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Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kualitas Audit, Kepemilikan 

Institusional, Ukuran Dewan Komisaris dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 

2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang berasal 

dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

Dengan menggunakan purposive sampling, penelitian ini mandapat 90 sampel perusahaan. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda. 

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel 

Independennya sebesar 8.5%.  Secara simultan, kualitas audit, kepemilikan institusional, ukuran 

dewan komisaris dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Secara parsial 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan kualitas audit, 

ukuran dewan komisaris dan profitabilitas tidak berpengaruh  terhadap manajemen laba.  

Kata Kunci : Manajemen Laba, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan 

Komisaris,   Profitabilitas (ROA).  

 

 



 

 

ABSTRACT 

LILY RAHYUNI 2017 : The Effect Of Audit Quality, Institusional Ownership, Size 

Independent Commissioners and Profitability on Earnings 

Management In The Consumer goods Insdutry Sector 

Companies Listed On the Indonesian Stock Exchange 

Period 2011-2015. The Promotor Fatahurrazak 

SE.,M.Ak.,Ak.,CA, Dodi Dermawan SE.,M.Ec 

 

  This study aims to examine the effect of audit quality, institusional ownership, size 

independent commissioners and profitability on earnings management In The Consumer goods 

Insdutry Sector Companies Listed On the Indonesian Stock Exchange Period 2011-2015. This 

study used secondary data derived from the financial statements of listed companies in Indonesia 

Stock Exchange periode 2011-2015. Based on the method of purposive sampling method and was 

obtained 90 observations. The technique for examining the hypothesis is multiple regression 

analysis. The result of this study shows dependent variable that can be explained by independent 

variable is round up to 8.5%. audit quality, institusional ownership, size independent 

commissioners and profitability simultaneously has an influence on earnings management. 

Partially,institusional ownership, has effect on earnings management, while audit quality, size 

independent commissioners and profitability has no effect on eraning management.  

Keywords: Earnings Management, Audit Quality, Institusional Ownership, Size Independent 

Commissioners, Profitability (ROA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat 

digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan 

pihak-pihak yang berkepeningan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan 

keungan sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahan. Laporan keuangan 

merupakan media komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang 

dianggap paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi 

kinerja manajemen pada periode tertentu. (Handayani dan Rachadi, 2009). 

Kinerja manajemen perusahaan tercermin pada laba yang terkandung dalam laporan 

keuangan, sehingga informasi laba merupakan informasi yang penting sebagai dasar 

pengambilan keputusan investasi. Informasi laba ini sering menjadi target rekayasa tindakan 

oportunis manajemen untuk memaksimalkan kepentingannya, sehingga dapat merugikan 

investor. Perilaku mengatur laba perusahaan sesuai dengan keinginan manajemen ini dikenal 

dengan istilah manajemen laba (earnings management). Manajemen laba dapat didefenisi 

sebagai “intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk 

memenuhi tujuan pribadi” (Subramanyan 2011: 131). Manajemen laba timbul sebagai dampak 

persoalan keagenan yaitu ketidakselarasan kepentingan antara manajer dan pemilik perusahaan 

yang dikarenakan adanya asmetri informasi. Asimetri informasi adalah suatu kondisi dimana 

adanya ketidakseimbangan dalam perolehan informasi antara manajemen dan pemegang saham 

dimana manajemen memiliki informasi yang lebih dibanding dengan pihak eksternal.  

Dalam dunia bisnis, pihak manajemen selaku pihak pengelola perusahaan (bertindak 

sebagai agent perusahaan selalu dihadapkan pada berbagai tekanan. Tekanan-tekanan ini 

datangnya bisa dari luar perusahaan dan bisa juga dari dalam, yang tentu saja baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan turut mempengaruhi manajemen dalam proses pelaporan 

keuangan. Manajemen laba dapat diartikan sebagai sebuah trik akuntansi dimana fleksibilitas 

dalam penyusunan laporan keuangan digunakan atau dimanfaatkan oleh manajer yang berusaha 

untuk memenuhi target laba. Manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan 

kreativitasnya dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan memberi kesan tertentu atau 

mempengaruhi tindakan para stakeholders  yang bergantung pada laporan keuangan tersebut. 

Startegi pelaksanaan praktik manajemen laba seringkali merupakan rahasia bagi manajer 

perusahaan. Beda antara manajemen laba dengan kecurangan manajemen seringkali sangat tipis. 

Maksud dan konsekuensi dari manajemen laba juga sering dipandang negatif karena prinsip 

atau praktik ini seringkali mengaburkan atau menutupi fakta yang seharusnya diketahui oleh 

publik, pihak luar, atau masyarakat luas (Hery  2016:50). 

 Untuk mengambil kembali kepercayaan pihak pemakai laporan keuangan, sangat 

diperlukan kualitas audit yang baik ( Luhgiatno, 2010). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

laporan keuangan perusahaan akan diaudit oleh auditor yang memiliki kualitas yang berbeda-

beda. Dan di jelaskan bahwa auditor yang berkualitas mampu mendeteksi tindakan manajemen 

laba yang dilakukan klien, (Ratmono, 2010). Jasa audit merupakan alat monitoring terhadap 



 

 

kemungkinan timbulnya konflik kepentingan antara pemilik dan manajer serta antara pemegang 

saham dengan jumlah kepemilikan yang berbeda. Kualitas audit dapat diukur dengan 

menggunakan KAP (KAP The big-4 dan KAP non the big-4).  

 Seringnya terjadi manipulasi laporan keuangan salah satu penyebabnya karena lemah nya 

penerapan dari corporate governance. Akan tetapi mekanisme-mekanisme dari corporate 

governance   yang mempengaruhi manajemen laba ialah,  kepemilikan institusional, dan ukuran 

dewan komisaris. Kepemilikan institusional  diduga mampu memberikan mekanisme 

pengawasan dalam perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan 

kepemilikan institusi lainnya). Penelitian yang dilakukan Balsam et al., (2002) dalam (veronica 

dan utama, 2005)  menyatakan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat meminimalisir 

praktik manajemen laba, namun tergantung pada jumlah kepemilikan yang cukup signifikan, 

sehingga akan mampu memonitor pihak manajemen yang berdampak mengurangi motivasi 

manajer untuk melakukan manajemen laba.  

Selain kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris juga mampu untuk   mencegah 

terjadinya manajemen laba yang berlebihan. Menurut Alzoubi dan Selamat, (2012) pemegang 

saham bergantung pada kemampuan dewan komisaris dan komite audit untuk memantau kinerja 

manajemen. Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan dari 

manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan 

komisaris (KNKG, 2004) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007). 

