
 

 

 

II. LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tujuan Perusahaan  

Menurut Bernando Nugroho Yahya (2001) secara garis besar, tujuan perusahaan terdiri dari dua 

jenis, yaitu: 

1) Profit Maximization 

Tujuan ini jelas, yaitu memaksimalkan laba. Setiap bisnis pasti berusaha memaksimalkan 

labanya. Hanya saja memaksimalkan laba berpotensi untuk menimbulkan efek negatif 

bagi stakeholder, diantaranya : kualitas menurun, gaji buruh ditekan, menekan supplier 

supaya mendapat harga rendah dan sebagainya. 

2) Shareholder Wealth 

Tujuan ini merupakan salah satu yang paling dikejar oleh perusahaan. Manajer dan 

eksekutif harus bertujuan dalam meningkatkan kekayaan pemegang saham. Baik itu 

dalam bentuk deviden langsung atau secara tidak langsung melalui kenaikan Earning Per 

Share (EPS)  

Bernando (2001) juga mengungkapkan bahwa tujuan perusahaan manufaktur secara umum 

adalah mencapai keuntungan dari hasil penjualan produknya. 

 

 

 

 

 

 



2.2 Corporate governance 

 

 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami corporate 

governance. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah 

kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). Konflik kepentingan antara pemilik 

dan agent terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan 

principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Timbulnya manajemen laba dapat 

dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh 

kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda 

didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002). 

 

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: 

(1) manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya 

pikir terbatas mengenai persepsi masamendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu 

menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer 

sebagai manusia akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya 

(Haris, 2004). 

 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Manajer 

berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang 

diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 



Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena 

kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002). 

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut 

sebagai asimetri informasi (information asymmetry). 

 

Dalam bidang ekonomi, asimetri informasi terjadi jika salah satu pihak dari suatu transaksi 

memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibandingkan pihak lainnya. (Sering juga 

disebut dengan istilah informasi asimetrik/informasi asimetris). Asimetri antara manajemen 

(agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

melakukan manajemen laba (earnings management) dalam rangka menyesatkan pemilik 

(pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Penelitian Richardson (1998) 

menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. 

 

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, 

diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa 

mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance 

berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan 

bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke 

dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah 

ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para 

manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain corporate governance diharapkan dapat 

berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost). 

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan 

melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen 



terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate 

governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua 

pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan 

pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan 

yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.  

 

Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan 

kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. 

Corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya 

pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor korporat. Corporate governance dapat 

didefinisikan sebagai susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, 

manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai 

dengan hak dan tanggung jawabnya (Forum for Corporate Governance in Indonesia, 2003). 

 

 

 

2.2.1 Kepemilikan institusional 

 

Kepemilikan institusional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham 

mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya 

terhadap keberadaan manajemen. Menurut Gideon (2005), 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.  

 

McConell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan Hawkins (1999), 

dan Hartzell dan Starks (2003) dalam Cornertt et al., (2006) menemukan adanya bukti yang 

menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak 

investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Cornet et al., (2006) menyimpulkan 

bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong 

manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan 

mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri. 

 

 

 

 

2.2.2 Kepemilikan manajerial  

 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara 

aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dari sudut pandang teori akuntansi, 

manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda 

akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga 

sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal 

tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut 

menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan 

pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa persentase tertentu 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba 

(Gideon, 2005).  



 

Warfield et al., (1995) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan  manajerial dan 

discretionary accruals sebagai ukuran dari manajemen laba dan berhubungan positif antara 

kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam laba. Hasil yang sama juga diperoleh 

Jensen dan Meckling (1976), Dhaliwal et al. (1982), Morck et al. (1988) dan Pratana dan Mas’ud 

(2003). 

 

2.2.3 Proporsi Dewan Komisaris Independen  

 

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris independen) 

dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal 

dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris 

independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta 

perusahaan yang good corporate governance. Hasil penelitian Dechow, Patricia, Sloan dan 

Sweeney (1996), Klein (2002), Peasnell, Pope dan Young (2001), Chtourou et al. (2001), Pratana 

dan Mas’ud (2003), dan Xie, Biao, Wallace dan Peter (2003) memberikan simpulan bahwa 

perusahaan yang memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

atau outside director dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Sehingga, jika anggota 

dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan 

dengan makin rendahnya penggunaan discretionary accruals (Cornett et al., 2006). 

