini menyatakan  bahwa hubungan 
keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (principal/pemilik) 
melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan layanan tertentu demi kepentingan 
principal yang melibatkan pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan 
keputusan kepada agen. 

Menurut Jensen and meckeling yang dikuti dalam Emirzon (2007), 
Masalah keagenan dapat dapat terlihat dalam aktivitas manjemen laba yang 
muncul pada laporan keuangan perusahaan akibat adanya asymmetric information, 
permasalahan yang dimaksud yaitu , Moral Hazard dan Adverse selection. 
2.1.2  Manajemen Laba 
2.1.2.1 Pengertian Manajemen laba 
 Riahi (2006:74) mendefinisikan manajemen laba adalah suatu kemampuan 
untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang 
tepat untuk mendapatkan tingkat laba yang diinginkan. Menurut Scott (1997) 
dalam perdana (2012) manajemen laba adalah tindakan manajer untuk melaporkan 
laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau perusahaan dengan 
menggunakan kebijakan metode akuntansi. Menurut schipper (1989) dalam 
Meutia (2004), menyatakan bahwa manajemen laba adalah intervensi dalam 
proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan-keuntungan pribadi. 
2.1.2.2 Alasan Manajer Melakukan Majaemen Laba 
 Manajer melakukan manajemen laba karena baik teori maupun bukti-bukti 
empiris menunjukan bahwa earnings atau laba telah dijadikan sebagai suatu target 
dalam proses penilaian prestasi usaha suatu departemen secara khusus (manajer) 
atau perusahaan (organisasi) secara umum. Disamping itu laba atau tingkat 
keuntungan juga merupakan alat untuk mengurangi biaya keagenan  (agency 
cost), dari sisi teori keagenan (agency theory), dan juga biaya kontrak, dari sisi 
tori kontrak. Mislanya, pada saat keuntungan dijadikan patokan sebagai 
pemberian bonus, hal ini akan mencptakan dorongan kepada manajer untuk 
memanage data keuangan agar dapat menerima bonus seperti yang diinginkannya, 
dan juga untuk menghindari pergantian CEO karena kinerja yang dianggap buruk 
(Antonia, 2008). 
2.1.2.3 Pola Manajemen Laba 
Pola manjemen laba menurut Scott (2000) dalam Luhgiatno (2008) dapat 
dilakukan dengan cara, Taking a Bath, Income Minimization, Income 
Maximization, Income Smoothing. 
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2.1.3  Good Corporate Governance 
2.1.3.1 pengertian Corporate Governance 
 Menurut forum for Corporate Governance in indonesia (2002) 
sebagimana dikutip Luhgiatno (2008), Corporate Governance didefinisikan 
sebagai seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antar pemegang 
saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan 
eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka, atau 
system yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan utama Good 
Corporate Governance adalah menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang 
berkepentingan (stakeholder). 
2.1.3.2 Prinsip Good Corporate Governance 
 Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) dalam 
Perdana (2012) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa 
prinsip-prinsip pokok GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran 
perusahaan yaitu, Transparency (Transparansi), Accountability (Akuntabilitas), 
Responsibility (Pertanggungjawaban), Independency (Kemandirian), Fairness 
(Kewajaran). 

2.1.3.3 Prinsip Good Corporate Governance 
 Manfaat Corporate Governance menurut Forum for Corporate 
Governance in Indonesia (FCGI,2002) sebagaimana dikutip oleh Luhgiatno 
(2008) adalah :  
1.Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan  
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi opersional perusahaan serta 
lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 
2.Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga dapat 
meningkatkan corporate value 
3.Mengmbalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya diindonesia 
4.Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus 
meningkatkan shareholder value dan dividen. 
2.1.3.4 Praktik Corporate Governance 
 Tujuan good corporate governance adalah menciptakan nilai tambah bagi 
semua pihak yang berkepentingan. Melalui keputusan direksi PT. Bursa Efek 
Jakarta  (BEJ) Nomor Kep-339/BEJ/07-2001, Pemerintah telah mewajibkan setiap 
perusahaan go public untuk memiliki dewan komisari independen dan komite 
audit dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (good 
corporat governance) (Machmuddah, 2015). 
2.1.3 Leverage  
 Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh 
utang ( Fahmi, 2012). Rasio Leverage merupakan  perbandingan antara total utang 
terhadap total asset perusahaan. Rasio ini menghitung seberapa jauh dana di 
sediakan oleh kreditur. Rasio yang tinggi berarti perusahaan menggunakan 
Leverage keuangan ( financial leverage )  yang tinggi.  
2.1.4 Profitabilitas 
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 Profitabilitas merupakan rasio yang menunjukan tingkat efisiensi dan 
kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. 
Dalam penelitian ini peneliti memilih Rasio Return On Asset (ROA). Menurut 
Prastowo dan julianty (2008:91) dalam Madli (2014) Return On Asset (ROA) 
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan asetnya 
untuk memperoleh laba. Tingkat profitabilitas yang tinggi menunjukan bahwa 
kinerja perusahaan baik dan pengawasan berjalan dengan baik, sedangkan dengan 
tingkat profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa kinerja perusahaan kurang 
baik, dan kinerja manajemen tampak buruk dimata principal.  