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba ialah Profitabilitas. Profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba sering kali menjadi ukuran kinerja 

perusahaan, dimana ketika perusahaan memiliki laba yang tinggi berarti dapat disimpulkan 

bahwa kinerja perusahaan tersebut baik akan tetapi jika perushaan memiliki laba yang rendah 

maka kinerja perusahaan tersebut rendah. Dalam kaitannya dengan manajemen laba (earning 

management) profitabilitas dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba, 

karena jika profitabilitas yang didapat perusahaan rendah, umumnya manajer akan melakukan 

tindakan manajemen laba untuk menyelamatkan kinerjanya di mata pemilik. (Sudarmadji dan 

Sularto, 2007). 

Berdasarkan Uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul, 

“PENGARUH KUALITAS AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, UKURAN DEWAN 

KOMISARIS, DAN PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA 

PERUSAHAAN SEKTOR INDUSTRI BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2015”. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1  Teori Agensi (Agency Theory) 
 Teori keagenan, menjelaskan adanya hubungan antara manajemen suatu usaha (agent) 

dan pemilik usaha (principal).  Pertama kali teori agency dipopulerkan oleh Jensen dam 

Meckling (1976:5) daalam Hasrun (2016) teori ini menyatakan bahwa hubungan keagenan 

sebagai suatu kontrak dimana terdiri dari satu orang atau lebih (pemilik/principal) yang 

melibatkan orang lain (agent) untuk melakukan layanan tertentu demi kepentingan principal 

yang melibatkan pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. 

Timbulnya praktik manajemen laba dapat  dijelaskan dengan teori agensi yang disebabkan 

adanya asimetri informasi atau terjadinya ketidakseimabangan. 

 Ketidakseimbangan informasi ini disebut dengan asimetri informasi. Atmaja (2008:13) 

dalam Madli (2014)  Asymmetric information adalah kondisi dimana suatu pihak memiliki 

informasi lebih banyak dari pada pihak lain. Oleh karena itu dengan informasi yang dimilikinya, 

diasumsikan akan mendorong agent untuk melakukan hal-hal yang diinginkan agent dan 

menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal sehingga agent dapat 

mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan. Salah satu 

bentuk tindakan agent tersebut disebut dengan manajemen laba (earnings management). 

2.1.2 Manajemen Laba (Earning Management) 
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. Manajemen laba dapat juga dikatakan sebagai 

intervensi manajemen dimana manajemen dengan sengaja melakukan proses penetuan laba untuk 

melakukan tujuan pribadi. Manajemen laba dapat didefenisi sebagai “intervensi manajemen 

dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi” 

(Subramanyam 2011:131).   

Strategi pelaksanaan praktik manajemen laba seringkali merupakan rahasia bagi manajer 

perusahaan. Beda antara manajemen laba dengan kecurangan manajemen seringkali sangat tipis. 

Maksud dan konsekuensi dari manajemen laba juga sering dipandang negatif karena prinsip atau 

praktik ini seringkali mengaburkan atau menutupi fakta yang seharusnya diketahui oleh publik, 

pihak luar, atau masyarakat luas (Hery  2016:50).  

Manajemen laba merupakan sebuah fenomena yang sampai saat ini masih diperdebatkan 

mengenai pemahaman etis dan tanggung jawab sosialnya. Manajemen laba berada di grey area 

antara sebuah kecurangan dan merupakan aktivitas yang diijinkan oleh prinsip akuntansi. Hal ini 

dikarenakan terdapat perbedaan pendapat mengenai tanggung jawab social dan pemahaman etis 

diantara setiap orang. Berdasarkan hal tersebut, laporan keuangan dapat disebut sebagai 

tanggung jawab social pribadi dan cerminan prilaku etis dari orang yang membuat laporan 

keuangan tersebut (Sulisyanto, 2008) dalam Madli (2014). Upaya awal untuk memahami 

manajemen laba adalah dengan memahami akuntansi berbasis akrual. Basis akuntansi ini 

merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak dan 

kewajiban tanpa memperhatikan waktu penerimaan dan pengeluaran kas. Biaya dapat diakui 

pada periode tertentu walau pengeluaran kas telah terjadi pada periode sebelumnya, atau 

sebaliknya ( Sulisyanto, 2008) dalam Madli (2014). 



 

 

Deteksi atas kemungkinan dilakukannya manajemen laba dalam laporan keuangan secara 

umum diteliti melalui penggunaan akrual. Pengukuran berdasarkan akrual juga secara teoritis 

lebih menarik karena akrual merupakan kumpulan sejumlah dampak bersih atas kebijakan 

akuntansi yang mencakup portofolio penentu pendapatan. Akrual juga dapat mengatasi masalah 

waktu dan ketidasksepadanan (Luhgiatno, 2010). 

Beneish (2001), dalam Luhgiatno (2010), menyatakan bahwa berkembangnya manajemen 

laba yang dilakukan melalui basis akrual disebabkan oleh tiga hal :  

1. Akrual merupakan pokok utama dari prinsip akuntansi yang diterima umum dan 

manajemen laba lebih mudah terjadi pada laporan yang berbasis akrual dibandingkan 

dengan laporan yang berbasis kas. 

2. Dengan mempelajari akrual akan mengurangi masalah  yang timbul dalam mengukur 

dampak dari berbagai pilihan metode akuntansi terhadap laba. 

3. Jika indikasi manajemen laba tidak dapat diamatai dari akrual maka investor tidak 

akan dapat menjelaskan dampak dari manajemen laba pada penghasilan yang 

dilaporkan perusahaan. 

Total accruals terdiri dari discretionary accruals (DAC) dan nondiscretionary accruals 

(NDAC). Nondiscretionary accruals ditentukan oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi 

atau permintaan terhadap penjualan serta faktor-faktor lain yang tidak dapat dikontrol oleh 

pihak manajemen.  

Selisih antara total accruals  dengan nondcretionary accruals akan mengambarkan 

discretionary accruals atau akrual yang dengan sengaja diterapkan manajemen untuk tujuan 

tertentu. Dalam hal ini Discretionary accruals dapat dianggap sebagai manajemen laba 

(Veronica dan Bachtiar, 2003) dalam Luhgiatno (2010). Total accruals  digunakan sebagai 

indikator, sebab discretionary accruals (DAC) sulit untuk diamati, karena ditentukan oleh 

kebijakan masing-masing manajer dan pengukuran dengan discretionary accruals saat ini telah 

dipakai secara luas untuk menguji hipotesis manajemen laba. Pendekatan total accruals 

berasumsi bahwa komponen nondiscretionary accruals cenderung stabil sepanjang waktu, 

sehingga yang layak untuk dipertimbangkan adalah komponen discretionary accruals.  

