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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM, LEVERAGE, 

AND INFORMATION ASYMETRIES ON PROFIT MANAGEMENT 

(Study on Manufacturing Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2016-

2018) 

By 

 

Rangga Prasetya 

 

 

This study aims to examine the effect of corporate governance mechanisms, leverage, 

and asymmetric information on earnings management in manufacturing companies 

listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016-2018, the research sample is 20 

companies with a total of 3 years of observations of 60 observation items. The data 

analysis method in this study uses multiple linear regression with IBM SPSS 20 

software. Based on the results of research that has been done, it can be seen that 

institutional ownership variables have a positive effect on earnings management, 

managerial ownership variables have a positive effect on earnings management actions, 

audit committee variables have no effect significant effect on earnings management, 

leverage variable has a positive effect on earnings management, and asymmetric 

information variable has a positive effect on earnings management in manufacturing 

companies listed on the Indonesia Stock Exchange. 

from 2016-2018. 

. 

Keywords: The Influence of Corporate Governance, Leverage, and Asymmetric 

Information Mechanisms on Earnings Management. 
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ABSTRAK 

 

PENGARUH MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE, DAN 

ASIMETRI INFORMASI TERHADAP MANAJEMEN LABA 

(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2016-2018) 

Oleh 

 

Rangga Prasetya 

 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme corporate 

governance,leverage,dan asimetris informasi terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2018, sampel 

penelitian sebesar 20 perusahaan dengan jumlah observasi selama 3 tahun sebesar 60 

item observasi. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 

berganda dengan software IBM SPSS 20. Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, dapat diketahui variabel kepemilikan institusional  berpengaruh secara positif 

terhadap manajemen laba, variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

tindakan manajemen laba, variabel komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba, variabel leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan 

variabel asimetris informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia  

dari tahun 2016-2018.  

 

Kata Kunci :Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Leverage, Dan 

Asimetris Informasi Terhadap Manajemen Laba.   
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu informasi dalam laporan keuangan yang mendapatkan perhatian 

besar adalah informasi mengenai laba. Informasi laba terdapat dalam laporan laba 

rugi perusahaan. Dalam laporan laba rugi, terdapat informasi laba yang diperlukan 

para pemakainya untuk mengetahui kemampuan dan kinerja keuangan 

perusahaan. Laporan laba rugi tersebut memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh calon investor dan pemegang saham dalam pengambilan keputusan untuk 

menginvestasikan dana mereka.  

Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi 

perusahaan selama periode tertentu (Kieso dalam Mar’ati 2013). Informasi laba 

sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk 

memaksimumkan kepuasaannya dalam memanipulasi laporan keuangan agar 

dapat menarik calon investor. Tindakan yang mementingkan kepentingan sendiri 

tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga 
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laba dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginannya. Sampai 

sekarang laporan kuangan telah menjadi isu sentral sebagai sumber manipulasi 

dari informasi yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan. (Schroeder et al., 2019) didalam bukunya yang berjudul “Financial 

Accounting Theory” menyatakan bahwa pilihan kebijakan akuntansi yang 

dilakukan manajer untuk tujuan spesifik disebut dengan manajemen laba. Untuk 

tujuan menunjukkan prestasi-prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba. 

Berdasarkan teori keagenan, tindakan manajemen dapat diatasi atau 

diminimalisir melalui adanya penerapan corporate governance di perusahaan 

tersebut. Corporate governance merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholder 

lainnya (Indrawati, 2015). Penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang 

konsisten akan menghalangi kemungkinan dilakukannya rekayasa kinerja 

(earnings management) yang mengakibatkan nilai fundamental perusahaan tidak 

tergambar dalam laporan keuangannya (Chtourou et al dalam Dewayanto 2010). 

Terdapat empat komponen dalam mengidentifikasi good corporate governance 

yaitu dewan komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan manajerial. 

Menurut (Fauziyah & Isroah 2017) dewan komisaris independen merupakan 

anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan 

komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan 

bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau semata-mata untuk kepentingan pihak tertentu, 
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sehingga status independen dewan komisaris dapat mengurangi praktik 

kecurangan yang dapat merugikan para pemegang saham atau pihak lainnya.  

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 dalam (Pratiwi et al., 2016), komite audit 

adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas 

pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting 

bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam 

sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai 

penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak 

manajemen dalam menangani masalah pengendalian. 

 Menurut (Gideon 2005 dalam Astriani 2014), kepemilikan manajerial 

merupakan besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer. Manajemen 

laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahan. Motivasi yang berbeda 

akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer 

yang berbeda yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang 

tidak sebagai pemegang saham. Kepemilikan institusional di suatu perusahaan 

akan mendorong peningkatan pengawasan agar terhadap kinerja manajemen. 

Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan 

dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan 

akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk 

mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen 

dengan pemegang saham atau  stakeholder.  
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Dalam penelitian ini menggunakan mekanisme komite audit, kepemilikan 

manajerial, dan kepemilikan institusional sebagai tolak ukur dalam manajemen 

laba perusahaan. 

Fenomena yang pernah terjadi hubungannya dengan manajemen laba 

biasanya timbul karena adanya bentuk kesalahan dan kelalaian dari manajemen 

keuangan itu sendiri yang secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi 

oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Sebagai contoh salah satu 

kasus manajemen laba yang beberapa tahun lalu terjadi di Indonesia adalah 

skandal akuntansi yang dilakukan Toshiba. Seperti yang dimuat dalam 

(money.cnn.com oleh Yan 2015), kasus ini bermula ketika Toshiba sendiri mulai 

menyelidiki praktik akuntansi didivisi energi. Menurut sebuah komite independen, 

perusahaan menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar ¥ 151,8 milyar ($ 1,2 

milyar) selama tujuh tahun. Kepala eksekutif Toshiba dan presiden Hisao Tanaka 

mengundurkan diri atas skandal akuntansi yang mengguncang perusahaan. Akibat 

skandal akuntansi yang mengguncang perusahaan, saham Toshiba telah turun 

sekitar 20% sejak awal april ketika isu-isu akuntansi ini terungkap. Nilai pasar 

perusahaan hilang sekitar ¥ 1.673 triliun ($ 13,4 milyar) dan para analis 

memperkirakan saham Toshiba masih akan terus menurun. Toshiba yang 

merupakan salah satu merek elektronik paling dikenal di dunia serta memiliki 

reputasi yang bagus itu kini hancur berantakan akibat skandal akuntansi yang 

telah dilakukan perusahaaan. 

Selain perusahan Toshiba, pernah terjadi pada tahun 2016 yaitu pada 

perusahaan Toyota, sebagai berikut : laba raksasa otomotif  Jepang Toyota anjlok 

untuk pertama kalinya dalam lima tahun. Padahal, Toyota menjual lebih banyak 
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mobil pada kuartal I 2017 dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 lalu. 

Mengutip BBC, Kamis (11/5/2017), Toyota mengakui bahwa anjloknya laba 

disebabkan oleh tingginya biaya dan fluktuasi nilai tukar. Laba Toyota pada 

kuartal I 2017 tercatat sebesar 1,83 triliun yen atau 16,1 miliar dollar AS. Angka 

tersebut turun 21 persen dibandingkan laba pada kuartal I 2016. Pihak manajemen 

Toyota pun telah memperingatkan bahwa laba pada tahun 2018 mendatang akan 

lebih rendah. Ini disebabkan oleh menguatnya nilai tukar yen Jepang. Prediksi 

Toyota tersebut didasarkan pada proyeksi bahwa nilai tukar yen akan berada di 

sekitar level 105 per dollar AS hingga Maret 2018 mendatang. Level tersebut 

melemah dibandingkan 108 pada tahun finansial lalu. Toyota telah kehilangan 

statusnya sebagai produsen mobil dengan penjualan tertinggi. Status tersebut kini 

disandang oleh pabrikan mobil asal Jerman, Volkswagen. Toyota menjual 10,25 

juta unit mobil pada kuartal I 2017, lebih tinggi dibandingkan 10,19 juta unit pada 

periode yang sama tahun sebelumnya. Akan tetapi, pendapatan dari penjualan 

mobil pada kuartal I 2017 malah turun menjadi 27,6 triliun yen. Toyota tengah 

berada dalam perjuangan untuk mempertahankan bisnisnya di Amerika Serikat, 

pasar terbesarnya. Penjualan anjlok di Amerika Utara karena Toyota susah payah 

memenuhi permintaan akan mobil yang lebih besar, seperti sport utility vehicle 

(SUV) yang menjadi lebih murah untuk dikemudikan karena harga bahan bakar 

minyak (BBM) yang lebih murah. 

Salah satu faktor lainnya yang memiliki hubungan penting dengan 

manajemen laba dan dapat membantu para pemangku kepentingan untuk 

mengidentifikasi manajemen laba adalah leverage (Vakilifard & Mortazavi, 

2016). Leverage adalah hutang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai 



6 
 

asetnya dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Menurut Jensen 

(1986), leverage dapat membatasi tindakan manajemen laba. Apabila leverage 

meningkat akan mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh 

manajemen, hal tersebut terjadi karena beberapa alasan yaitu: 1) memanfaatkan 

pembayaran utang yang diperlukan, sehingga mengurangi uang tersedia bagi 

manajemen untuk pembelanjaan yang tidak optimal; 2) Ketika sebuah perusahaan 

menggunakan pembiayaan utang, ia mengalami pengawasan pemberi pinjaman 

dan sering tunduk pada pembatasan pengeluaran yang diinduksi oleh pemberi 

pinjaman. 