2.2 Kerangka Pemikiran 
 

Struktur Dewan 
Komisaris 

independen (X1) 
 

Komite audit 
indepnden 

(X2) 
 

Manajemen Laba 
(Y) 

 

Leverage 
(X3) 

 

Profitabilitas 
(ROA) (X4) 

 

 

 

Gambar 2.2 
Kerangka Pemikiran 

2.3 Pengembangan Hipotesis 
2.3.1  Pengaruh komisaris Independen terhadap manajemen laba 

Menurut penelitian Ujiyanto dan pramuka (2007) dalam Ardiyansyah 
(2014) komisaris independen yang dimiliki perusahaan dimungkinkan hanya 
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sekedar memenuhi ketentuan formal. Juga pengangkatan komisaris independen 
tidak diperuntukkan untuk menegakkan good corporate governance melainkan 
hanya pemenuhan regulasi saja. Sehingga semakin banyak komisaris independen 
malah membuat manajemen laba meningkat bukannya menurun. Penelitian 
Ardiyansyah (2014) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh 
terhadap manajemen laba. 
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama yang diajukan adalah : 
H1 : Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. 
2.3.2  Pengaruh Komite Audit independen terhadap Manajemen Laba 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 
melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Syarat utama anggota 
komite audit adalah independensi komite audit. Independensi diperlukan untuk 
menilai keefektifan auditor internal dan untuk menilai independensi dan 
obyektifitas auditor eksternal. Dengan semakin banyaknya anggota komite audit 
yang independen diharapkan kualitas laporan keuangan semakin baik (Gradiyanto, 
2012).  
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua yang diajukan adalah : 
H2 : Komite Audit independen berpengaruh terhadap manajemen laba. 
2.3.3 Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba 

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage finansial tinggi akibat besarnya 
hutang dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan 
manajemen laba karena perusahaan terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi 
kewajiban membayar hutang pada waktunya (Widyaningdyah, 2001). Penelitian 
widyaningdyah (2001) menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap 
manajemen laba. 
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah : 
H3 : Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba 

2.3.4  Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap Manajemen Laba 
  Salah satu tujuan utama seorang mendirikan perusahaan adalah untuk 

memperoleh keuntung (profit). Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang bisa 
mengukur tindakan manajemen laba perusahaan (Ardiyansyah,2014). Proksi yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah ROA. ROA menunjukan kemampuan 
manajemen dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang 
digunakan dalam kegiatan operasi. Penelitian Ardiyansyah (2014) menyatakan 
bahwa Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap manajemen laba. 
Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah: 
H4  : Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.3.5 Pengaruh Komisaris independen, komite audit independen, leverage,  
          dan profitabilitas (ROA) terhadap manajemen laba 
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 Menurut Warsono et.al (2010) dalam Ardiyansyah (2014) menyatakan 
bahwa komisaris independen berfungsi sebagai penasehat yang memberikan 
saran, pendapat, dan masukan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. 
Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 
melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Syarat utama anggota 
komite audit adalah independensi komite audit (Gradiyantto,2012). Perusahaan 
yang mempunyai rasio leverage finansial tinggi akibat besarnya hutang 
dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen 
laba karena perusahaan terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban 
membayar hutang pada waktunya (Widyaningdyah, 2001). Salah satu tujuan 
utama seorang mendirikan perusahaan adalah untuk memperoleh keuntung 
(profit). Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang bisa mengukur tindakan 
manajemen laba perusahaan (Ardiyansyah,2014).  
Dari uraian diatas maka hipotesis yang diajukan adalah: 
H5 : Secara simultan komisaris independen, komite audit independen,  
             leverage,dan profitabilitas (ROA) berpenagruh terhadap manajemen laba 
3.  METODOLOGI PENELITIAN 
3.1  Populasi dan Sampel Penelitian 

Teknik penelitian sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan menggunakan kriteria 
tertentu. Kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut : 
a) Perusahaan Properti dan Real Estate dari tahun 2010 – 2013 yang terdaftar 

pada Bursa Efek Indonesia. 
b) Perusahaan Properti dan Real Estateyang telah menerbitkan laporan keuangan 

berturut-turut dan memiliki data yang diperlukan dari tahun 2010-2013. 
c) Perusahaan Properti dan Real Estate yang tidak mengalami kerugian dari 

tahun 2010-2013. 
d) Perusahaan Properti dan Real Estate yang mengalami laba positif dari tahun 

2010-2013.  
 Dari kriteria diatas maka terdapat 20 Perusahaan yang memenuhi kriteria 
penelitian dan akan dijadikan sampel penelitian dengan periode penelitian 4 tahun 
dari tahun 2010 – 2013. 

3.2  Jenis Data dan Sumber Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.Peneliti 

menggunakan data Time Series. Sumber data penelitian ini adalah  data yang 
diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui situs www.idx.co.id dan Indonesia 
capital Market Directory dengan periode penelitian dan pengamatan dari tahun 
2010-2013. 