2.1.2.1 Alasan Manajer Melakukan Manajemen Laba  

 Manajer melakukan manajemen laba karena baik teori maupun bukti-bukti empiris 

menunjukkan 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), dari sisi teory keagenan (agency theory), dan juga biaya 

kontrak, dari sisi teori kontrak. Misalnya, pada saat keuntungan dijadikan patokan sebagai 

pemberian bonus, hal ini akan menciptakan dorongan kepada manajer untuk memanage data 

keuangan agar dapat menerima bonus seperti yang diinginkannya, dan juga untuk menghindari 

pergantian CEO karena kinerja yang di anggap buruk (Antonia, 2008). 

  Alasan lain adalah mengingat akan pentingnya keuntungan atau perolehan secara 

akuntansi (accounting income) untuk pembuat keputusan oleh banyak pihak, misalnya investor 

penyedia dana (kreditur), manajer, pemilik atau pemegang saham dan pemerintah. Melihat 

kenyataan tersebut, tidak mengherankan bila banyak manajer memanage data keuangan atau 

keuntungan untuk kepentingan tertentu. 

2.1.2.2 Pola Manajemen Laba  

 Pola manajemen laba menurut Scott (2000) dalam Luhgiatno  (2008) dapat dilakukan 

dengan cara : 



 

 

a. Taking a Bath 

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan Chief Executife Officier 

(CEO) baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah yang besar. Tindakan ini 

diharapkan dapat meningkatkan laba dimasa mendatang. 

b. Income Minimization  

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat Profitabilitas yang tinggi sehingga 

jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan 

mengambil laba periode sebelumnya. 

c. Income Maxmization 

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas Income Maxmization bertujuan untuk 

melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini 

dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang. 

d. Income Smoothing  

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat 

mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih 

menyukai laba yang relative stabil. 

2.1.3 Kualitas Auditor   
Auditing adalah bentuk monitoring yang digunakan oleh perushaan untuk menurunkan 

biaya keagenan (agency cost) perusahaan dengan pemegang hutang (bond holder) dan pemegang 

saham. Jensen dan Meckling, (1976) dalam (Indriastuti, 2012). Nilai auditing timbul karena 

auditing munurunkan pelaporan yang salah atas informasi akuntansi.  

Kualitas audit sebagai suatu kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor 

akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. De 

Angelo (1981) dalam Hardiningsih (2010),   beragumentasi bahwa kualitas audit secara langsung 

berhubungan dengan ukuran dari perusahaan audit, dengan proksi untuk ukuran perusahaan audit 

adalah jumlah klien.  Perusahaan audit yang besar adalah dengan jumlah klien yang lebih 

banyak, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan audit yang besar akan berusaha 

untuk menyajikan kualitas audit yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan audit yang 

kecil. Karena perusahaan audit yang besar jika tidak memberikan kualitas audit yang tinggi akan 

kehilangan reputasinya, dan jika ini terjadi maka dia akan mengalami kerugian yang lebih besar 

dengan kehilangan klien.  

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP),bahwa audit yang dilaksanakan 

auditor dapat dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar auditing. Standar 

auditing mencakup mutu professional (professional qualities) auditor independen, pertimbangan 

(judgement) yang digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor. 

 Kantor akuntan publik yang lebih besar diasumsikan menghasilkan kaulitas audit yang 

lebih abik pula. Penggunaan auditor yang berkualitas tinggi akan mengurangi kesempatan 

perusahaan untuk berlaku curang dalam menyajikan informasi yang tidak akurat ke masyarakat. 

Dengan demikian calon investor mempunyai informasi yang tidak menyesatkan mengenai 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang. (Saffudin, 2012).  

DeAngelo dalam (Christiani, 2014) menyatakan bahwa kualitas audit yang dilakukan 

oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP yang melakukan audit. Ukuran KAP karena 

nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling penting. Auditing Big-

4 adalah auditor yang memiliki keahlian dan memiliki reputasi yang tinggi dibandingkan dengan 

auditor Non Big-4, sehingga KAP Big-4 yang memiliki kualitas auditor yang tinggi di mata 

masyarakat dapat mencegah akan terjadinya manajemen laba. Hasil ini juga seseuai dengan hasil 



 

 

penelitian dari (Meutia, 2004) dalam Indriastuti  (2012), yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

kualitas auditor maka semakin rendah akan terjadinya manajemen laba di perusahaan. 

Salah satu tipe dari auditor eksternal dilihat dari besarnya kantor akuntan, biasanya yang 

dikenal adalah The Big Five (yang sekarang tinggal Big Four). Proksi yang paling sering 

digunakan untuk penelitian mengenai audit quality adalah variabel dummy untuk anggota KAP 

the big four dan non big four. Berdasarkan Business Week edisi Indonesia No 17 tangal 10 

Oktober 2007, KAP yang termasuk dalam kelompok Big Four di Indonesia adalah: 

1. KAP Hans Tuanakotta Mustofa & rekan yang berafiliasi dengan Delitte Touche 

Tohmatsu (HTM) 

2. KAP Haryanto, Sahari & rekan Drs. Hadi Sutanto & rekan yang berafiliasi dengan Price 

Waterhouse Coopers (PWC) 

3. KAP Prasetiyo, Sarwoko & Sandjaja yang berafiliasi dengan Ernest & Young 

4. KAP Siddharta Siddharta & Wijaya yang berafiliasi dengan KPMG. 

Variabel ini merupakan variabel dummy, yaitu dengan menggunakan skala 1 untuk 

perusahaan yang diaudit oleh KAP big four dan berskala 0 untuk perusahaan yang diaudit oleh 

KAP non big four (Luhgiatno, 2010). 

2.1.4 Kepemilikan Institusional 

 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan asuransi dan kepemilikan 

institusi lain (Susanti, 2013) dalam (Ardyansyah, 2014). Kepemilikan institusional memliki arti 

penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional 

akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Monitoring ini tentunya akan 

menjamin kemakmuran untuk pemegang saham.     

Menurut penelitian yang dilakukan (Boediono ,2005) dalam Indriastuti (2012) 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui 

proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Namun demikian, 

sebagaimana disebutkan dalam teori keagenan (agency theory), perusahaan yang memisahkan 

fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan. Pihak 

manajemen sebagai agent mempunyai kecendrungan untuk memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besarnya dan hal ini yang sering menimbulkan konflik dengan pemegang saham sebagai 

principal. Balsam et al (2002) dalam Veronica dan Utama   (2005) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional yang tinggi dapat meminimalisir earnings management tergantung 

pada tingat kecanggihan investor tersebut.   

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena 

dengan adanya kepemlikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang 

lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang 

saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi 

mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga 

dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Ardiyansyah, 2014). 

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh intitusi atau 

lembaga (perushaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Investor 

iinstitusional sering disebut sebagai investor yang canggih (sophisticated) sehingga seharusnya 

lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan 

dibanding investor non institusional. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat 



 

 

mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat 

mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat 

akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005) dalam Ujiyantho dan Pramuka 

(2007). 

