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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah 

kepemilikan institusional, profitabilitas (roa), independensi dewan 

komisaris, independensi komite audit berpengaruh negative terhadap 

manajemen laba. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015 dengan total populasi sebanyak 19 

perusahaan. Metode pemilihan sampel adalah purposive sampling. Jenis 

data yang digunakan adalah data sekunder dengan teknik pengumpulan 

data secara pustaka dan dokumentasi. Sampel yang diambil sebanyak 9 

perusahaan setiap tahunnya. Metode penelitian ini adalah kuantitatif. 

Analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan diolah 

menggunakan program komputer SPSS versi 21 untuk melakukan 

pengujian hipotesis. 

Berdasarkan hasil analisis data, penelitian ini menemukan hasil 

bahwa  profitabilitas (ROA) (Nilai Sig 0,002 dan koefisien beta -2,168) 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sementara 

kepemilikan institusional, independensi dewan komisaris, dan 

independensi komite audit tidak berpengaruh terhadap  manajemen laba. 

Kata Kunci : kepemilikan institusional, profitabilitas (roa), 

independensi dewan komisaris, independensi komite audit 

 

mailto:finalesvitanasution@ymail.com


 
 

2 
 

Latar Belakang Masalah 

Christiani et al (2014), Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba yang dihasilkan 

perusahaan, laba tersebut diukur dengan dasar akrual. 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 ke inginan manajemen ini dikenal dengan istilah manajemen laba 

(earnings management). 

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai “ intervensi manajemen 

dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan 

pribadi Subramanyam (2011), Manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan 

keagenan yaitu ketidak selarasan kepentingan antara manajer dan pemilik 

perusahaan yang dikarenakan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi 

adalah suatu kondisi dimana adanya ketidakseimbangan dalam perolehan 

informasi antara manajemen dan pemegang saham dimana manajemen memiliki 

informasi lebih dibanding pihak eksternal. 

Seringnya terjadi manipulasi laporan keuangan salah satu penyebab 

karena lemahnya penerapan dari corporate governance. Akan tetapi mekanisme-

mekanisme dari corporate governance yang mempengaruhi manajemen laba ialah 

kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional diduga mampu memberikan 
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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. 

Factor lain yang mempengaruhi manajemen laba adalah 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 perusahaan memiliki laba yang rendah maka kinerja 

perusahaan juga rendah.  

Bukan hanya dengan kualitas audit saja, salah satu komponen yang 

berperan penting dalam proses penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah 

dewan komisaris dan komite audit. 

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), didalam perusahan 

terdapat struktur corporate governance yaitu yang pertama dewan komisaris 

adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif 

untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi serta 

memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governance . 

Dan yang kedua adalah komite audit. Komite audit merupakan salah satu 

komponen GCG yang berperan penting dalam sistem pelaporan keuangan yaitu 

dengan mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses 

pelaporan keuangan.  

Dalam penelitian Hermanto (2015), menyatakan variabel kepemilikan 

institusional berpengaruh terhadap manajemen laba sesuai uji t memiliki nilai sig 
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0,048 , namum penelitian yang dilakukan Mahariana (2015), menyatakan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena 

memilki sig t hitung lebih besar dari t tabel. Putro (2016), menyatakan 

profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap manajemen laba sebesar 96% namun 

dibantah atas penelitian Gunawan et.al, (2015), bahwa profitabilitas (ROA)  

memilki nilai signifikan 69% yang berarti lebih besar dari nilai tabel. 

Independensi dewan komisaris secara umum mempunyai pengawasan 

yang lebih baik terhadap manajemen, penelitian yang dilakukan Prastiti (2013), 

menyebutkan 98% independensi dewan komisaris mempengaruhi terjadinya 

praktik manajemen laba yang dilakukan manajemen puncak. Namun penelitian 

yang dilakukan Marpaung (2014), menyebutkan independensi dewan komisaris 

tidak memilki pengaruh untuk perusahaan melakukan manajemen laba. 