 
3.3   Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 
a. Penelitian Kepustakaan 
b. Penelitian Lapangan 
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3.4  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 
3.4.1  Variabel Independen (Bebas) 
a. Good Corporate Governance 
 Mengacu pada keputusan direksi PT. Bursa Efek Jakarta  (BEJ) Nomor 
Kep-339/BEJ/07-2001, Pemerintah telah mewajibkan setiap perusahaan go public 
untuk memiliki dewan komisari independen dan komite audit dalam rangka 
penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (good corporat governance) 
(Machmuddah, 2015). Maka, dalam penelitian ini proxy good corporate 
governance, yaitu : 

1. Komisaris Independen 
Pengukuran komisaris independen dilakukan dengan cara menghitung 
proporsi antara total komisaris independen dengan total anggota komisaris 
(Ardiyansyah,2014). 

                    komisaris independen =  jumlah komisaris independen 
          Jumlah seluruh komisaris 

2. Komite Audit Independen 
Independensi komite audit pada penelitian ini diukur dengan 
menggunakan indikator persentase anggota komite audit yang independen 
terhadap jumlah seluruh anggota komite audit. Independensi komite audit 
diperoleh dengan perhitungan (pamudji et a.l, 2009 dalam 
Gradiyanto,2012) : 

            Komite audit independen =    jumlah anggota komite audit independen 
            Jumlah anggota komite audit 
b.Leverage 

Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh 
utang ( Fahmi, 2012). Untuk menghitung Leverage digunakan rumus berikut : 

Leverage = Total Utang 
                    Total Aset 

c.Profitabilitas 

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan skala rasio Return on 
Assets (ROA) yang menunjukan tingkat pengembalian atas aset. Pengukuran ROA 
adalah perbandingan antara laba bersih setelah pajak terhadap total asset, yang 
dirumuskan sebagai berikut : 

 Return on Asset = Laba bersih setelah pajak 
                             Total Aset 

 

3.4.2  Variabel Dependen (Terikat) 
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Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Manajemen Laba. 
Pengukuran manajemen laba menggunakan Discretionary Accrual (DA). 
Penggunaan DA sebagai proksi manajemen laba dihitung dengan menggunakan 
Modified jones model (Dechow et, al.,1996 dalam Widyaningdyah 2001).  

Menurut Riahi (2007:204) model jones yang dimodifikasi dapat mendeteksi 
manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya. Model 
tersebut dituliskan sebagai berikut : 

 
a. Total accruals 

TAt = NIt – CFOt 
Keterangan :    TAt   = total accruals perusahaan I pada periode t 
   NIt   = Laba bersih perusahaan I pada periode t 
  CFOt = Arus kas operasi perusahaan I pada periode t 
b. Total accruals yang diestimasi dari persamaan OLS ( Ordinary Last Square ) 

dapat dihitung dengan persamaan berikut : 
TAt / At-1 = ( 1/ At-1) + ΔREVt t-1) +(PPEt / At-1) + Et 

Keterangan :  
At-1         = Total asset perusahaan i pada periode t-1 
ΔREVt  = perubahan pendapatan perusahaan i di tahun t dikurangi 
                    pendapatan di tahun t-1 
PPEt          = Nilai aktiva tetap pada perusahaan i pada tahun t 

fitted cooficient yang diperoleh dari hasil regresi pada  
                   perhitungan total accruals 
Et  = Porsi pilihan spesifik perusahaan dalam akrual total 

c. Non Discretionary Accruals (NDA) 
NDAt = ( 1/ At-1) + ΔREVt - ΔRECt t-1 ] +(PPEt / At-1) 

Keterangan :  
      NDAt = Non Discretionary Accruals perusahaan pada tahun t 
      At-1  = Total Asset perusahaan i pada periode t-1 
      ΔRECt = perubahan piutang bersih i di tahun t di kurangi piutang  
                            bersih di tahun t-1 

d. Discretionary Accruals (DA) 
DAt = ( TAt / At-1 ) - NDAt 

Keterangan : 
       DAt  = Discretionary Accruals perusahaan i pada tahun t 
       TAt    = Total accruals perusahaan I pada tahun t 
                  At-1  = Total Asset perusahaan i pada periode t-1 
      NDAt = Non Discretionary Accruals perusahaan pada tahun t 

3.5  Metode Analisis Data 
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3.5.1  Uji Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum 
menunjukkan hasil analisis terhadap disperse data (Ghozali, 2013). Apabila 
standar deviasi kecil, berarti nilai sampel atau populasi mengelompoknya disekitar 
nilai rata-rata hitungnya. Karena nilainya hampir sama dengan nilai rata-rata maka 
dapat disimpulkan setiap anggota sampel atau populasi mempunyai kesamaan. 
Sebaliknya, apabila nilai deviasinya besar, maka penyebaran dari nilai rata-rata 
juga besar.Ayu (2010) dalam prasetyo (2011). 