2.1.5 Ukuran Dewan Komisaris  

 Berdasarkan teori keagenan, dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme 

pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen 

puncak. Pengawasan dilakukan agar kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba 

berkurang agar investor tetap memberikan kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada 

perusahaan. Dewan komisaris bergantung jawab dan berwenang mengawasi tindakan dari 

manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika dipanang perlu oleh dewan 

komisaris (KNKG, 2004) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007). 

Hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya banyak yang menemukan adanya pengaruh 

positif ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba. Semakin besar ukuran dewan 

komisaris, maka semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan perusahaan (Prastiti dan 

Meiranto, 2013). Namun karena dewan komisaris bertugas untuk memonitor atas pelaporan 

keuangan perusahaan, maka perannya diharapkan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam 

menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. 

(Boediono,2005) dalam Prastiti dan Meiranto (2013). 

Ukuran dewan komisaris yang besar dapat mengurangi pengaruh dominan manajer 

sehingga dewan komsaris dapat melakukan fungsi pengawasan yang efektif. Jumlah dewan 

komisaris yang besar menambah peluang untuk saling bertukar informasi, keahlian dan pikiran 

dalam melaksanakan pengawasan. Dan sebagai wakil dari pemegang saham, anggota dewan 

komisaris mewakili insentif untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pengungkapan (Alfaiz, 

2013). 

2.1.6  Profitabilitas 

 Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya. Rasio profitabilitas dikenal 

juga dengan rasio rentabilitas. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, rasio ini juga bertujuan untuk mengukur 

tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Profitabilitas 

merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

melalui semua kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya, yaitu yang berasal dari kegiatan 

penjulan, penggunaan asset, maupun penggunaan modal. Profitabilitas dapat digunakan sebagai 

alat untuk mengukur tingkat efektivitas kinerja manajemen. Kinerja yang baik akan ditunjukkan 

lewat keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba yang maksimal bagi perusahaan. 

(Fahmi  2012:192). 

Menurut penelitian (Sudarmadji dan Sularto, 2007), Profitabilitas adalah kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh keuntungan.  Rasio profitabilitas adalah ukuran mengenai 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntunga selama periode tertentu (Saffudin, 

2012). Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba (profit). Biasanya manajer 

akan melakukan apa saja agar perusahaan yang dikelolanya mendapatkan laba sekaligus untuk 

menarik minat investor. Karena setiap investor tentunya lebih menyukai berinvestasi pada 

perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 



 

 

memiliki tingkat profitabilitas rendah. Dengan harapan bahwa perusahaan yang memiliki 

profitabilitas tinggi akan menghasilakn return yang tinggi pula.  

Profitabilitas dapat dikatakan sebagai rasio yang menunjukkan kemampuan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba berdasarkan aset tertentu. Karena semakin banyak aset 

yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi tingkat laba yang diperoleh. Untuk itu, penelitian ini 

menggunakan  ROA (return on asset) dalam pengukuran profitabilitas (Aprina dan Khairunnisa, 

2015).  Hasil penilitian (Guna dan Herawaty, 2010),  menemukan bahwa laba yang dihasilkan 

perusahaan selama tahun berjalan dapat menjadi indikator terjadinya praktik manajemen laba 

dalam suatu perusahaan.  

 Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruham. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengoperasian aktiva yang dimiliki. Semakin besar 

ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efesien penggunaan aktiva sehingga 

akan memperbesar laba. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada 

investor. Peningkatan daya tarik perusahaan menjadikan perusahaan tersebut makin diminati 

investor, karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Semakin tinggi rasio yang diperoleh 

maka semakin efisien manajemen asset perusahaan (Madli, 2014).  
 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba  

 Sanjaya (2008) dalam Indiastuti (2012) menyatakan bahwa auditor Big Four adalah 

auditor yang memiliki keahlian dan memiliki repuatsi yang tinggi dibanding auditor Non Big 

four, sehingga KAP Big Four yang memiliki kualitas auditor yang tinggi dimata masyarakat 

dapat mencegah manajemen laba. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Meutia (2004) dalam 

Indiastuti (2012)  bahwa semakin tinggi kualitas auditor maka semakin rendah manajemen laba 

yang terjadi di perusahaan. Berdasarkan Uraian diatas  maka hipotesis yang diajukan  adalah :  

H1: Kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba 

 Boediono (2005) dalam Indriastuti (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki kempampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring  

secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang 

dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak 

menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Midiastuty dan 

machfoedz (2003); Tarjo (2008) dalam Indriastuti (2012) menemukan bahwa kepemilikan 

institusional berhubungan negative dan signifikan terhadap manajemen laba. Cornett et al. 

(2006) dalam Indriastuti (2012) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh 

pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya 

terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi opportunistic  atau mementingkan diri 

sendiri. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang di ajukan adalah :  

H2 :  Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.4.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba  

 Dewan komisaris sebagai puncak dari system pengelolaan internal perusahaan, 

memiliki peranan yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan good 

corporate governance. Menurut Egon Zehnder (2000) dalam Meitha dan Basuki (2013) dewan 

komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin 



 

 

pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.  

 Siallagan (2006) dalam  Meitha dan Basuki (2013) menyatakan bahwa peranan dewan 

komisaris diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasai tingkat manajemen 

laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Dengan banyaknya jumlah dewan 

komisaris yang ada, maka diharapkan dapat meningkatkan corporate governance sehingga akan 

menurunkan tingkat manajemen laba.  

 Pengawasan dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil 

dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkulitas atau kemungkinan dapat terhindar dari 

kecurangan pihak manajemen dalam melaporkan laba. Berdasarkan teori keagenan dewan 

komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang bertanggung jawab 

untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Pengawasan dilakukan agar kecendrungan 

manajer untuk melakukan manajemen laba berkurang agar investor tetap memberi kepercayaan 

untuk menanamkan investasinya pada perusahaan. Hasil penelitian dari (Soraya, 2012) dalam  

Meitha dan Basuki (2013)  menyatakan bahwa semakin besarnya ukuran dewan komisaris, maka 

semakin besar pula manajemen laba yang dilakukan perusahaan karena semakin kurang efektif 

monitoring yang dapat dilakukan dewan komisaris terhadap manajemen dalam melakukan 

pengelolaan laba. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H3 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.4.5 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba 

 Salah satu tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba (profit). Profitabilitas 

merupakan rasio keuangan yang bisa mengukur tindakan manajemen laba perusahaan 

(Ardiyansyah, 2014) dalam Hasrun (2016). Proksi yang digunakan untuk mengukur dalam 

penilitian ini ialah menggunakan ROA. ROA menunjukkan kemampuan manajemen dalam 

menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi. 

Penilitian yang dilakukan (Ardiyansyah, 2014) dalam Hasrun (2016) menyatakn bahwa 

profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap manajemen laba.  