Walaupun informasi laba merupakan hal yang paling direspon oleh 

investor karena memberikan gambaran mengenai kinerja perusahaan, namun 

informasi laba saja kadang tidak cukup untuk dijadikan sebagai dasar 

pengambilan keputusan investor karena ada kemungkinan informasi tersebut bias. 

Biasnya informasi laba antara lain disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

karena adanya praktek manajemen laba dan asimetri informasi (Malau et al., 

2019). Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh 

perusahaan dengan pihak di luar perusahaan. Semakin sedikit informasi yang 

diungkapkan oleh manajemen kepada pihak diluar perusahaan maka semakin 

tinggi tingkat manajemen laba (Mustikawati & Cahyonowati  2015). 

Berdasarkan latar belakang beberapa kasus yang telah dijelaskan di atas dan 

inkonsistensi yang dihasilkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti tertarik 

untuk meneliti kembali mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

konservatisme akuntansi dengan judul “PENGARUH MEKANISME 

CORPORATE GOVERNANCE, LEVERAGE, DAN ASIMETRI INFORMASI 
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TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2016-2018)” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti membuat perumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Apakah mekanisme corporate govermence berpengaruh terhadap manjemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI? 

3. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 

1. Pengaruh mekanisme corporate terhadap manjemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 

2. Pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 

3. Pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu  memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu: 

 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Bagi akademisi, sebagai bentuk kontribusi pada perkembangan ilmu di bidang 

akuntansi dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan manajemen laba. 

2. Bagi masyarakat, untuk menambah pengetahuan tentang akuntansi, terutama 

mengenai prinsip manajemen laba. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan 

melaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai topik manajemen laba. 

4. Bagi penulis, sebagai bentuk aplikasi pengetahuan yang selama ini diperoleh di 

perkuliahan serta untuk menambah pengetahuan mengenai manajemen laba. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Telaah Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan hubungan antara agent dan 

principal. Agent yaitu manajeman perusahaan sedangkan principal yaitu pemilik 

(pemegang saham). Teori keagenan memaparkan adanya pemisahan hak milik 

perusahaan dan pertanggungjawaban atas pembuatan keputusan (Kallmuenzer 

2015). Hubungan keagenan selalu menimbulkan adanya permasalahan antara 

pemilik dan agen karena terjadinya perbedaan pola pikir serta perbedaan 

kepentingan yang menonjol. Mekanisme yang tepat untuk mengurangi masalah 

keagenan yaitu dengan adannya kepemilikan manajerial (Kallmuenzer 2015). 

Menurut (Wulandari, 2018) prinsip utama teori keagenan adalah hubungan 

kontrak kerja sama antara pihak yang memberikan wewenang, yaitu investor 

dengan pihak yang menerima wewenang agen (manajemen). Hubungan 

kontraktual tersebut terjadi ketika satu orang atau lebih pemegang saham atau 

investor mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan 

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan. Hal tersebut 

menyebabkan adanya perbedaan fungsi antara pemegang saham dan pihak agen. 
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Pemegang saham menyediakan fasilitas dan dana untuk menjalankan 

perusahaan sedangkan agen berkewajiban untuk mengelola perusahaan sesuai 

dengan keinginan pemegang saham agar nilai perusahaan meningkat. Kedua pihak 

menginginkan keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghindari risiko yang 

mungkin akan terjadi. Dalam teori keagenan, pihak investor menginginkan 

pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepat-cepatnya atas investasi yang 

ditanamkan, sedangkan manajemen peusahaan menginginkan kepentingannya 

diakomodasi dengan pemberian kompensasi dan insentif berupa bonus yang besar 

atas kinerja yang telah dilakukan (Viola & Diana, 2016). Pada praktiknya, 

manajer akan mengambil keputusan yang akan menguntungkan diri sendiri 

sebelum memberikan manfaat kepada para pemegang saham walaupun itu tidak 

sesuai dengan tujuan utama manajer yang seharusnya lebih mengutamakan 

kemakmuran pemegang saham. 

(Yuliarti, 2017) menyatakan bahwa teori keagenan menyatakan bahwa 

konflik kepentingan dan asimetri informasi yang muncul juga dapat dikurangi 

dengan mekanisme pengawasan yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan 

berbagai pihak yang ada di perusahaan. Pemegang saham dapat membuat suatu 

sistem pengendalian untuk memantau tindakan manajer yang mungkin akan 

melanggar kontrak yang telah ditetapkan dan mendahulukan kepentingan pribadi 

dibandingkan pemegang saham. 
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2.1.2 Good Corporate Governance 

Istilah GCG pertama kali diperkenalkan oleh Komite Cadbury pada tahun 

1992 dalam laporannya yang disebut sebagai Cadbury Report, menjelaskan bahwa 

Good Corporatate Governance adalah sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada 

pemegang saham pada khususnya dan pemangku kepentingan (Saidi et al., 2015). 