 
3.5.2 uji Asumsi Klasik 
3.5.2.1 Data Outlier 

Ghozali (2013) menyatakan ada empat penyebab timbulnya data outlier, 
yaitu kesalahan dalam memasukkan data, gagal menspesifikasi adanya missing 
value dalam program komputer, outlier bukan merupakan anggota populasi yang 
diambil sebagai sampel, outlier berasal dari populasi yang diambil sebagai 
sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai 
ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal.Untuk kasus sampel kecil (kurang 
dari 80), maka standar skor dengan nilai ± 2.5 dinyatakan outlier. Untuk sampel 
besar dari standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3 sampai 4. 
3.5.2.2 Uji Normalitas Data 

Ghozali (2013) menyebutkan Uji normalitas data bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi, variable dependen dan independen mempunyai 
distribusi normal ataukah tidak. Model pengujian yang baik memiliki distribusi 
data yang normal atau mendekati normal. Dalam menguji normalitas, penelitian 
ini menggunakan analisis grafik normal plot dan uji statistik one sample 
Kolmogorov-smirnov (K-S) untuk memperkuat pengujian. Apabila nilai 
Kolmogorov-Smirnov (K-S) dan p diatas 0.05 maka data terdistribusi normal. 
3.5.2.3 Uji Multikolinearitas 

Model regersi yang baik seharusnya bebas dari multikolienaritas. Deteksi 
terhadap ada atau tidaknya multikolonieritas yaitu (a) Nilai R square (R2) yang 
dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang sangat tinggi, tetapi 
secara individual tidak terikat, (b) menganalisis matrik korelasi variable-variabel 
independen. Jika antar variable Independen terdapat korelasi yang cukup tinggi  
(lebih dari 0,09), maka merupakan indikasi adanya multikolonieritas, (c) Melihat 
niali tolerance dan variance inflation factor  (VIF) suatu model bebas dari 
masalah multikolonieritas apabila mempunyai nilai tolerance < 0.10  dan nilai  
VIF>10. (Ghozali,2013). 
3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2013), uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam 
regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu periode saat ini dengan 
periode sebelumnya. Asumsi ini diuji dengan menggunakan Uji Durbin 
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Watson.Nilai Durbin Watson (DW test) dibandingkan dengan nilai tabel dengan 
menggunakan nilai signifikan 0.05. Syarat tidak terdapat autokorelasi positif atau 
negatif, yaitu :  Du < d < 4 – du. 
3.5.2.5 Uji Heteroskedastisitas 
 Ghozali (2013) menyebutkan Uji heteroskedestisitas bertujuan untuk 
menguji apakah terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan yang lain dalam model regresi. Heteroskedestisitas dapat dilihat 
melalui grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. 
Apabila pola pada grafik ditunjukan dengan titik-titik menyebar secara acak 
(tanpa pola yang jela) serta tersebar diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu 
Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedestisitas pada model 
regresi.Selain menggunakan grafik scatterplots,uji heteroskedestisitas juga dapat 
dilakukan dengan menggunakan Uji Glejser atau dengan pengujian Spearman’s 
Rho. Jika profitabilitas signifikan > 0.05, maka model regresi tidak mengandung 
heteroskedestisitas.  
3.5.3 Analisis Regresi Berganda 

Metode Analisis yang digunakan oleh dalam penelitian ini adalah analisis 
regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu untuk mengetahui seberapa 
besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen 
(Ghozali,2013). Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh 
variabel independen: komisaris independen, komite audit independen, Leverage 
dan Profitabilitas (ROA) terhadap Variabel dependen Manajemen Laba. 
Model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah 
dirumuskan dalam penelitian  ini adalah : 
DAit  = SititLRit+PROFitit 
keterangan: 
DAit  :Nilai discretionary accrual yang dihitung menggunakan model  
                          JO pada tahun t 
KOMISit  :komisaris independen terhadap total komisaris pada 
                          tahun t 
KOMITit  :komite audit independen pada tahun t 
LRit   :Leverage dari perusahaan i pada tahun t 
PROFit  :profitabilitas dari perusahaan i pada tahun t 
it   :error 
 
3.5.4 Pengujian Hipotesis 
3.5.4.1 Uji T 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji tingkat signiifikansi pengaruh masing-
masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial 
(Ghozali,2013). Kesimpulan yang diambil dalam uji t ini adalah dengan melihat 
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signifikansi () dengan ketentuan  yaitu 0,05 atau 5 %. Menentukan keputusan 
dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dengan kriteria sebagai berikut: 

 
a)   Jika t hitung > t tabel, maka H0 ditolak 
a) Jika t hitung < t tabel, maka H0 diterima. 
b) Jika – t hitung < - t tabel, maka H0 ditolak 

3.5.4.2 Uji F 
Menurut Ghozali (2013) Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap nilai variabel dependen. Tahap pengujiannya adalah 
merumuskan hipotesis, menentukan tingkat signifikansi yaitu 0,05 atau 5 %, 
menentukan keputusan dengan membandingkan f hitung dengan f tabel dengan 
kriteria sebagai berikut: 

a) Jika f hitung > f tabel, maka Ho ditolak 
b) Jika f hitung < f tabel, maka Ho diterima. 