 

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas 

informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat adanya 

kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada 

berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk 



memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam 

perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait 

dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). Fungsi dewan komisaris yang lain 

sesuai dengan yang dinyatakan dalam National Code for Good Corporate Governance 2001 

adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan 

mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor efektifitas 

pelaksanaan good corporate governance. 

 

 

 

3. Manajemen Laba 

 

Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental perusahaan, yaitu 

dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan akuntansi akrual. Padahal 

kinerja fundamental perusahaan tersebut digunakan oleh pemodal untuk menilai prospek 

perusahaan, yang tercermin pada kinerja saham. Manajemen laba yang dilakukan manajer pada 

laporan keuangan tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yang selanjutnya 

akan mempengaruhi kinerja saham (Haris, 2004). Bryshaw dan Eldin (1989) menemukan bukti 

bahwa alasan manajemen melakukan manajemen laba adalah: (1) skema kompensasi manajemen 

yang dihubungkan dengan kinerja perusahaan yang disajikan dalam laba akuntansi yang 

dilaporkan; serta (2) fluktuasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi pemilik 

untuk mengganti manajemen dengan pengambilalihan secara langsung. 

 

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan 

tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Menurut Haris Wibisono (2003) 

Manajemen laba diukur dengan menggunakan proxy Discretionary Accrual (DA). Sedangkan 
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yang dimaksud dengan Discretionary Accrual adalah komponen akrual yang berada dalam 

kebjakan manajer, artinya manajer memberi intervensinya dalam proses pelaporan akuntansi. 

Discretionary Accrual juga merupakan selisih antara total accruals dan nondiscretionary 

accruals. Nondiscretionary accruals (NDA) merupakan accruals yang diekspektasi dengan 

menggunakan modified Jones model. Sedangkan total accruals merupakan selisih antara net 

income dan cash flow from operations. Manajemen laba akan menambah bias dalam laporan 

keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba pada 

laporan keuangan dari hasil rekayasa tersebut.  Maksud dari menambah bias laporan keuangan 

adalah bahwa laporan tersebut menggunakan metode-metode akuntansi tertentu sehingga timbul 

laporan-laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan investor atau keinginan manajer, 

sehingga dapat dikatakan bahwa laporan keuangan tersebut dapat tergantung kepada pemakai 

laporan keuangan tersebut. Menurut Surifah (1999) manajemen laba dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk mengambil keputusan, karena manajemen 

laba merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komuniksi 

antara manajer dari pihak eksternal perusahaan.  

 

Manajemen laba sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip 

akuntansi yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas General Accepted Accounting 

Principle (GAAP). 

Menurut sugiri (1998:1-18) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu: 

1) Definisi Sempit 

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. 

Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk 

bermain dengan komponen discretionary accrual dalam menentukan besarnya laba. 



2) Definisi Luas. 

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba 

yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana manajer bertanggung jawab, tanpa 

mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit 

tersebut. 

 

 

2.3.1 Sasaran Manajemen Laba 

 

Menurut Ayres (1994:27-29) terdapat unsur-unsur laporan keuangan yang dapat dijadikan 

sasaran untuk dilakukan manajemen laba yaitu : 

1) Kebijakan Akuntansi. 

Keputusan mana untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan 

oleh suatu perusahaan, yaitu antara menerapkan akuntansi lebih awal dari waktu yang 

ditetapkan atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut. 

2) Pendapatan. 

Dengan mempercepat atau menunda pengakuan akan pendapatan.  

3) Biaya. 

Menganggap sebagai ongkos (beban biaya) atau menganggap sebagai suatu tambahan 

investasi atas suatu biaya (amortize or capitalize of investment). 

 

2.3.2 Terjadinya Manajemen Laba. 

 

Menurut Ayres (1994:27-29) manajemen laba dapat dilakukan oleh manajer dengan cara-cara 

sebagai berikut : 



1) Manajer dapat menentukan kapan waktu akan melakukan manajemen laba yang dapat 

mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara pribadi merupakan wewenang 

dan para manajer. 

2) Keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan 

oleh suatu perusahaan. Yaitu antara menerapkan lebih awal atau menunda sampai saat 

berlakunya kebijakan tersebut. 

3) Upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi tertentu dari 

sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan diakui oleh badan akuntansi 

yang ada (GAAP). 

 

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Laba  

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Watts dan Zimmerman 1986) secara empiris membuktlkan 

bahwa hubungan principal dan agent sering ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini memacu 

agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana 

untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan agent tersebut adalah 

manajemen laba. 