Independensi komite audit merupakan hal terpenting yang harus dimiliki 

oleh anggota komite audit. Kinerja komite audit menjadi efektif jika para 

anggotanya memiliki independensi dalam menyatakan sikap dan pendapat. 

Penelitian yang dilakukan Prastiti (2013), menyatakan jumlah komite audit 

independen berpengaruh sebesar 97,3% terhadap manajemen laba karena 

memberikan pegawasan yang lebih efektif . Namun penilitian tersebut terbantah 

oleh penelitian Prasetyo (2011), yang menyebutkan bahwa independensi komite 

audit tidak berpengaruh. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

adalah sebagai berikut : 
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1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

4. Apakah independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

5. Apakah kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), independensi 

dewan komisaris dan independensi komite audit berpengaruh terhadap 

manajemen laba ? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan panduan bagi peneliti untuk memberikan 

arah dari penelitian yang dilakukan yang mana harus konsisten dengan rumusan 

masalah. Oleh dari itu tujuan penulisan ini adalah : 

1. Untuk membuktikan apakah kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

2. Untuk membuktikan apakah profitabilitas berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3. Untuk membuktikan apakah independensi dewan komisaris berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

4. Untuk membuktikan apakah independensi komite audit berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 
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5. Untuk membuktikan apakah kepemilikan institusional, profitabilitas, 

independensi dewan komisaris, dan independensi komite audit 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Kajian Pustaka 

Teori Keagenan ( Agency Theory ) 

 Timbulnya praktik manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi 

yang disebabkan adanya asimetri informasi. Asimetri informasi merupakan suatu 

kondisi adanya ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen 

dan pemegang saham. Manajer memiliki lebih banyak informasi daripada 

pemegang saham karena manajer sebagai pengelola perusahaan. Informasi yang 

lebih sedikit yang dimiliki oleh pemegang saham dapat memicu manajer 

menggunakan posisinya dalam perusahaan untuk mengelola laba yang dilaporkan 

(Zou dan Elder, 2004),  

Manajemen Laba 

Riahi (2006), mendefinisikan manajemen laba adalah suatu kemempuan 

untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang 

tepat untuk mendapatkan tingkat laba yang dinginkan. Manajemen laba dapat juga 

dikatakan sebagai intervensi manajemen dimana manajemen dengan sengaja 

melakukan proses penentuan laba untuk melakukan tujuan pribadi.  

Alasan Manajer Melakukan Manajemen Laba 

Manajer melakukan manajemen laba karena baik teori maupun bukti-

bukti empiris menunjukkan bahwa earnings atau laba telah dijadikan sebagai 
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suatu target dalam proses penilaian prestasi usaha suatu departemen secara khusus 

( manajer ) atau perusahaan ( organisasi ) secara umum. 

 Pola Manajemen Laba 

Luhgiatno (2010), berbagai pola sering dilakukan manajer dalam 

manajemen laba, yaitu Taking a Bath, Incoming Minimization, Income 

Maximation dan Income Smoothing. 

Kepemilikan Institusional 

Mahariana et al (2014), mendefinisikan kepemilikan institusional adalah 

saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan lainnya). 

Profitabilitas (ROA) 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 

perusahaan Putro (2015). 

Dewan Komisaris  

Menurut komite Nasional Kebijakan Governance (2006), dewan 

komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara 

kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi 

serta memastikan bahwa perusahaan melakukan good corporate governance. 

Dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam mengambil keputusan operasional. 

Kedudukan masing-masing anggota komisaris termasuk komisaris utama adala 

setara. Tugas komisaris utama sebagai primus inter pares adalah 

mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. 
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Komite Audit 

Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-komite dibawahnya 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku 

untuk membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tanggungjawab dan 

wewenang secara efektif. Komite yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut 

adalah komite audit, komite kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, 

komite kebijakan good corporate governanace. Komite Nasional Kebijakan 

Governance, (2006).  