 Hasil penelitian Guna dan Herawaty (2010) dalam Desi dan Khairunnisa (2015) 

menemukan bahwa laba yang dihasilkan perusahaan selama tahun berjalan dapat menjadi 

indikator terjadinya praktik manajemen laba dalam satu perusahaan.  Berdasarkan uraian di atas 

maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba.  

2.5  Hipotesis 

 Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian dan 

ditentukan berdasarkan teori-teori yang sudah ada serta penelitian-penelitian terdahulu. Hipotesis 

dalam penelitian ini antara lain : 

H1: Diduga Kualitas Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. 

H2: Diduga Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen Laba Pada 

Perusahaan Sektor Industri   Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. 

H3: Diduga Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Manajemen Laba Pada 

Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. 

H4: Diduga Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. 



 

 

H5: Diduga Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan  Dewan Komisaris, 

Dan Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2011-2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Ruang Lingkup Penelitian 

 Objek penelitian ini berhubungan dengan, Manajemen Laba,  Kualitas Auditor, 

Kepemilikan Institusional, Ukuran Dewan Komisaris, dan Profitabilitas. Objek dan ruang 

lingkup dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Laporan keungan perusahaan dalam 

penelitian dapat di download di website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id. Waktu 

yang akan diteliti dalam penelitian adalah periode 2011-2015. 

3.2 Metode Penelitian 

 Analisis data penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan 

bentuk analisa data yang berupa angka-angka dengan menggunakan perhitungan statistik untuk 

menganalisis suatu hipotesis. Analisis data kuantitatif dilakukan dengan cara mengumpulkan 

data yang dibutuhkan, kemudian mengolahnya dan menyajikannya dalam bentuk tabel, grafik, 

dan output analisis lain yang digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai dasar pengambilan 

keputusan. Teknik analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 

(multiple linier regression). Analisis regresi berganda dapat menjelaskan pengaruh antara 

variable terikat dengan beberapa variabel bebas. Dalam melakukan analisis regresi berganda 

diperlukan beberapa langkah dan alat analisis. Sebelum melakukan analisis regresi linier 

berganda terlebih dahulu dilakukan uji statistik deskriptif dan uji asumsi klasik. Untuk 

mempermudah dalam menganalisis digunakan software SPSS 21 ( Statistical Package for 

Science). 

3.3 Operasional Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Dependen (Y) 

 Variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi variabel lain. Variabel dependen 

dalam penilitian 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 meng-identifikasi/mengukur 

discretionary accrual dengan menggunakan Modief Jones Model (Dechow et alI., 1996) 

(Agustia, 2013). Berdasarkan perspektif manajerial model ini dapat medeteksi manajemen laba 

secara konsisten. Hasil pengukuran akrual diskresioner tinggi atau positif mengindikasikan 

manajer melakukan income creasing. Sebaliknya, jika hasil pengukuran akrual diskresioner turun 

atau negatif mengindikasikan manajer melakukan income decreasing. 

 Menurut (Riahi 2007:204) dalam model jones yang dimodifikasi dapat mendeteksi 

manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model-model lainnya. Model tersebut 

dituliskan sebagai berikut : 

a. Menghitung Total Accrual 

  TAt = NIt - CFOt 

Keterangan : 

TAt = total accruals perusahaan I pada periode t 

NIt  = Laba bersih perusahaan I pada periode t 

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


 

 

CFOt = Arus kas operasi perusahaan I pada periode t  

b. Total accrual yang diestimasi dari persamaan  OLS (ordinary least squere) dapat dihitung 

dengan persamaan sebagai berikut : 

TAt / At-1 = β1 (1/ At-1 ) + β2 (∆REVt / At-1) + β3 (PPEt / At-1) Et 

Keterangan : 

At-1 = Total asset perusahaan I pada periode t-1 

REVt = Perubahan pendapatan perusahaan I di tahun t dikurangi pendapatan di tahun t-1 

PPEt = Nilai aktiva tetap – akumulasi penyusutan pada perusahaan I pada tahun t 

β1  = 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 = β1 (1/ At-1 ) + β2 (∆REVt - ∆RECt / At-1) + β3 (PPEt / At-1) 

Keterangan : 

NDAt = Non Discretionary Accruals perusahaan pada tahun t 

At-1 = Total asset perusahaan I pada periode t-1 

∆RECt = Perubahan piutang bersih I di tahun t dikurangi piutang bersih di tahun t-1 

d. 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 

NDAt = Non Discretionary Accruals perusahaan pada tahun t  

3.3.2  Variabel Independen 

 Variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

3.3.2.1  Kualitas Audit 
 Auditor yang berkualitas akan mampu mengurangi factor ketidakpastian yang berkaitan 

dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. Proksi kualitas auditor yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran KAP karena nama baik perusahaan (KAP) 

dianggap merupakan gambaran yang paling penting (Sanjaya, 2008) dalam Indriastuti (2012). 

Auditor perusahaan yang termasuk KAP Big Four diberi nilai 1, sedangkan KAP Non Big Four 

diberi nilai 0. 

Ukuran KAP  

Pengukuran variabel ukuran KAP menggunakan Variabel dummy, nilai 1 jika perusahaan 

diaudit oleh KAP The big-4, dan 0 jika tidak  diaudit KAP non The big-4. (Saffudin, 2012) 

Kategori KAP Big Four di Indonesia yaitu : 

1. KAP Price Waterhouse  coopers, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Hadi Susanto 

dan rekan, dan KAP Haryanto Sahari. 

2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP 

Sidharta-Sidharta dan Wijaya. 

3. KAP Ernest and Young, yang bekerj sama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, 

Prasetyo Purwantono. 

4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Hans Tuanokata 

dan Osman Bing Satrio. 

3.3.2.2 Kepemilikan Institusional 



 

 

 Beiner et al. dalam (Ujiyanto dan Pramuka, 2007) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Dalam penelitian 

ini, kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham 

yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar. 

 

3.3.2.3  Ukuran Dewan Komisaris  

 Dewan komisaris dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern tertinggi, yang 

bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak pengawasan dilakukan agar 

kecendrungan manajer untuk melakukan manajemen laba berkurang agar investor tetap 

memberikan kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada perushaan. Menurut penelitian 

Sembiring, (2005) dalam Alfaiz (2013) bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, 

maka akan semakin mudah untuk mengendalikan manajemen dan monitoring  yang dilakukan 

akan semakin efektif. Oleh karena itu, pengungkapan informasi yang dilakukan oleh manajemen 

akan semakin besar. Pengukuran dewan komisaris dalam penelitian ini yaitu jumlah anggota 

dewan komisaris dalam perusahaan, yang terdiri diri dari komisaris utama, komisaris independen 

dan komisaris (Sembiring,2005) dalam (Alfaiz, 2013). 