Faktor-faktor yang diajukan oleh Watt dan Zimmerman sebagaimana dikutip oleh Sugiri 

(1998:1-18): 

1) Hipotesis Bonus Plan 

Bahwa pada perusahaan dengan bonus plan cenderung untuk menggunakan metode 

akuntansi yang akan meningkatkan income saat ini. 

2) Debt To Equity Hypothesis. 



Bahwa pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity besar maka manajer 

perusahaan tersebut cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan meningkatkan 

pendapatan atau laba. 

 

 

3) Political Cost Hypothesis 

bahwa pada perusahaan yang besar, yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar 

masyarakat akan cenderung untuk mengurangi laba yang dilaporkan. 

 

 

2.4. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah : 

a) Muh. Arief Ujiyantho dan Bambang Agus Pramuka (2008) meneliti tentang Mekanisme 

Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinrja Keuangan pada perusahaan go 

public sektor manufaktur. Hasil penelitian meenunjukan bahwa  variabel kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap variabel discretionary accruals dengan tingkat 

signifikan 5%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan 

instutusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ditolak. Kepemilikan 

institusional akan membuat manajer merasa terikat untuk memenuhi target laba dari para 

investor, sehingga mereka akan tetap cenderung terlibat dalam tindakan manipulasi laba. 

Sementara itu variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

discretionary accruals. Sehingga hipotesis kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba diterima. Hasil ini menujukan bahwa kepemilikan manajerial 

mampu menjadi mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi ketidak 



selarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham. 

Selanjutnya, variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif 

signifikan terhadap variabel discretionary accruals. Bahwa penempatan atau 

penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya sekedar 

memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas 

(pengendali/founders) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak 

meningkat bahkan turun. 

b) Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2008) meneliti Pengaruh Corporate Governance 

Terhadap Manajemen Laba Di Industri Perbankan Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa makin banyak komisaris independen dalam perusahaan berhasil 

mengurangi manajemen laba yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris 

independen telah efektif dalam menjalankan tanggung jawabnya mengawasi kualitas 

pelaporan keuangan demi membatasi manajemen laba di perusahaan. Hal tersebut 

disebabkan karena dengan makin banyak anggota komisaris independen maka proses 

pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak 

independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan 

keuangan perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. 

c) Muhammad Ma’ruf (2006) meneliti tentang Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Manajemen Laba Pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa  jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, 

Jadi manajemen laba terjadi tidak dipengaruhi oleh jumlah dewan direksi tetapi karena 

perbedaan informasi tentang informasi perusahaan antara dewan direksi dengan manajer 



perusahaan. Bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba. Jadi auditor 

independen yang kompeten (mempunyai reputasi baik) dapat mengidentifikasi terjadinya 

manajemen laba, hasil penelitian berikutnya menunjukan bahwa persentase saham yang 

ditawarkan kepada publik saat IPO tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini 

terjadi karena manajemen laba dilakukan atas laporan keuangan (dua tahun) sebelum 

melakukan penawaran saham perdana untuk menarik investor menanamkan investasinya. 

 

2.5 Kerangka Pikir 

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan 

melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen 

terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate 

governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua 

pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan dengan baik maka diharapkan 

pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan 

yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak pihak.  Penelitian ini corporate 

governance dirumuskan dan dihitung berdasarkan proksi yang mewakilinya, yaitu diantaranya : 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan  proporsi dewan komisaris independen. 

Ketiga proksi ini akan digunakan untuk mengukur tingkat signifikansi dari pengaruh yang 

ditimbulkan oleh corporate governance terhadap manajemen laba yang diterapkan oleh 

manajemen perusahaan. 

Manajemen laba secara garis besar diartikan sebagai campur tangan manajemen dalam proses 

pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Manajemen 

laba diukur dengan menggunakan proxy Discretionary Accrual (DA). Sedangkan yang dimaksud 

dengan Discretionary Accrual adalah komponen akrual yang berada dalam kebjakan manajer, 



artinya manajer memberi intervensinya dalam proses pelaporan akuntansi. Manajemen laba akan 

menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang 

mempercayai angka laba pada laporan keuangan dari hasil rekayasa tersebut. 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir  

 

2.6 Hipotesis 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan landasan teori diatas, penulis mengemukakan 

hipotesis sebagai berikut : 

Ho1 :Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap manajemen 

laba 

Ha1 :Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap manajemen laba 

Ho2 :Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 
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Ha2      :Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

Ho3 :Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

Ha3 :Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

Ho4 :Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba 

Ha4 :Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba 

 

 

 

 

 

 