Review Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai pengaruh kualitas audit dan komite audit terhadap 

manajemen laba sudah banyak dilakukan, tetapi objek yang diteliti belum ada 

mengenai perusahaan BUMN yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang relevan dengan judul penelitian 

disajikan pada tabel berikut : 

NAMA 

PENELITI 

JUDUL VARIABEL 

PENELITIAN 

HASIL 

I Dewa Gede 

Pingga 

Mahariana dan I 

Wayan 

Ramantha 

(2014) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

Kepemilikan 

Institusional 

Terhadap 

Manajemen Laba 

(Studi Empiris 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di BEI) 

Variabel 

Dependent : 

Manajemen Laba 

Variabel 

Independent : 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

Kepemilikan 

Institusional 

Secara simultan 

variabel 

independen 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba. 

Secara parsial atau 

uji t variabel 

kepemilikan 

manajerial 



 
 

9 
 

memiliki pengaruh 

negatif signifikan. 

Variabel 

kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

signifikan 

Rengga Ganang 

Anggoro Putro 

(2016) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Laverage, 

Kualitas Good 

Corporate 

Governance dan 

Jenis Industri 

Terhadap 

Manajemen Laba 

(Studi EMpiris 

Perusahaan Go 

Public yang 

terdaftar di BEI 

tahun 2010-2013) 

Variabel dependen: 

Manajemen Laba 

Independen: 

Profitabilitas, 

Laverage, Kualitas 

Good Corporate 

Governance dan 

Jenis Industri 

Secara simultan 

Profitabilitas, 

Laverage, Kualitas 

Good Corporate 

Governance dan 

Jenis Industri 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Secara parsial atau 

uji t Profitabilitas 

dan Jenis Industri 

memiliki pengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Namun Laverage, 

Kualitas Good 

Corporate 

Governance tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba 

Aninndyah 

Prasiti, Wahyu 

Meiranto 

(2013) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Dewan Komisaris 

dan Komite Audit 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel dependen: 

Manajemen Laba 

Variabel 

Independen: 

Ukuran Dewan 

Komisaris, 

Independensi 

Dewan Komisaris, 

Independensi 

Komite Audit, 

Keahlian Keuangan 

Dewan Komisaris, 

Frekuensi 

Pertemuan Dewan 

Komisaris, Ukuran 

Komite Audit, 

Keahlian Keuangan 

Secara Parsial (uji 

t) dewan 

komisiaris 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba, 

independensi 

dewan komisaris 

berpengaruh 

negatif terhadap 

terjadinya 

manajemen laba, 

keahlian keuangan 

dewan komisaris 

tidak berpengaruh 

terhadap 

manjemen laba, 
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Komite Audit, 

Frekuensi 

Pertemuan Komite 

Audit. 

frekuensi 

pertemuan dewan 

komisaris tidak 

memiliki 

hubungan terhadap 

manajemen laba, 

ukuran komite 

audit tidak ada 

hubungan dengan 

manajemen laba, 

independensi 

komite audit 

memiliki 

hubungan negative 

terhadap 

manajemen laba, 

keahlian keuangan 

tidak berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba, 

frekuensi 

pertemuan komite 

audit tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

I ketut 

Gunawan, 

Nyoman Ari 

Surya 

Darmawan, I 

Gusti Ayu 

Purnamasari 

(2015) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas dan 

Laverage 

Terhadap 

Manajemen Laba 

(studi Empiris 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI) 

Variabel dependen: 

Manajemen Laba 

Variabel 

Independen: 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas dan 

Laverage 

Secara parsial atau 

uji t Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas dan 

Laverage.tidak 

berpengaruh 

Luhgiatno 

(2010) 

Analisis pengaruh 

Kualitas Audit 

Terhadap 

Manajemen Laba  

Studi Pada 

Perusahaan yang 

Melakukan IPO 

Di Indonesia 

Variabel dependen: 

Manajemen Laba 

Variabel 

Independen: 

KAP Big Four, dan 

KAP Spesialisasi 

Industri. 