 

3.3.2.4 Profitabilitas  

 Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba baik dengan 

penjualan, aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas adalah salah satu indikator keberhasilan 

perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba perusahaan. (Sudarmadji dan Sularto, 2007).  

 Profitabilitas (PROFIT) diproksi dengan return on asset (ROA). Return On Asset (ROA) 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh laba secara keseluruhan. 

Semakin tinggu ROAnyang dimiliki sebuah perusahaan maka semakin efesien penggunaan 

aktiva sehingga akan memperbesar laba. Pengembalian atas total aktiva (ROA) dihitung dengan 

cara membandingkan laba bersih setelah  pajak dengan total asset. (Sudarmadji dan Sularto, 

2007), dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.1.1 Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif dilakukan agar dapat memberikan gambaran terhadap variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian dari segi nilai minimum, maksimium, rata-rata dan 

standar deviasi. Berdasarkan kriteria sampel dalam penelitian ini diperoleh 18 perusahaan 

dengan 90 perusahaan sebagai data observasi selama penelitian sesuai dengan tahun pengamatan 

penelitian yaitu tahun 2011-2015. Tabel dibawah ini menunjukan  statistik secara umum dari 

seluruh data yang digunakan, yaitu : 

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan  SPSS versi 21 diperoleh hasil 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Hasil Deskriptive Statistics 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KA 90 0 1 .61 .490 

KI 90 .06 .95 .7187 .20303 

UDK 90 2 9 4.63 1.957 

ROA 90 .02 .66 .1318 .10311 

DACt 90 -.14903 .39663 .0894158 .08870832 

Valid N (listwise) 90     

Sumber : Hasil output SPSS versi 21 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan hasil analisis dengan pengujian statistik 

deskriptif, seperti dibawah ini : 

a) Hasil analisis statistik deskriptif terhadap kualitas audit (Ka) nilai rata-rata sebesar 0.61 

dengan standar deviasi 0.490, variabel kualitas audit (KA) menunjukkan nilai minimum 

sebesar  0 dan  nilai maksimum sebesar 1.   

b) Hasil analisis statistik deskriptif terhadap kepemilikan institusional (KI)  nilai rata-rata 

sebesar 0.7187 dengan standar deviasi 0.20303 variabel kepemilikan institusional  (KI) 

menunjukkan nilai minimum sebesar  0.06 dan  nilai maksimum sebesar 0.95. 

c) Hasil analisis statistik deskriptif terhadap Ukuran dewan komisaris (UDK)  nilai rata-rata 

sebesar 4.63 dengan standar deviasi 1.957, variabel Ukuran dewan komisaris (UDK) 

menunjukkan nilai minimum sebesar  2 dan  nilai maksimum sebesar 9. 

d) Hasil analisis statistik deskriptif terhadap  Return on asset (ROA)  nilai rata-rata sebesar 

0.1318 dengan standar deviasi 0.10311, variabel Return on asset (ROA)   menunjukkan nilai 

minimum sebesar 0.02 dan  nilai maksimum sebesar 0.66. 

 

 

 

 



 

 

4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas 

Untuk mengetahui sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap 

data yang digunakan. Berikut hasil uji normalitas: 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Normalitas Histogram 

 
Sumber : Hasil output SPSS versi 21. 

Gambar 4.3.1 

Hasil Uji Normalitas Data P-P Plot 

 
Sumber : Hasil output SPSS versi 21 



 

 

Tabel 4.3.2 

Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 90 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .08294391 

Most Extreme Differences 

Absolute .078 

Positive .078 

Negative -.041 

Kolmogorov-Smirnov Z .740 

Asymp. Sig. (2-tailed) .644 

Sumber : Hasil output SPSS versi 21 

 

. 

Dari gambar normalitas pada grafik normal probability plots titik-titik menyebar 

berhimpit disekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal. 

Selain itu juga digunakan uji Kolmogrof – Smirnov untuk menguji normalitas data. Berdasarkan 

tabel uji Kolmogrov – Smirnov Test dengan nilai 1.228 dan signifikan pada 0.644 > 0.05 yang 

berarti maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi dengan normal.  

 

4.1.2.2 Hasil Uji Multikolineritas 

Untuk mengetahui apakah terjadi multikolinieritas atau tidak dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan nilai VIF. Apabila nilai tolerance > 0.10 atau nilai VIF < 10, maka antar variabel 

independen kualiats audit, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan profitabilitas 

yaitu tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini adalah hasil uji multikolinieritas : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Tabel 4.4  

Hasil Uji Multikolineritas 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) .187 .040    

KA .000 .023 -.001 .637 1.570 

KI -.126 .045 -.288 .957 1.045 

UDK .003 .005 .059 .709 1.411 

ROA -.144 .096 -.167 .823 1.215 

a. Dependent Variable: DACt 

Sumber : Hasil output SPSS versi 21. 

 

 Berdasarkan table 4.4 di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance variabel independen 

yaitu Kualitas audit adalah sebesar 0.637, kepemilikan intitusional adalah sebesar 0.957, ukuran 

dewan komiasris sebesar 0.709, Return on asset adalah sebesar 0.823. Dimana nilai tolerance > 

0.10. Sedangkan nilai Variance inflation Factor (VIF) dari Kualitas audit adalah sebesar 1.570, 

kepemilikan intitusional adalah sebesar 1.045, ukuran dewan komiasris sebesar 1.411, Return on 

asset adalah sebesar 1.215. Nilai VIF dari keempat variabel independen tersebut lebih kecil dari 

10 (VIF < 10), maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen pada penelitian ini 

tidak terjadi Multikolinieritas. 

4.1.2.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

 Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian 

heterokedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Spearmen’s rho. Model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi variabel bebasnya terhadap nilai 

absolute residual statistik lebih besar dari 0.05. Berikut ini hasil pengujiannya : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

 Unstandardized 

Residual 

Spearman's 

rho 

KA 

Correlation Coefficient -.007 

Sig. (2-tailed) .951 

N 90 

KI 

Correlation Coefficient -.127 

Sig. (2-tailed) .231 

N 90 

UDK 

Correlation Coefficient -.046 

Sig. (2-tailed) .667 

N 90 

ROA 

Correlation Coefficient -.032 

Sig. (2-tailed) .763 

N 90 

Unstandardized Residual 

Correlation Coefficient 1.000 

Sig. (2-tailed) . 

N 90 

Sumber : Hasil output SPSS versi 21 

Berdasarkan table 4.5 di atas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas untuk variabel 

independen yaitu Kualitas audit adalah sebesar 0.957 , kepemilikan intitusional adalah sebesar 

0.231, ukuran dewan komiasris sebesar 0.667 , Return on asset adalah sebesar 0.763. Sehingga 

nilai probabilitas semua variabel independen menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0.05. 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan heteroskedastisitas pada model regresi. 