3.5.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai R2 
yang mendekati satu berarti variabel‐variabel independennya memberikan 
hampirsemua informasi nilai koefisien determinansi adalah antara 0 dan 1.Nilai 
yang mendekati 1 (satu) berarti variabel–variabel independen memberikan hampir 
semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

 
4.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1  Metode Analisis Data  
 Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda 
yang mengguankan alat bantu SPSS versi 19.0. Dalam analisis data terdiri dari uji 
statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, uji mulitikolinearitas, uji 
autokorelasi, uji heteroskedastisitas) dan pengujian hipotesis ( uji R2, uji f, dan uji 
t). Terdapat 58 Perusahaan Jasa Sektor Properti dan Real Estate tetapi yang 
memenuhi kriteria untuk dijadikan sampel penelitian ini adalah 20 Perusahaan 
Jasa Sektor Properti dan Real Estate selama 4 tahun dan jumlah data 80. 
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4.2   Statistik Deskriptif 
Tabel 4.2.1 

Hasil Uji Statistik Deskriptif Sebelum Outlier 
 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Manajemen laba 80 -.8380650 .6368737 .027818744 .1673700487 
Komisaris 
independen 

80 .1315305 .8401417 .504761134 .1685020060 

Komite audit 
independen 

80 .2000000 .7500000 .423251254 .1160995687 

Leverage 80 .3333333 1.5000000 .700416684 .2923301704 
ROA 80 .0136030 .2541184 .071325682 .0404681089 
Valid N (listwise) 80     

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS.V.0.19 (2016) 
 
 Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif sebelum dioutlier  pada tabel 
4.2.1 diketahui bahwa jumlah data dalam penelitian (N) adalah 80 data dan dapat 
diketahui bahwa : 
1. Variabel Manajemen Laba memiliki nilai rata-rata sebesar 0.027818744, hal 

ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 
mempunyai nilai Manajemen laba yang positif, dengan standar deviasi 
0.1673700487 dari 80 sampel, variabel manajemen laba memiliki nilai 
minimum -0.8380650 dan nilai maksimum 0.636873 

2. Variabel Komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0.504761134, 
hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 
mempunyai nilai komisaris independen yang positif, dengan standar deviasi  
0.1685020060 dari 80 sampel, variabel komisaris independen memiliki nilai 
minimum 0.1315305 dan nilai maksimum 0.8401417 

3. Variabel komite audit independen memiliki nilai rata-rata sebesar 
0.423251254, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang 
menjadi sampel mempunyai nilai ACINDP yang positif, dengan standar 
deviasi 0.1160995687 dari 80 sampel, variabel ACINDP memiliki nilai 
minimum 0.2000000 dan nilai maksimum 0.7500000. 

4. Variabel Leverage memiliki nilai rata-rata sebesar 0.700416684, hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 
mempunyai nilai Leverage yang positif, dengan standar deviasi 0.2923301704 
dari 80 sampel, variabel leverage memiliki nilai minimum 0.3333333 dan nilai 
maksimum 1.5000000. 
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5. Variabel ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 0.071325682, hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 
mempunyai nilai ROA yang positif, dengan standar deviasi 0.0404681089 dari 
80 sampel, variabel ROA memiliki nilai minimum 0.0136030 dan nilai 
maksimum 0.2541184.          

                                                         Tabel 4.2.2 

  Hasil Uji Statistik Deskriptif Setelah Outlier 
 

Descriptive Statistics 

 
N Minimum Maximum Mean 

Std. 
Deviation 

Manajemen laba 68 -.1382838 .1251216 .009707135 .0677655257 
Komisaris 
independen 

68 .1315305 .1315305 .493921310 .1710580417 

Komite audit 
Independen 

68 .3181818 .7142857 .430966696 .1064964016 

Leverage 68 .3333333 1.5000000 .691666684 .2782839533 
ROA 68 .0136030 .1521470 .067788297 .0347622491 
Valid N (listwise) 68     

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS.V.0.19 (2016) 
 
 Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif setelah dioutlier pada tabel 4.2.2 
diketahui bahwa jumlah data dalam penelitian (N) adalah 68 data dan dapat 
diketahui bahwa : 

1. Variabel Manajemen Laba memiliki nilai rata-rata sebesar 0.009707135, hal 
ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 
mempunyai nilai Manajemen laba yang positif, dengan standar deviasi 
0.0677655257 dari 68 sampel, variabel Manajemen laba memiliki nilai 
minimum -0.1382838 dan nilai maksimum 0.1251216. 

2. Variabel Komisaris independen memiliki nilai rata-rata sebesar 0.493921310, 
hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 
mempunyai nilai kualitas laba yang positif, dengan standar deviasi 
0.1710580417 dari 68 sampel, variabel komisaris independen memiliki nilai 
minimum  0.1315305 dan nilai maksimum 0.1315305. 

3. Variabel Komite audit independen memiliki nilai rata-rata 0.430966696, hal 
ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 
mempunyai nilai komite audit independen yang positif, dengan standar 
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deviasi 0.1064964016 dari 68 sampel, variabel ACINDP memiliki nilai 
minimum 0.3181818 dan nilai maksimum 0.7142857. 

4. Variabel leverage memiliki nilai rata-rata sebesar 0.691666684, hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 
mempunyai nilai leverage yang positif, dengan standar deviasi 0.2782839533 
dari 68 sampel, variabel leverage memiliki nilai minimum 0.3333333 dan 
nilai maksimum 1.5000000. 

5. Variabel ROA memiliki nilai rata-rata sebesar 0.067788297, hal ini 
menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan yang menjadi sampel 
mempunyai nilai ROA yang positif, dengan standar deviasi 0.0347622491dari 
68 sampel, variabel ROA memiliki nilai minimum 0.0136030 dan nilai 
maksimum 0.1521470.  