Secara parsial (uji 

t) KAP big four, 

dan KAP 

Spesialisasi 

Industri tidak 

berpengaruh 

secara signifian 

terhadap praktik 

manajemen 

laba bagi 
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perusahaan yang 

melakukan IPO di 

Indonesia. 

Edgina Antonia, 

SE 

(2008) 

Analisis Pengaruh 

Reputasi Auditor, 

Proporsi Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Leverage, 

Kepemilikan  

Manajerial dan  

Proporsi Komite 

Audit Independen 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel dependen: 

Manajemen Laba 

Variabel 

independen: 

Reputasi Auditor, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Proporsi Komite 

Audit, Proporsi 

Dewan Komisaris, 

Leverage. 

Secara simultan 

(uji f) proporsi 

dewan komisaris 

independen,komite 

audit independen, 

reputasi auditor, 

kepemilikan 

manajerial dan 

leverage 

berpengaruh 

negatif terhadap 

earning 

management. 

Secara parsial (uji 

t) reputasi auditor, 

kepemilikan 

manajerial, dan 

proporsi komite 

audit independen 

memiliki 

hubungan yang 

mempengaruhi 

terhadap 

manajemen lana, 

sedangkan 

leverage, dan 

proporsi dewan 

komisaris tidak 

memiliki pengaruh 

signifikan 

terhadap 

terjadinya 

manajemen laba.  
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2.1 Kerangka Pemikiran 

   

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Hipotesis 

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk memonitor kinerja 

manajer dalam mengelola perusahaan sehingga dengan adanya kepemilikan oleh 

institusi lain diharapkan bisa mengurangi perilaku manajemen laba yang 

dilakukan manajer. Investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor 

agen dengan kepemilikannya yang besar, sehinggap motivasi manajer untuk 

mengatur laba menjadi berkurang. 

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen laba 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 

perusahaan. Oleh karena itu, ada kemungkinan manajemen membuat laba yang 

Kepemilikan Institusional (X1) 

Independensi Dewan 

komisaris (X3) 

Independensi Komite Audit 

(X4) 

MANAJEMEN LABA 

(EARNING 

MANAJEMENT ) 

H2

Type equation here.

H1  

Profitabilitas (ROA) (X2) 

H3 

H4 

H5 
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dillaporkan tidak berfluktuasi dengan cara melakukan manajemen laba untuk 

menghindari pembayaran pajak tinggi. 

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Manajemen 

Laba 

Berdasarkan teori keagenan, semakin besar jumlah komisaris 

independen, maka semakin baik mereka bisa memenuhi peran mereka dalam 

mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan para direktur eksekutif. Dewan 

komisaris independen secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik 

terhadap manajemen. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam 

menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen, karena 

pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris lebih baik dan bebas dari 

berbagai kepentingan intern dalam perusahaan. 

Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

Komite audit independen memberikan pengawasan yang efektif terhadap 

manajemen. Komite audit memiliki peran dalam mengawasi pihak manajemen 

(agen) agar tidak melakukan tindakan yang dapat menguntungkan  dirinya sendiri 

sehingga dapat merugikan pemilik perusahaan (principal). Salah satu 

kharakteristik komite audit yang dapat meningkatkan fungsi pengawasan adalah 

independensi. Anggota komite audit independen akan memastikan pelaporan 

keuangan yang lebih berkualitas.  

Hipotesis 

H1 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba 

H2 : Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba 
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H3 : Independensi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen 

laba 

H4 : Independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba 

H5 : Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Independensi dewan 

komisaris, independensi komite audit berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Variabel Dependen 

Ukuran Manajemen Laba 

Riahi (2007), 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 

CFOt = Arus kas operasi perusahaan I pada periode t 

b. Menghitung nilai accruals dengan persamaan regresi linear sederhana 

atau Ordinary Least Square (OLS):  

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

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

∆REVt = Perubahan pendapatan perusahaan I di tahun t dikurangi        

pendapatan di tahun t – 1 
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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) Nilai Non Discretionary Accrual (NDA) dapat dihitung dengan rumus : 