Berdasarkan uji scatterplot dapat dilihat sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 4.5.1 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber : Hasil output SPSS versi 21 

Dari grafik scatterplot pada ganbar 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan 

tidak membentuk pola tertentu secara jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi. 

4.1.2.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linier ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu antara variabel pada periode tertentu dengan variabel 

sebelumnya. Untuk mendeteksi adanya data autokorelasi pada penelitian ini dilakukan uji 

Durbin-Watson (DW). Hasil pengujiannya sebagai berikut : 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .355
a
 .126 .085 .08487310 1.599 

a. Predictors: (Constant), ROA, KI, UDK, KA 

b. Dependent Variable: DACt 

Sumber : Hasil output SPSS versi 21 



 

 

 Berdasarkan hasil uji autokorelasi tabel diatas, menunjukkan bahwa dari hasil uji 

autokorelasi tersebut dapat diketahui DW sebesar 1.599 dari jumlah sampel sebanyak 90 dengan 

jumlah variabel berjumlah 4 (n=90 k=4), maka batas dl= 1.5655 du= 1.7508. dapat disimpulkan 

bahwa DW sebesar 1.599 lebih besar dari batas (du) 1.7508 dan kurang dari 1.701 (4-du adalah 

4-1, 2.294). Nilai tersebut memenuhi niali Durbin-Watson yaitu du<d<4-du, maka du<d<4<du 

adalah 1.7508< 1.599< 2.294, sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini tidak terjadi 

autokorelasi positif maupun negatif atau H0 tidak dapat ditolak. 

 

4.1.3 Analisis Regresi Berganda 

Berikut ini adalah hasil olahan dara dengan program SPSS versi 21 : 

Tabel 4.7 

Analisis Regresi Berganda 

                                                            Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .187 .040  4.654 .000 

KA .000 .023 -.001 -.005 .996 

KI -.126 .045 -.288 -2.778 .007 

UDK .003 .005 .059 .486 .628 

ROA -.144 .096 -.167 -1.496 .138 

a. Dependent Variable: DACt 

Sumber : Hasil output SPSS versi 21 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil persamaan model regresi berganda sebagai berikut : 

 Y = 0.187 + 0.000 KA – 0.126 KI + 0.003UDk – 0.144 ROA + e 

Keterangan : 

1. Konstanta (α) 

Nilai konstanta (α) sebesar 0.187 menunjukkan bahwa apabila variabel Kualitas Audit, 

Kepemilikan Institusional, Ukuran dewan komisaris, Return on asset (ROA) konstan, 

maka nilai variabel Manajemen Laba 222.064.  

2. Koefisien β1 untuk variabel Kualitas audit (KA) 

Besarnya nilai koefisien regresi (β1) sebesar – 0.008 nilai yang negatif  menunjukkan 

adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel manajemen laba dengan variabel 

kualitas audit (KA) yang artinya jika nilai kualitas audit (KA) naik sebesar satu satuan 

maka nilai manajemen laba akan turun sebesar 0.000 Dengan asumsi variabel bebas 

lainnya konstan. 



 

 

3. Koefesien β2 untuk variabel Kepemilikan Institusional (KI) 

Besarnya nilai koefesien regresi (β2) sebesar – 0.126 nilai yang negatif menunjukkan 

adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel manajemen laba dengan variabel 

kepemilikan institusional (KI) yang artinya jika nilai kepemilikan institusional (KI) naik 

sebesar satu satuan maka nilai manajemen laba akan turun sebesar 0.019 Dengan asumsi 

variabel bebas lainnya konstan. 

4. Koefesien β3 untuk variabel Ukuran Dewan Komisaris (UDK)  

Besarnya nilai koefesien regresi (β3) sebesar 0.003 nilai yang nilai yang negatif 

menunjukkan adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel manajemen laba 

dengan variabel Ukuruan dewan komisaris (UDK) yang artinya jika nilai Ukuran dewan 

komisaris (UDK) naik sebesar satu satuan  maka nilai manajemen laba akan turun sebesar 

0.003 Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

5. Koefisien β4 untuk variabel ROA 

Besarnya nilai koefisien regresi (β4) sebesar – 0.144 nilai yang negatif  menunjukkan 

adanya hubungan yang berlawanan arah antara variabel manajemen laba dengan variabel 

ROA yang artinya jika nilai ROA naik sebesar satu satuan  maka nilai manajemen laba 

akan turun sebesar 0.158 Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. 

4.1.4 Pengujian Hipotesis  

4.1.4.1 Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Hasil uji simultan variabel independen terhadap variabel dependen menggunakan 

program SPSS 21. Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.8 

Hasil Uji F 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression .088 4 .022 3.056 .021
b
 

Residual .612 85 .007   

Total .700 89    

a. Dependent Variable: DACt 

b. Predictors: (Constant), ROA, KI, UDK, KA 

Sumber : Hasil output SPSS versi 21 

Dari hasil uji diatas dapat dilihat nilai F hitung sebesar 3.056 dan signifikansi 0.021, 

dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh 

terhadap variabel dependen, karena nilai signifikansi < 0,05. Hal ini berarti keempat variabel 

independen yakni kualitas audit, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan return 

on asset secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yakni manajemen laba. 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.4.2 Pengujian Hipotesis Secara Parsial ( Uji T) 

Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara parsial terhadap 

variabel dependen (Ghozali,2013:178). 

Tabel 4.9 

Hasil Uji T 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .187 .040  4.654 .000 

KA .000 .023 -.001 -.005 .996 

KI -.126 .045 -.288 -2.778 .007 

UDK .003 .005 .059 .486 .628 

ROA -.144 .096 -.167 -1.496 .138 

a. Dependent Variable: DACt 

Sumber : Hasil output SPSS versi 21 

Berdasarkan hasil uji t, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Untuk variabel Kualitas audit menunjukkan nilai t hitung sebesar -0.005 > -1.66298 (t tabel 

α= 5%, df ( 90-4-1) = 85) dan signifikan 0.996 (0.996 > 0.05), maka H1 ditolak dan H0 

diterima yang berarti variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  

2. Untuk variabel Kepemilikan Institusional menunjukkan niali t hitung sebesar -2.778 < -

1.66298 (t tabel α= 5%, df = 90-4-1)= 85) dan signifikan 0.007 (0.007<0.05), maka H2 

diterima H0 ditolak yang berarti variabel kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3. Untuk variabel Ukuran dewan komisaris menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.486 <  

1.66298 (t tabel  α= 5%, df = 90-4-1)= 85) dan signifikan ukuran dewan komisaris 0.628 

(0.628>0.05), maka H3 ditolak dan H0 diterima yang berarti variabel ukuran dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