Tim GCG BPKP mendefinisikan GCG dari segi soft definition yang mudah 

dicerna sekalipun orang awam yaitu “komitmen, aturan main, serta praktik 

penyeleng- garaan bisnis secara sehat dan beretika”. Dalam Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (FCGI), menjelaskan lebih lanjut GCG sebagai: 

seperangkat aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, 

kreditor, pemerintah, karyawan dan pemangku kepentingan internal dan eksternal 

lainnya sehubungan dengan hak dan tanggung jawab mereka, atau sistem dimana 

perusahaan diarahkan dan dikendalikan. Tujuan GCG adalah untuk menciptakan 

nilai tambah perusahaan bagi pemangku kepentingan. Terdapat empat komponen 

dalam mengidentifikasi good corporate governance yaitu dewan komisaris 

independen, komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial.  

Menurut (Fauziyah & Isroah 2017) dewan komisaris independen merupakan 

anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan 

komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan 

bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau semata-mata untuk kepentingan pihak tertentu, 

sehingga status independen dewan komisaris dapat mengurangi praktik 

kecurangan yang dapat merugikan para pemegang saham atau pihak lainnya.  
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Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 dalam (Pratiwi et al., 2016), komite audit 

adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas 

pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting 

bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam 

sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai 

penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak 

manajemen dalam menangani masalah pengendalian. 

 Menurut (Gideon 2005 dalam Astriani 2014), kepemilikan manajerial 

merupakan besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer. Manajemen 

laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahan. Motivasi yang berbeda 

akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer 

yang berbeda yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang 

tidak sebagai pemegang saham. Kepemilikan institusional di suatu perusahaan 

akan mendorong peningkatan pengawasan agar terhadap kinerja manajemen. 

Semakin besar kepemilikan institusi maka akan semakin besar kekuatan suara dan 

dorongan dari institusi keuangan tersebut untuk mengawasi manajemen dan 

akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar bagi manajemen untuk 

mengoptimalkan kinerja perusahaan dan menyelaraskan kepentingan manajemen 

dengan pemegang saham atau  stakeholder 

Dengan menurut para ahli, maka penelitian ini menggunakan variabel 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit sebagai 

variabel independen.  
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2.1.2.1 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan 

investment banking. (Asward & Lina, 2015). Menurut (Boediono 2005 dalam 

Damayanti & Susanto, 2015), persentase saham tertentu yang dimiliki oleh 

institusi dapat memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak 

menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. 

Kepemilikan institusional yang tinggi mampu meningkatkan pengawasan yang 

ketat terhadap kinerja manajemen sehingga mampu menghindari perilaku yang 

merugikan prinsipal oleh pihak manajemen. Pada perusahaan yang memiliki 

kepemilikan institusional lebih besar maka kendali yang dilakukan pihak eksternal 

terhadap perusahaan semakin kuat. 

 

2.1.2.2 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen 

secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan 

bersangkutan beserta afiliasinya (Mangkusuryo & Jati, 2017). Dengan adanya 

kepemilikan saham oleh pihak manajer, maka posisi antara manajer dan 

pemegang saham akan sama dalam kepentingan peningkatan kinerja perusahaan 

untuk memaksimalisasi nilai perusahaan. Selain itu dengan adanya kepemilikan 

saham oleh manajer akan memperkecil agency problem, karena manajer secara 

langsung ikut merasakan semua keuntungkan ataupun kerugikan dari manfaat 
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keputusan yang mereka tentukan, karena mereka secara langsung menjadi pemilik 

perusahaan melalui kepemilikan jumlah lembar saham mereka pada perusahaan. 

2.1.2.3 Komite Audit 

Menurut Peraturan OJK No. 55 /POJK.04/2015, komite audit adalah 

komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam 

membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Anggota komite 

audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. komite audit paling 

sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen 

dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Dalam menjalankan fungsinya, 

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi: 

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas 

antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait 

dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; 

b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan 

Publik; 

c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan 

pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya; 

d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 

penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang 

lingkup penugasan, dan imbalan jasa; 
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e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 

internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas 

temuan auditor internal; 

f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen 

risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik 

tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; 

g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan 

pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik; 

h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait 

dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan 

Publik; dan 

i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau 

Perusahaan Publik. 

Dari penjelasan akan tugas dan tanggungjawab komite audit tersebut maka 

mampu disimpulkan fungsi dari daripada komite audit itu sendiri yaitu membantu 

dewan komisaris dalam memonitor laporan keuangan dan menciptakan disiplin 

kerja dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya 

penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan serta meningkatkan efektifitas 

fungsi internal audit maupun eksternal audit. 