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

NDAt = Non Discretionary Accrual pada tahun t  

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

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

 ditahun t-1  

d) Discretionary Accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut:  

DAt = TAt/At-1 – NDAt 

DAt =  Discretionary Accrual 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 Accrual pada tahun t 

Variable Independen 

Variabel dependen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel lain, 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional pada penelitian ini diproksikan dengan persentase 

jumlah kepemilikan saham yang dimiliki institusi lain dari seluruh jumlah 

saham perusahaan yang beredar. Dengan rumus sebagai berikut : 

                          
 u  ah  aha   nstitusiona 

                   
       

Profitabilitias 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 

perusahaan. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan Return On Aset 

(ROA) 

    
 a a  ersih 

Tota   sset
 

Independensi Dewan Komisaris 

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi 

kepentingan perusahaan. 

Independensi dewan komisaris dalam penelitian ini diproksikan sebagai berikut : 

    
 in epen ensi  e an  o isaris

 u  ah tota  an  ota  e an  o isaris
       

Independensi Komite Audit 
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Prastiti (2013), menyebutkan dewan komisaris yang independen secara 

umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen. Hal ini akan 

mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang 

ditampilkan oleh perusahaan. 

    
piha  in epen ensi  o ite au it

 u  ah tota  an  ota  o ite au it
       

Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. 

Data sekunder merupakan data yang didapatkan peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara atau dengan teknik dokumentasi, baik tertulis maupun 

elektronik yang berupa data historis laporan keuangan perusahaan BUMN yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia berturut-turut selama tahun 2012-2015 

Metode Penentuan Populasi Dan Sampel 

Populasi yang digunakan dalam  penelitian ini adalah perusahaan BUMN 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 - 2015. Dalam penelitian 

ini sampel merupakan perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI. Penentuan 

sampel akan menggunakan metode purposive sampling yaitu sampel atas dasar 

kesesuaian karakteristik sampel. Dengan kriteria pemilihan sampel yang telah 

ditentukan, dengan kriteria sebagai berikut:  

a.  Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 

2012 - 2015.  

b.  Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan tahunan untuk periode 

31 Desember 2012-2015, dan telah diaudit oleh auditor eksternal.  
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c.  Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan yang tidak lengkap 

dikeluarkan dari sampel pada annual report. 

d.  Perusahaan dengan mata uang Rupiah. 

e. Perusahaan selain perbankan.  

f. Perusahaan yang untung dalam periode 2012-2015 

 

Tabel 3.1 

Jumlah Sampel 

No Kriteria Pengambilan Sampel Jumlah 

1 Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

dari tahun 2012 – 2015 

19 

2 Perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan keuangan 

tahunan untuk periode 31 Desember 2012-2015, dan telah 

diaudit oleh auditor eksternal. 

(1) 

3 Perusahaan yang tidak memiliki data laporan komite audit 

yang lengkap dikeluarkan dari sampel pada annual report. 

(0) 

4 Perusahaan bukan dengan mata uang Rupiah (3) 

5 Perusahaan selain perbankan (4) 

6 Perusahaan yang untung dalam periode 2012-2015 (2) 

 Total sampel 9 

 Data = jumlah sampel x tahun penelitian 

9x4 

36 

 

Metode Analisis 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Uji Statisktik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif dilakukan agar dapat gambaran terhadap variabel-

variabel yang digunakan dalam penelititan dari segi nilai minimum, maksimum, 

rata-rata dan standard deviasi. Berdaarkan kriteria dalam sampel penelititan ini 

diperoleh 9 perusahaan dengan 36 perusahaan sebagai data observasi selama 
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penelititan sesuai dengan tahun pengamatan penelitian yaitu tahun 2012-2015. 