4. Untuk variabel ROA menunjukkan nilai t hitung sebesar -1.496 > -1.66298 (t tabel α = 5%, 

df = 90-4-1)= 85) dan signifikan ROA 0.138  (0.138>0.05), maka H4 ditolak dan H0 

diterima yang berarti variabel ROA tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1.4.3 Koefisien Determinasi (Adjusted R
2
) 

Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 

Uji Koefisien Determinan (Adjusted R
2
) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .355
a
 .126 .085 .08487310 

a. Predictors: (Constant), ROA, KI, UDK, KA 

b. Dependent Variable: DACt 

Sumber : Hasil output SPSS versi 21 

Dari table di atas dapat diketahui bahwa koefisien determinan sebesar 0.085  atau sebesar 

8.5 %. Hal ini berarti menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel independen yaitu 

kualitas audit, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan return on asset terhadap 

variabel dependen yaitu manajemen laba sebesar 8.5 %. Sedangkan sisianya 91.5 % dipengaruhi 

atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

4.1.5 Pembahasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat dinyatakan pengaruh dari masing-masing 

variabel independen terhadap dependen, yaitu : 

4.1.5.1 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba 

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa untuk variabel Kualitas audit 

menunjukkan nilai t hitung sebesar -0.321 > -1.66298 (t tabel α= 5%, df ( 90-4-1) = 85) dan 

signifikan 0.749 (0.749 > 0.05), maka H1 ditolak dan H0 diterima yang berarti secara parsial  

variabel kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan Luhgianto (2010), Veronica dan Utama (2005) yang menemukan tidak adanya pengaruh 

kualitas audit terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang di audit 

KAP besar tidak terbukti membatasi perilaku manajemen laba, hal ini disebabkan Big Four lebih 

kompeten dan professional dibanding auditor Non Big Four, sehingga ia memiliki pengetahuan 

lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan maupun melakukan 

tindakan manajemen laba (Luhgianto, 2010). 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Guna dan Herawati (2010) bahwa 

kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba  dimana auditor yang bekerja di KAP Big 

Four dianggap lebih berkualitas karena auditor tersebut dibekali oleh serangkaian pelatihan dan 

prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan 

dengan auditor dari KAP Non-Big Four. 

4.1.5.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba 
Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa untuk variabel Kepemilikan 

Institusional menunjukkan niali t hitung sebesar -2.323 < -1.66298 (t tabel α= 5%, df = 90-4-1)= 85) 

dan signifikan 0.023 (0.023<0.05), maka H2 diterima H0 ditolak yang berarti variabel 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini konsisten dengan 

Indriastuti (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 



 

 

terhadap discretionary accruals  atau manajemen laba sehingga kepemilikan saham oleh investor 

institusional dapat menjadi kendala bagi perilaku oportunis manajemen dan tindakan 

pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih 

memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan, sehingga akan mengurangi perilaku 

oportunis atau mementingkan diri sendiri. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Agustia (2013) bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dimana mengindikasikan banyak atau 

sedikitnya hak suara yang dimiliki oleh institusi tidak dapat mempengaruhi tingkat besar 

kecilnya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.  

4.1.5.3 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba 

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa ntuk variabel Ukuran dewan 

komisaris menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.615 <  1.66298 (t tabel  α= 5%, df = 90-4-1)= 85) 

dan signifikan ukuran dewan komisaris 0.540 (0.540>0.05), maka H3 ditolak dan H0 diterima 

yang berarti variabel ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini konsisten  dengan Nasution dan Setiawan (2007) yang menemukan tidak adanya 

pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba, artinya dimana perusahaan yang 

memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak maka tindak manajemen laba yang dilakukan 

perusahaan juga semakin banyak. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena sulitnya koordinasi 

antar anggota dewan tersebut dan dalam hal ini menghambat proses pengawasan yang harusnya 

menjadi tanggung jawab dewan komisaris. 

Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Prastiti dan Meiranto (2013) bahwa 

ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba dimana penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka semakin kecil 

kemungkinan terjadinya manajemen laba. Penelitian ini juga membuktikan bahwa banyaknya 

anggota dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih efektif dalam memonitor 

kinerja manajemen.  

4.1.5.4 Pengaruh Return on asset Terhadap Manajemen Laba  

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa untuk variabel ROA menunjukkan 

nilai t hitung sebesar -1.584 > -1.66298 (t tabel α = 5%, df = 90-4-1)= 85) dan signifikan ROA 0.117  

(0.117>0.05), maka H4 ditolak dan H0 diterima yang berarti variabel ROA tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba.  Hasil penelitian ini konsiten  dengan penelitian   Madli (2014)  dan 

Satya (2013) yang menemukan  tidak adanya pengaruh  return on asset  terhadap manajemen 

laba. Hasil ini memberikan bukti bahwa apabila kinerja perusahaan berada dalam kinerja buruk 

maupun kinerja yang baik, akan memicu manajer betindak oportunis dengan menaikkan laba 

atau menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kondisi kinerja perusahaan tersebut. Apabila 

kinerja perusahaan buruk maka pihak manajemen akan melakukan tindakan manajemen laba 

dengan cara menaikkan laba akuntansinya, begitu pula sebaliknya bila perusahaan berkinerja 

baik maka pihak manajemen akan melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba 

akuntansinya (Satya, 2013).    

Hasil penelitian ini tidak konsiten  dengan penelitian Hasrun (2016) bahwa ROA return 

on asset berpengaruh terhadap manajemen laba dimana hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

semakin tinggi profitabilitas maka tindakan manajemen laba yang dilakukan secara oportunis 

akan berkurang atau semakin rendah. 
 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap Manajemen laba pada Perusahaan Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. 

2. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap Manajemen laba pada Perusahaan Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. 

3. Ukuran dewan komisaris  tidak berpengaruh terhadap Manajemen laba pada Perusahaan 

Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-

2015. 

4. ROA tidak berpengaruh terhadap Manajemen laba pada Perusahaan Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. 

5. Kualitas audit, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris dan ROA berpengaruh 

terhadap Manajemen laba pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Berikut ini beberapa keterbatasan penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk melakukan penelitian sebelumnya : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 5 tahun pengamatan yaitu tahun 2011-2015. 

2. Populasi penelitian ini hanya menggunakan perusahaan subsektor. 

 

5.3 Saran Penelitian Selanjutnya 

 Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meningkatkan cara mendeteksi Manajemen 

laba (erning management) dengan menggunakan perhitungan selain discretionary 

accruals dan disarankan untuk menambah variabel corporate governance seperti komite 

audit, dewan komisaris independen dan variabel diluar corporate governance seperti 

ukuran perusahaan.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan subsektor dengan tahun 

pengamatan selama 5 periode. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah tahun 

pengamatan, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik dari penelitian 

sebelumnya. 

3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan populasi dan sampel yang lebih 

banyak dan tidak hanya pada perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi saja sehingga 

dapat memberikan hasil analisis yang lebih baik.  
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