4.3 Hasil Pengujian Asumsi Klasik 
4.3.1 Uji Normalitas 
 

 
Gambar 4.3.1.1 

         P-P Plot Sebelum Outlier 
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Tabel 4.3.1.1 
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 80 
Normal 
Parametersa,b 

Mean .0000000 
Std. Deviation .16322035 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .141 
Positive .141 
Negative -.134 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.264 
Asymp. Sig. (2-tailed) .082 
Sumber : Hasil pengolahan data SPSS.V.0.19 (2016) 
 

 
 Dengan melihat P-P Plot yang menyebar jauh dari garis diagonal maka 
tidak menunjukkan distribusi normal. Tetapi, Dengan melihat nilai Kolmogorov-
Smirnov adalah 1.269 dan signifikan pada 0.082> 0.05 yang berarti data residu 
terdistribusi normal. Maka untuk uji normalitas tidak terpenuhi karena P-P Plot 
menyebar jauh dari garis diagonal. Dalam penelitian ini P-P Plot menyebar jauh, 
sehingga tindakan yang dilakukan mengoutlier data dari 20 Perusahaan dengan 
jumlah 80 data menjadi 68 data. 

 
Gambar 4.3.1.2 

P-P Plot Setelah Outlier 
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Tabel 4.3.1.2 
Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov Setelah outlier 

 Unstandardized Residual 
N 68 
Normal 
Parametersa,b 

Mean .0000000 
Std. Deviation .06357993 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .081 
Positive .059 
Negative -.081 

Kolmogorov-Smirnov Z .666 
Asymp. Sig. (2-tailed) .767 
Sumber : Hasil pengolahan data SPSS.V.0.19 (2016) 
 

Dari gambar normalitas pada grafik normal probility plots titik-titik 
menyebar berhimpit disekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual 
terdistribusi secara normal. Selain itu juga digunakan uji Kolmogorof – Smirnov 
untuk menguji normalitas data. Berdasarkan tabel uji Kolmogorof – Smirnov Test 
dengan nilai 0.666 dan tidak signifikan pada 0.05 (karena p=0.767> dari 0.05), 
maka dapat disimpulakan bahwa residual terdistribusi dengan normal. 
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4.3.2  Uji Multikolonieritas 

Tabel 4.3.2 
Uji Multikolonieritas 

 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardi
zed 

Coefficie
nts 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error Beta 
Toler
ance VIF 

1 (Constant) .155 .045  3.430 .001   

Komisaris 
independen 

-.114 .046 -.287 -2.474 .016 .952 1.051 

Komite audit 
independen 

-.114 .073 -.180 -1.557 .124 .962 1.040 

Leverage -.005 .028 -.022 -.194 .847 .958 1.044 
ROA -.534 .221 -.274 -2.415 .019 .996 1.004 

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS.V.0.19 (2016) 
 
 

 

 Hasil pengujian multikolonieritas disajikan pada tabel 4.3.2 menunjukkan 
bahwa tidak terjadi multikolonieritas pada model ini, hal ini dapat dilihat dari 
Tolerance tidak ada yang lebih kecil dari 0.1 dan nilai VIF tidak ada yang lebih 
besar dari 10. 

4.3.3  Uji Autokorelasi 

                                                     Tabel 4.3.3 

                                                 Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 
Mod
el R R Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .441a .194 .143 .0627269688 2.150 
Sumber : Hasil pengolahan data SPSS.V.0.19 (2016) 
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Berdasarkan hasil uji autokorelasi tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai uji 
Durbin – Watson adalah 2.150, nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan 
nilai signifikansi 5%, jumlah sampel 68 dan jumlah variabel independen 4(k=4). 

Oleh karena nilai DW 2.150 lebih besar dari batas (du) 1.730 dan kurang 
dari 4 - 1.730 (4 – du), maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H0 
yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif atau dapat 
disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. 

 
4.3.4  Uji Heteroskedastisitas 

 
Gambar 4.3.4 

Scatterplot 
 Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta 
tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.  
Selanjutnya akan dibuktikan dengan menggunakan uji spearman’s rho  
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Tabel 4.3.4 

Uji Spearmen’s rho 

Correlations 

 Unstandardiz
ed Residual 

komisaris 
independen ACINDP leverage ROA 

Unstandar
dized 
Residual 

Correlation 
Coefficient 

1.000 .020 -.053 -.161 -.218 

Sig. (2-tailed) . .870 .666 .191 .073 

N 68 68 68 68 68 

Komisaris 
independe
n 

Correlation 
Coefficient 

.020 1.000 .139 .137 .008 

Sig. (2-tailed) .870 . .258 .266 .951 

N 68 68 68 68 68 

Komite 
audit 
independe
n 

Correlation 
Coefficient 

-.053 .139 1.000 -.105 -.142 

Sig. (2-tailed) .666 .258 . .396 .248 

N 68 68 68 68 68 

Leverage Correlation 
Coefficient 

-.161 .137 -.105 1.000 .273* 

Sig. (2-tailed) .191 .266 .396 . .024 

N 68 68 68 68 68 

ROA Correlation 
Coefficient 

-.218 .008 -.142 .273* 1.000 

Sig. (2-tailed) .073 .951 .248 .024 . 