Tabel dibawah ini menunjukkan 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 Deskriptif Statistik 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

MLABA 36 -.167800 .790193 .04237633 .152207618 

IKA 
36 .142857142857

2429 

.750000000

0001000 

.37063492063

5021 

.16080861429

3113 

KI 36 .51000378 .90025207 .6468618981 .11082830594 

IDK 
36 .285714000000

1000 

.500000000

0001000 

.37208990211

6502 

.06292880006

4649 

ROA 36 .010317 .201448 .08712461 .054895672 

Valid N (listwise) 36     

Sumber : Hasil output SPSS versi 21 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan hasil analisis dengan pengujian 

statistic deskriptif, sebagai berikut : 

a. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap independensi komite audit 

(IKA) nilai rata-rata sebesar 0.371, variabel independensi komite audit 

menunjukkan nilai minimum sebesar 0.143, nilai maksimum sebesar 

0.75, dan nilai standard deviation 0.161. 

b. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap Independensi dewan komisaris 

(IDK) nilai rata-rata sebesar 0.372, variabel Independensi dewan 
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komisaris menunjukkan nilai minimum sebesar 0.286, nilai maksimum 

sebesar 0.500 dan nilai standard deviation 0.629. 

c. Hasil analisis statistik deskriptif  terhadap kepemilikan institusional (KI) 

nilai rata-rata sebesar 0.646, variabel kepemilikan institusional 

menunjukkan nilai minimum sebesar 0.510, nilai maksimum sebesar 

0.900 dan nilai standard deviation 0.111. 

d. Hasil analisis statistik deskriptif terhadap profitabilitas (ROA) nilai rata-

rata sebesar 0.087, variabel profitabilitas menunjukkan nilai minimum 

sebesar 0.010, nilai maksimum sebesar 0.201, dan nilai standard 

deviation 0.055 

4.2.2  Hasil Uji Asumsi Klasik Setelah LG10 

Setelah variable dependent yaitu manajemen laba di logaritma (Lg10) 

maka data yang awalnya 36 perusahaan menjadi 24 perusahaan. Dilakukan 

transform ini dikarenakan data tidak normaldan juga terkena heterokedastisitas.p 

Hasil Uji Normalitas (setelah LG10) 

Untuk mengetahui sebaran data yang diperoleh harus dilakukan 

normalitas terhadap data yang digunakan.berikut hasil uji normalitas : 

Tabel 

Hasil Uji Normalitas (setelah LG10) 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 24 

Normal Parameters
a,b

 
Mean .0000000 

Std. Deviation .71283511 

Most Extreme Differences Absolute .185 
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Sumber : Hasil output SPSS 21 

Berdasarkan tabel uji Kolmogrof-Smirnof Test dengan nilai 0.906 dan 

signifikan pada 0.385 > 0.05 yang berarti maka dapat disimpulkan bahwa residual 

terdistribusi dengan normal. 

Hasil Uji Multikolineritas (setelah LG10) 

Tabel  

Hasil Uji Multikolinieritas (setelah LG10) 

 

                                                                            Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -2.794 1.341    

logki -2.719 2.944 -.163 .877 1.141 

logroa -2.168 .622 -.578 .998 1.002 

logidk 3.346 2.319 .239 .999 1.001 

logika 2.525 1.325 .337 .877 1.140 

a. Dependent Variable: logmlb 

 

Sumber : Hasil output SPSS 21 

Positive .185 

Negative -.116 

Kolmogorov-Smirnov Z .906 

Asymp. Sig. (2-tailed) .385 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Berdasarkan table 4.5 di atas dapat diketahui bahwa nilai tolerance 

variabel independen yaitu kepemilikan institusional adalah sebesar 0.877, 

profitabilitas (ROA) 0.998, independensi dewan komisaris 0.999, dan 

independensi komite audit 0.877.  Dimana nilai tolerance > 0.10. Sedangkan nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dari kepemilikan institusional 1.141, 

profitabilitas (ROA) 1.002, independensi dewan komisaris 1.001, independensi 

komie audit 1.140. Nilai VIF dari keempat variabel independen tersebut lebih 

kecil dari 10 (VIF < 10), maka dapat disimpulkan bahwa keempat variabel 

independen pada penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas. 