2.1.3 Leverage 

Menurut (RAHARJO, 2010), financial leverage (sering disebut secara 

singkat dengan leverage) berkaitan dengan penggunaan biaya tetap dalam usaha 

meningkatkan profitabilitas, yaitu melibatkan pembiayaan aktiva (harta atau 
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kekayaan) perusahaan dengan memanfaatkan dana yang diperoleh dari pemberi 

pinjaman (kreditor) atau dari pemegang saham preferen, yang mempunyai tingkat 

bunga atau tingkat dividen (tingkat penghasilan) tertentu/tetap. Dari definisi 

tersebut maka dapat dikatakan bahwa leverage merupakan suatu ukuran yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar penggunaan hutang untuk membiayai 

aktiva perusahaan. 

Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin tingginya resiko pada 

kreditur berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua 

kewajibannya. Perusahaan yang melanggar utang secara potensial menghadapi 

berbagai kemungkinan seperti, kemungkinan percepatan jatuh tempo, peningkatan 

tingkat bunga, dan negosiasi ulang masa utang (Hasty & Herawaty, 2017). 

Namun, leverage mempengaruhi tingkat dan variabilitas pendapatan setelah pajak 

yang selanjutnya mempengaruhi tingkat risiko dan pengembalian perusahaan 

secara keseluruhan. 

 

2.1.4 Asimetri Informasi 

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan di mana manajer memiliki 

akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak eksternal 

perusahaan (Muliati, 2011). Menurut (Scott, 2009 dalam Puspitaningtyas, 2018) 

terdapat dua macam asimetri informasi, yaitu; 
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Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya 

biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan 

dibandingkan dengan pihak luar. Dan mungkin terdapat fakta-fakta yang tidak 

disampaikan kepada principal. 

2. Moral Hazard 

Moral hazard yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak 

seluruhnya diketahui oleh investor, pemegang saham, dan kreditor, sehingga 

manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang 

melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak 

layak dilakukan. 
 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Judul 

Variabel dan Alat 

Analisis 

Hasil 

I Dewa 

Gede 

Pingga 

Mahariana 

Pengaruh 

kepemilikan 

manajerial dan 

kepemilikan 

institusional pada 

manajemen laba 

perusahaan 

Variabel X : 

Kepemilikan 

manajerial dan  

kepemilikan 

institusional. 

 

Variabel Y : 

Kepemilikan 

manajerial terbukti 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

laba.Sedangkan, hasil 

pengujian kepemilikan 

institusional tidak 

1. Adverse selection 
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manufaktur di 

bursa efek 

indonesia. 

Manajemen Laba. terbukti berpengaruh. 

 Paskah 

IkaNugroho 

Pengaruh 

mekanisme 

corporate 

governance, 

Asimetri 

informasi dan 

leverage terhadap 

manajemen laba 

dan kualitas laba 

Variabel X : 

Mekanisme 

corporate 

governance, Asimetri 

informasi dan 

leverage. 

 

Varibel Y : 

Manajemen laba dan 

kualitas laba. 

Mekanisme corporate 

governance, asimetri 

informasi dan leverage 

memiliki pengaruh yang 

lemah terhadap 

manajemen laba dan 

kualitas laba. 

Noviana 

Puspitasar 

Pengaruh 

profitabilitas, 

leverage, dan 

asimetri 

informasi 

terhadap 

manajemen laba 

Variabel X : 

Profitabilitas, 

leverage, dan 

asimetri informasi. 

 

Variabel Y : 

Manajemen laba 

Profitabilitas dan 

leverage berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap tindakan 

manajemen laba, 

sedangkan variabel 

asimetri informasi tidak 

memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap 

tindakan manajemen 

laba. 
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Regina 

Reizky 

Ifonie 

Pengaruh 

asimetri 

informasi 

terhadap biaya 

Ekuitas dan biaya 

utang dengan 

manajemen Laba 

Variabel X : Asimetri 

informasi, biaya 

ekuitas, dan biaya 

utang. 

Variabel Y : 

Manajemen laba 

Tidak ada pengaruh 

informasi asimetrik 

terhadap manajemen 

laba, di sisi lain, 

informasi asimetris tidak 

mempengaruhi biaya 

utang. Selanjutnya, 

manajemen laba tidak 

mempengaruhi biaya 

ekuitas dan 

biaya utang 

Erisa 

Malau 

Pengaruh 

asimetri 

informasi dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap 

manajemen laba 

pada perusahaan 

food and 

beverages yang 

go public di BEI 

Variabel X : Asimetri 

informasi dan ukuran 

perusahaan. 

 

Variabel Y : 

Manajemen laba. 