N 68 68 68 68 68 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 

 
Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil bahwa nilai sig untuk Komisaris 

independen sebesar 0.870, nilai sig untuk Komite audit independen sebesar  
0.666, nilai sig untuk Leverage sebesar 0.191, dan nilai sig untuk ROA sebesar 
0.073. Karena nilai signifikansi korelasi lebih dari 0.05, maka dapat disimpulkan 
bahwa pada model regresi tidak ditemukan adanya masalah heteroskedastisitas. 
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4.4 Pengujian Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda 
 

Tabel 4.4 

Uji Hipotesis dengan Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .155 .045  3.430 .001 

komisaris 
independen 

-.114 .046 -.287 -2.474 .016 

Komite audit 
independen 

-.114 .073 -.180 -1.557 .124 

Leverage -.005 .028 -.022 -.194 .847 
ROA -.534 .221 -.274 -2.415 .019 

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS.V.0.19 (2016) 
 

 Berdasarkan tabel analisis diatas, persamaan model regresi linear adalah 
sebagai berikut : 

Y =  0.155 – 0.114X1– 0.114X2– 0.005X3–  0.534X4 + e 
 

1. Konstanta (α) 
Nilai konstanta (α) sebesar 0.155 menunjukkan bahwa apabila variabel 

Komisaris independen, Komite audit independen, Leverage dan ROA konstan, 
maka nilai variabel Manajemen Laba 0.155. 

 
2. Kofisien β1 untuk varibel Komisaris independen 

Besarnya nilai koefisien regresi (β1) sebesar - 0.114 nilai yang negatif 
menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel manajemen 
laba dengan variabel komisaris independen yang artinya jika nilai komisaris 
independen naik sebesar 1 maka nilai manajemen laba akan turun sebesar 0.114 
Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

 
3. Kofisien β2 untuk variabel komite audit independen 

Besarnya nilai koefisien regresi (β2) sebesar - 0.114 nilai yang negatif 
menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel manajemen 
laba dengan variabel komite audit independen yang artinya jika nilai komite audit 
independen naik sebesar 1 maka nilai manajemen laba akan turun sebesar 0.114 
Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 
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4. Kofisien β3 untuk variabel leverage 
Besarnya nilai koefisien regresi (β3) sebesar - 0.005 nilai yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel manajemen 
laba dengan variabel leverage yang artinya jika nilai leverage naik sebesar 1 maka 
nilai manajemen laba akan turun sebesar 0.005 Dengan asumsi variabel bebas 
lainnya konstan. 

 
5. Kofisien β4 untuk variabel ROA 

Besarnya nilai koefisien regresi (β4) sebesar - 0.534 nilai yang negatif 
menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel manajemen 
laba dengan variabel ROA yang artinya jika nilai ROA naik sebesar 1 maka nilai 
manajemen laba akan turun sebesar 0.534 Dengan asumsi variabel bebas lainnya 
konstan. 

 
4.4.1 Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.4.1 
Uji Koefisien Determinasi (R2) 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .441a .194 .143 .37478013 

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS.V.0.19 (2015) 
 

 
 Berdasarkan nilai kofisien ( adjusted R Square) sebesar 0.143 atau 14.3% 
yang berarti dari variabel Manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel 
Komisaris independen, komite audit independen, leverage, dan ROA . Sedangkan 
sisanya 0.857 atau 85.7% dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 
yang tidak termasuk dalam model ini. 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 Pengujian Hipotesis Secara Simultan ( Uji F ) 
 

Tabel 4.4.2 
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Uji F 

ANOVAb 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 2.134 4 .534 3.799 .008a 
Residual 8.849 63 .140   
Total 10.983 67    

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS.V.0.19 (2015) 
 
 

 
 Dari uji ANOVA atau F test menghasilkan nilai Fhitung sebesar 3.799 dengan 
probabilitas signifikansi 0.008. Nilai Fhitung akan dibandingkan dengan nilai Ftabel. 
Nilai Ftabel pada tingkat kesalahan α = 5% dengan derajat kebebasan= 95% (df) = 
(n-k) ; (k-1). Jumlah sampel (n) sebanyak 68 dan jumlah variabel penelitian (k) 
berjumlah 5. Jadi, df = (68-5=63) ; (5-1=4), sehingga Ftabel pada tingkat 
kepercayaan 95%  adalah 2.52. Jadi Fhitung > Ftabel , dimana 3.799> 2.52 dan 
tingkat signifikansi 0.008 maka keputusan Ha diterima yang artinya komisaris 
independen, komite audit independen, leverage, dan ROA berpengaruh signifikan 
terhadap Manajemen laba pada Perusahaan Jasa Sektor Properti dan Real Estate 
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2013. 
 
4.4.3 Pengujian Hipotesis Secara Parsial ( Uji t ) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) .155 .045  3.430 .001 

komisaris 
independen 

-.114 .046 -.287 -2.474 .016 

Komite audit 
independen 

-.114 .073 -.180 -1.557 .124 

leverage -.005 .028 -.022 -.194 .847 
ROA -.534 .221 -.274 -2.415 .019 

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS.V.0.19 (2016) 
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Berdasarkan hasil uji t, maka dapat disimpulkan bahwa : 
1. Untuk variabel Komisaris independen menunjukkan nilai thitung sebesar -2.474< 

-1.99834 (ttabel α= 5%, df = ( 68-4-1) = 63 ) dan signifikan 0.016 (0.016 < 0.05), 
maka H1 diterima dan H0 ditolak yang berarti variabel komisaris independen 
berpengaruh terhadap Manajemen laba.  