Uji Autokorelasi (setelah LG10) 

Tabel  

Uji Autokorelasi (setelah LG10) 

 

Runs Test 

 Unstandardized 

Residual 

Test Value
a
 -.23723 

Cases < Test Value 12 

Cases >= Test Value 12 

Total Cases 24 

Number of Runs 8 

Z -1.878 

Asymp. Sig. (2-tailed) .060 

a. Median 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi tabel diatas, menunjukkan bahwa dari 

hasil uji autokorelasi tersebut dapat diketahui Asymp. Sig. (2-tailed) 0.060 > 0.05 

, sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini tidak terjadi autokorelasi 

positif maupun negatif atau H0 tidak dapat ditolak. 

Hasil Uji Heterokedastisitas (setelah LG10) 
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Tabel  

Uji Heterokedastisitas (setelah LG10) 

 

 

                                                                           Coefficients
a
 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .635 .640  .993 .333 

logki 1.282 1.405 .212 .913 .373 

logroa -.025 .297 -.018 -.085 .934 

logidk -.071 1.107 -.014 -.064 .949 

logika -.871 .632 -.320 -1.377 .184 

a. Dependent Variable: absut 

 

Sumber : Hasil output SPSS 21 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas 

untuk variabel independen yaitu kepemilikan institusional adalah sebesar 0.373, 

profitabilitas (ROA) 0.934, independensi komite audit 0.184, dan independensi 

dewan komisaris 0.949. Sehingga keempat variabel pada penelitian ini tidak 

terkena heterokedastisitas karena menunjukkan nilai > 0.05. Dengan demikian 

setelah dilakukan logaritma (LG10) penelitian ini dapat dilanjutkn karena bebas 

asumsi klasik.  

Analisis Regresi Berganda 

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

Tabel  

Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
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1 

(Constant) -2.794 1.341  -2.084 .051 

logki -2.719 2.944 -.163 -.923 .367 

logroa -2.168 .622 -.578 -3.483 .002 

logidk 3.346 2.319 .239 1.443 .165 

logika 2.525 1.325 .337 1.906 .072 

a. Dependent Variable: logmlb 

 

Sumber : Hasil output SPSS 21 

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil persamaan model regresi 

sebagai berikut : 

LGY = -2.794 – 2.719 LGKI – 2.168 LGROA + 3.346 LGIDK + 2.525 

LGIKA + e 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan 

Tabel 4.10 

Hasil Uji F 

 

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10.740 4 2.685 4.365 .011
b
 

Residual 11.687 19 .615   

Total 22.428 23    

a. Dependent Variable: logmlb 

b. Predictors: (Constant), logika, logidk, logroa, logki 

 

Sumber : Hasil output SPSS 21 

Dari hasil uji diatas dapat dilihat nilai F hitung sebesar 4.365 dan 

signifikansi 0.011, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa variabel dependen 

secara simultan berpengaruh, karena nilai signifikan < 0.05. hal ini berarti 

keempat variabel yaitu kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), 
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independensi dewan komisaris, independensi komite audit secara simultan 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan tabel 4.10 diatas  dapat dilihat bahwa secara simultan variabel 

independen memilki signifikansi 0.011 < 0.05 dan nilai          4.365  > 

       3.10. Maka Hₐ diterima, jadi secara simultan variabel independen 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. 

 

 

Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

Tabel  

Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²) 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .692
a
 .479 .369 .78429 1.478 

a. Predictors: (Constant), logika, logidk, logroa, logki 

b. Dependent Variable: logmlb 

 

Sumber : Hasil output SPSS 21 

Dari tabel diatas dapat diketahuibahwa koefisien determinasi sebesar 

0.369 atau 36,9 %. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh variabel 

independen yaitu kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), independensi 

dewan komisaris, dan independensi komite audit terhadap variabel dependen yaitu 

manajemen laba sebesar 36.9 %. Sedangkan sisanya 33.1 % dipengaruhi atau 

dijelaskan oleh variabel lain. 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji T) 
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Tabel  

Hasil Uji T 

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.794 1.341  -2.084 .051 

logki -2.719 2.944 -.163 -.923 .367 

logroa -2.168 .622 -.578 -3.483 .002 

logidk 3.346 2.319 .239 1.443 .165 

logika 2.525 1.325 .337 1.906 .072 

a. Dependent Variable: logmlb 

Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba 

Hasil pengujian regresi kepemilikan institusional memilki tingkat 

signifikansi yaitu 0.367  > 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.  