Terdapat pengaruh 

positif asimetri 

informasi terhadap 

manajemen laba 

Tidak terdapat pengaruh 

ukuran perusahaan 

terhadap manajemen 

laba 

Sumber: Data diolah, 2019 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

2.4 Pengembangan Hipotesis 

Adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal sebagai pemilik perusahaan dan 

agen sebagai pengelola perusahaan menimbulkan masalah keagenan yang dapat 

memicu terjadinya manajemen laba. Keberadaan investor institusional akan 

meningkatkan fungsi monitoring yang lebih baik terhadap tindakan yang 

Manajemen Laba 
(Y) 

Kepemilikan 
Insitusional (X1) 

Kepemilikan 
Manajerial (X2) 

Komite Audit (X3) 

Leverage (X4) 

Asimetri Informasi (X5) 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H5 (+) 

2.4.1 Pengaruh Kep. Inst terhadap Manajemen laba 
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dilakukan manajemen (Boediono, 2005 dalam Damayanti & Susanto, 2015). Hal 

ini dikarenakan investor institusional seperti bank, perusahaan investasi dan 

kepemilikan oleh institusi lain memiliki tingkat investasi yang besar terhadap 

perusahaan, sehingga apabila investor institusional merasa tidak puas terhadap 

kinerja manajer akan modal yang mereka investasikan maka mereka akan menjual 

sahamnya ke pasar. 

(Kusumadevie 2013) dan (Indriastuti, 2012) menemukan bahwa variabel 

kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba di dalam perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang besar akan 

menimbulkan fungsi pengawasan yang lebih ketat, sehingga dapat mencegah 

perilaku opportunistic manajer yang nantinya akan berdampak pada peningkatan 

kinerja operasional serta meminimalisir praktik manajemen laba secara efektif. 

Jika berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba. 

 

Jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan akan meningkatkan 

tanggung jawab manajer terhadap kinerja mereka, karena dengan keputusan dan 

kinerja manajer tersebut akan mempengaruhi tingkat laba dan resiko yang mereka 

terima secara pribadi. Sehingga hal tersebut mampu mengurangi masalah 

keagenan yang terjadi dalam perusahaan dengan adanya kepemilikan manajer 

terhadap jumlah saham pada perusahaan. Menurut (Pradipta, 2011) manajemen 

2.4.2 Pengaruh Kep. Mnjr terhadap Manajemen laba 
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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 pengambila 

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. 

Hasil penelitian (Pradipta, 2011) menemukan bahwa variabel kepemilikan 

manajerial secara statistik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di dalam 

perusahaan. Jika berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut. 

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

2.4.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen laba 

Komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab kepada dewan komisaris 

dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris dalam 

hal kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan 

keuangan (Wardhani & Joseph, 2010). Dalam kaitannya dengan manajemen laba, 

perusahaan yang memiliki komite audit mampu meminimalisir tindak kecurangan 

yang dilakukan manajer melalui fungsi pengawasan terhadap sistem pelaporan 

keuangan. Dalam hal meminimalisir bentuk kecurangan yang dilakukan manajer 

terhadap laporan keuagan yang mereka perbuat, maka diperlukan pengawasan 
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oleh pihak ketiga yang independen terhadap proses pelaporan keuangan, yakni 

komite audit independen (Wardhani & Joseph, 2010). 

Hasil penelitian (Pradipta, 2011) menemukan bahwa variabel komite audit secara 

statistik berpengaruh negatif terhadap manajemen laba di dalam perusahaan. Jika 

berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H3: Komite Audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

2.4.4 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen laba 

Rasio leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luas, leverage adalah rasio 

yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar semua 

kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan 

dibubarkan (Kasmir 2010 dalam Arif 2015). (Pratama et al., 2020) 

mengemukakan bahwa perusahaan umumnya menggunakan pendanaan ekuitas 

maupun hutang (leverage) untuk membiayai operasionalnya, semakin tinggi 

leverage perusahaan, maka semakin tinggi pula risiko yang dimiliki perusahaan 

tersebut. Kreditor tidak akan memberikan dana tanpa adanya jaminan 

pengembalian dan jaminan keamanan atas dana tersebut. 

Hasil penelitian (Pradipta, 2011) menemukan bahwa variabel komite audit secara 

statistik berpengaruh positif terhadap manajemen laba di dalam perusahaan. Jika 

berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H4: Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
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Terjadinya asimetri informasi di suatu perusahaan dapat mempengaruhi tingkat 

praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 

Kecenderungan manajemen mengotak-atik besarnya laba perusahan demi tujuan 

untuk memaksimalkan nilai agar terlihat kondisi perusahaan tersebut baik. 

Manajemen laba merupakan praktik yang digunakan perusahaan untuk mencapai 

laba sesuai keinginan dari perusahaan agar terlihat baik. Kualitas laba yang baik 

merupakan cerminan dari kondisi dari suatu perusahaan (Safitri, 2013). 