2. Untuk variabel ACINDP menunjukkan nilai thitung sebesar -1.557> -1.99834 
(ttabel α= 5%, df = ( 68-4-1) = 63 ) dan signifikan 0.124 (0.124> 0.05), maka H2 
ditolak dan H0 diterima yang berarti variabel ACINDP tidak berpengaruh 
terhadap Manajemen laba.  

3. Untuk variabel leverage menunjukkan nilai thitung sebesar -0.194>- 1.99834 
(ttabel α= 5%, df = ( 68-4-1) = 63 ) dan signifikan 0.847 (0.847> 0.05), maka H3 
ditolak dan H0 diterima yang berarti variabel leverage tidak berpengaruh 
terhadap Manajemen Laba.  

4. Untuk variabel ROA menunjukkan nilai thitung sebesar -2.145 < -1.99834 (ttabel 

α= 5%, df = ( 68-4-1) = 63 ) dan signifikan 0.019 (0.019<0.05), maka H4 
diterima dan H0 ditolak yang berarti variabel ROA berpengaruh terhadap 
Manajemen laba.  

 
4.5 Pembahasan 

 Berdasarkan Hasil penelitian diatas maka dapat dinyatakan pengaruh dari 
masing-masing variabel independen terhadap variabel dipenden, yaitu: 
1. Untuk variabel Komisaris independen menunjukkan bahwa variabel komisaris 

independen berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen laba. Hasil 
penelitian ini konsisten dengan Herni dan Susanto (2008) yang menyatakan 
bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif signifikan 
terhadap manajemen laba dimana semakin besar proporsi dewan komisaris 
perusahaan maka semakin tinggi perusahaan melakukan tindakan manajemen 
laba yang bersifat efisien. Hal ini mengindikasikan bahawa tindakan 
manajemen laba yang dilakukan secara opurtunis oleh manajemen akan 
berkurang. oleh karena itu diharapkan dalam variabel ini, semakin besar 
proporsi komisaris independen, perilaku opurtunis manajemen seperti 
manajemen laba dapat dibatasi. 

2. Untuk variabel komite audit independen menunjukkan bahwa variabel komite 
audit independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen laba. Hasil 
penelitian ini konsisten  dengan I Guna dan Herawaty (2010) yang 
menemukan tidak memiliki pengaruh bagi komite audit, karena keberadaan 
komite audit dalam perusahaan tidak dapat menjalankan tugasnya dalam 
memonitor pelaporan keuangan sehingga keberadaan komite audit gagal 
dalam mendeteksi manajemen laba. 
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3. Untuk variabel leverage menunjukkan bahwa variabel leverage tidak 
berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Hasil penelitian ini konsiten dengan 
Ardiyansyah (2014) yang menyatakan leverage yang diproksikan dengan Debt 
Asset Ratio tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan 
perusahaan memilki tingkat leverage yang tinggi akibat total hutang terhadap 
total asset akan menghadapi resiko tidak mampu memenuhi kewajibannya 
membayar hutang. 

4. Untuk variabel ROA menunjukkan bahwa variabel ROA berpengaruh negatif 
terhadap Manajemen laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian 
Purwandari (2011) yang menyatakan ROA berpengaruh negatif signifikan  
terhadap Manajemen laba hasil ini membuktikan bahwa semakin tinggi 
profitabilitas maka tindakan manajemen laba yang dilakukan secara opurtunis 
akan berkurang atau semakin rendah. 

 
5.   KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1   Kesimpulan    
1. Besarnya pengaruh yang diberikan komisaris independen, komite audit 

independen, leverage, dan ROA terhadap Manajemen laba adalah 0.143 atau 
14.3% variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan sisanya sebesar 0.857 atau 
85.7%  dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian 
ini. 

2. Secara parsial komisaris independen berpengaruh negatif  terhadap Manajemen 
laba pada Perusahaan Jasa Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. 

3. Secara parsial komite audit independen tidak berpengaruh terhadap Manajemen 
laba pada Perusahaan Jasa Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2013. 

4. Secara parsial leverage tidak berpengaruh terhadap Manajemen laba pada 
Perusahaan Jasa Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2010-2013. 

5. Secara parsial ROA berpengaruh negatif terhadap Manajemen laba pada 
Perusahaan Jasa Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2010-2013. 

6. Secara simultan (bersama-sama) komisaris independen, komite audit 
independen, leverage, dan ROA berpengaruh terhadap Manajemen laba pada 
Perusahaan Jasa Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2010-2013. 
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5.2  Saran 
 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran 
yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meningkatkan cara mendeteksi ti 
ndakan Manajemen laba (earning management) dengan menggunakan 
perhitungan selain Discretionary accruals dan disarankan menambah variabel 
Corporate governance seperti Dewan direksi, kepemilikan saham Asing dan 
variabel diluar Corporate governance. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel 
yang lebih banyak tidak hanya pada perusahaan property and real estate saja 
dan menambah periode pengamatan sehingga dapat memberikan hasil analisis 
yang lebih baik. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan variabel lain karena 
masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba. Jika 
ingin menggunakan variabel yang sama dengan penelitian ini hendaknya 
menambah variabel penelitian sehingga dapat diketahui faktor-faktor apa saja 
yang mempengaruhi manajemen laba.  
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