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada manajemen laba. 

Mengidentifikasikan banyak atau sedikitnya hak suara yang dimiliki oleh intitusi 

tidak dapat mempengaruhi tingkat besar kecilnya manajemen laba yang dilakukan 

oleh manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.  

Pengaruh Profitabilitas (ROA) Terhadap Manajemen Laba 

Hasil pengujian regresi profitabilitas (ROA)  memilki tingkat signifikansi 

yaitu 0.002 < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas (ROA) 

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Semakin tinggi 

profitabibiltas yang dihasilkan suatu perusahaan maka hal tersebut dapat 

berpengaruh terhadap penerapan manajemen laba, semaksimal mungkin sehingga 

dapat memperoleh keuntungan. Ketika laba yang dihasilkan perusahaan pada satu 
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periode sangat tinggi, maka akan terdapat kemungkinan terjadi penurunan 

manajemen laba. 

Pengaruh Independensi Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba 

Hasil pengujian regresi Independensi Dewan Komisaris memilki tingkat 

signifikansi yaitu 0.165 > 0.05. Dengan demikian maka independensi dewan 

komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (OJK) tahun 2014 yang menetapkan proporsi dewan komisaris 

independen sebesar 30% dari seluruh anggota dewan komisris dapat menjadi 

kendala dalam pengambilan kepututsan bagi perusahaan, karena tujuan 

menghadirkan komisaris independen adalah sebagai penyeimbang dalam 

pengambilan keputusan dewan komisaris. Ketika pihak komisaris independen 

hanya memperjuangkan yang terbaik bagi kepentingan perusahaan dengan jumlah 

proporsi yang terbatas, maka akan terhambat dengan anggota dewan komisaris 

diluar komisaris independen yang memiliki jumlah proporsi yang lebih besar 

sehingga manajemen laba masih mungkin terjadi. 

Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

Hasil pengujian regresi Independensi Komite Audit memilki tingkat 

signifikansi yaitu 0.072 > 0.05. maka dapat disimpulkan bahwa independensi 

komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, dapat 

diartikan bahwa jumlah komite audit independen tidak akan mempengaruhi secara 

signifian terhadap terjadinya manajemen laba. Hal tersebut dapat terjadi karena 

jumlah anggota komite audit independen yang semakin banyak tidak secara 

efektif mengurangi kecurangan pelaporan keuangan perusahaan listed di Bursa 
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Efek Indonesia. Pembentukan komite audit independen oleh perusahaan mungkin 

hanya dilakukan untuk memenuhi regulasi saja.  

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh antara kepemilikan 

institusional, profitabilitas (ROA), independensi dewan komisaris, dan 

independensi komite audit terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil 

penngujian regresi linier berganda yang digunakan, dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba. 

2. Profitabilitas (ROA), berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 

laba. 

3. Independensi dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba. 

4. Independensi komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba.  

5. Secara simultan kepemilikan institusional, profitabilitas (ROA), 

independensi dewan komisaris, dan independensi komite audit memiliki 

pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan bagi peneiliti selanjutnya yaitu: 

1. Dapat memperluas jumlah sampel penelitian sehingga dapat memprediksi 

kasus manajemen laba secara lebih akurat dan maksimal. 
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2. Menambahkan variabel untuk mendeteksi manajemen laba agar 

mendapat model yang akurat. 

3. Dapat menggunakan proksi lain dari variabel dependen manajemen laba 

tak hanya menggunakan model Jones Modified. 
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