Semakin tinggi asimetri asimetri informasi antara manajer dengan stakeholder 

maka semakin tinggi kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba 

(Wisnumurti, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan (Mustikawati & 

Cahyonowati, 2015),  ditemukan bahwa asimetri informasi berpengaruh secara 

positif terhadap  anajemen laba. Hasil tersebut menunjukan bahwa semakin 

tingginya tingkat asimetri informasi yang dilakukan, maka praktik manajemen 

laba menjadi semakin meningkat. Semakin sedikit jumlah informasi yang 

dikeluarkan oleh perusahaan semakin tinggi pula praktik manajemen laba yang 

akan cenderung dilakukan oleh perusahaan. Jika berdasarkan uraian di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. 

H5: Asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

 

 

 

2.4.5 Pengaruh Asm. Informasi terhadap Manajemen laba 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

3.1.1 Populas 

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2016-2018. Alasan dipilihnya perusahaan pada sektor 

manufaktur karena sektor manufaktur mendominasi pasar modal di Indonesia. 

Selain itu penggunaan data yang up to date juga diharapkan bisa menggambarkan 

kondisi pada masa sekarang sehingga lebih relevan. 

3.1.2 Sampel 

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sampel 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria pemilihan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-

2018. 
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2. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan 

tahunan secara konsisten dari tahun 2016-2018. 

3. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dan laporan 

tahunan dinyatakan dalam mata uang rupiah. 

4. Memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan berdasarkan variabel yang 

diteliti. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder 

merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari sumbernya, melainkan 

diperoleh melalui media dan perantara. Data sekunder yang digunakan pada 

penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data sekunder dari internet dengan mengunduh laporan 

keuangan tahunan dan laporan tahunan perusahaan manufaktur dari situs Bursa 

Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Selain itu, peneliti juga memperoleh data 

pendukung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti melalui berbagai sumber, 

yaitu jurnal, buku, karya ilmiah, artikel dan perangkat lain yang berkaitan dengan 

masalah penelitian. 
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3.3 Pengukuran Variabel 

3.3.1  Variabel Dependen 

Manajemen laba merupakan sebuah praktik pengelolaan penyajian laba 

perusahaan didalam laporan keuangan supaya terlihat baik di hadapan seluruh 

pemangku kepentingan. Menurut (Sugiono 2014 dalam Novitasari et al., 2017), 

“Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas”. Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah manajemen laba yang diukur melalui proksi discretionary accrual. 

Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan–pilihan 

yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat 

laba yang diinginkan ( Belkaoui, 2004 dalam Suryani & Rahardja, 2010). Untuk 

mengukur atau untuk menguji manajemen laba ada beberapa metode pengujian 

sebagai berikut, Dalam literature yang ada kita bisa mengetahui berbagai model, 

seperti: (Healy & Wahlen, 1999), (DeAngelo, 1988), Jones (1991), Model Industri 

(Dechow et al., 1995), Jones yang Dimodifikasi (Dechow et al., 1995), Dechow-

Dichev (2002), Kothari (2005), Stubben (2010) dan Model Pendekatan Baru 

Dechow et al., (2011).  

Hampir seluruh model tersebut menggunakan pendekatan akrual diskresioner 

sebagai proxy dalam mengukur manajemen laba dimana metode berikutnya 

berusaha menyempurnakan metode yang sebelumnya. Kecuali Stubben (2010) 

yang berpendapat bahwa untuk mengevaluasi praktik manajemen laba akan lebih 

baik jika pengujin difokuskan kepada salah satu faktor yang paling utama 

membentuk laba, yaitu pendapatan. Sehingga Stubben (2010) menggunakan 

pendapatan diskresioner untuk mengukur praktik manajemen laba. Akan tetapi 
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menurut saya model Stubben (2010) memang bisa menghasilkan akurasi 

pengukuran yang baik, akan tetapi menjadi kurang komprehensif ketika 

pengukuran manajemen laba hanya mempertimbangkan satu faktor pembentuk 

laba, yaitu pendapatan. Pendekatan akrual diskresioner merupakan pendekatan 

yang paling banyak digunakan oleh para peneliti dalam mengukur manajemen 

laba, terutama model Jones yang dimodifikasi yang dikembangkan oleh (Dechow 

et al. 1995). Sebenranya banyak sekali kritik yang muncul terhadap model ini 

yaitu tentang kekuatan pengujian dan kemungkinan kesalahan spesifikasi. Namun 

karena sedikitnya alternatif model lain yang berbeda secara signifikan dengan 

model ini, maka sampai saat ini metode ini masih paling banyak digunakan. 

Dengan adanya argument diatas dan telah mengetahui berbagai metode dalam 

menentukan pengukuran untuk manajemen laba, dalam penelitian ini, proksi 

manajemen laba yang digunakan adalah discretionary accrual yang dihitung 

dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi. Discretionary accrual 

adalah menggunakan komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajer, 

artinya manajer memberikan keputusannya dalam proses pelaporan akuntansi. 

Discretionary accruals menggunakan komponen akrual dalam mengatur laba 

karena komponen akrual tidak memerlukan 54 bukti kas secara fisik sehingga 

dalam mempermainkan komponen akrual tidak disertai kas yang 

diterima/dikeluarkan ( Sulistyanto, 2008 dalam Indriani et al., 2014).  

Menghitung discretionary accruals (DA) sebagai ukuran dari manajemen  

DAit = (TACit /Ait -1) - NDAit 
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Keterangan  

TACit  = Total Accruals perusahaan i pada periode ke t (sekarang) 

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i dalam periode tahun t Sekarang) 

Ait-1 = Total aset perubahan i pada akhir tahun t-1 (sebelumnya) 

NDAit = Non-discretionary accruals perusahaan i pada tahun t Sekarang) 

 

3.3.2 Variabel Independen 

Menurut (Sugiono, 2014Novitasari et al., 2017), variabel independen merupakan 

“variabel yang sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat)”. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu leverage. 

Leverage merupakan rasio yang mengukur besarnya total aktiva yang dibiayai 

oleh kreditur. Semakin tinggi leverage maka semakin tinggi nilai utang 

perusahaan. Leverage digunakan dalam tindakan manajemen laba ketika terjadi 

pelanggaran perjanjian hutang (Klein, 2002 dalam Mahawyahrti & Budiasih, 

2016). Menghitung rasio leverage dapat digunakan beberapa cara, namun dalam 

penelitian ini digunakan debt ratio karena debt ratio menunjukkan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

Leverage = TLt / Tat 

Dimana, 

TL : Total hutang pada periode ke –t 

TA : Total aset pada periode ke –t 
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3.3.3 Kepemilikan Manajerial 

Dalam penelitian ini kepemilikan manajemen diukur menggunakan skala rasio 

melalui persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh 

modal saham perusahaan yang beredar (Mangkusuryo & Jati, 2017). 

KM  = Jumlah saham manajemen / Jumlah  saham beredar. 

3.3.4  Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang beranggotakan satu atau lebih anggota dewan 

komisaris dengan keahlian, pengalaman, daan kualitas lainnya yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan komite audit. Dalam penelitian ini komite audit diukur 

menggunakan jumlah anggota komite audit  (Fitri, 2017) 

3.3.5  Asimetris Informasi  

Pada penelitian ini pengukuran asimetri informasi (SPREAD) dihitung dengan 

menggunakan relative bid-ask spread yang merupakan salah satu pengukuran 

likuiditas pasar yang telah digunakan secara luas dalam penelitian terdahulu 

sebagai pengukur asimetri informasi antara manajemer dan pemegang saham 

perusahaan (Wardani, 2011). Menghitung bid-ask spread dengan cara sebagai 

berikut : 

SPREADi,t=(aski,t–bidi,t) /{(aski,t+bidi,t) /2}x100% 

 

Keterangan: 

SPREADi,t :  Relative bid-ask spread perusahaan i pada hari t. 
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aski,t : harga tawar (ask) tertinggi saham perusahaan i pada hari t 

bidi,t : harga minta (bid) terendah saham perusahaan i pada hari  

 

 

3.3.6 Kepemilikan Instatisional 

Dalam penelitian ini kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana 

pensiun, dan investment banking. Dan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Kepemilikan Institusional = Jumlah saham yang dimiliki Institusional / Jumlah 

saham yang beredar 

3.4 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

perhitungan statistik, yaitu dengan penerapan SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) for Windows 22. Setelah data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini tekumpul, selanjutnya dilakukan analisis data yang terdiri dari 

metode analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Adapun 

penjelasan mengenai metode analisi data tersebut adalah sebagai berikut. 

3.4.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat 

dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali & Chariri, 2016). 

Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran 
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mengenai ukuran kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit, 

leverage, dan asimetri informasi. 

 

3.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelayakan 

penggunaan model regresi dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan 

dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi 

dan uji heteroskedastitas. 

3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji 

t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau 

asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel 

kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau 

tidak yaitu fik dan uji statistik (Ghozali & Chariri, 2016). 

Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat 

grafik histogram yang membandingkan antara dua observasi dengan distribusi 

yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya dengan melihat 

histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. 

Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang 

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal 

akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting data residual akan 
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dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya 

(Ghozali & Chariri, 2016). 

 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik 

seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika variabel 

independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. 

Variabel ortogonal adalah variabel yang dinilai korelasi antar sesama variabel 

independen sama dengan nol (Ghozali & Chariri, 2016). 

Multikolinearitas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) Variance 

Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen 

manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian 

sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terkait) dan di-

regress terhadap variabel independen lainnya (Ghozali & Chariri, 2016). Nilai 

cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah 

nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali & Chariri, 2016). 

Apabila nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. 
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3.4.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan satu ke pengamatan 

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, 

maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali & Chariri, 2016). 

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED di 

mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized (Ghozali & Chariri, 2016). 

Pada penelitian ini, asumsi heteroskedastisitas akan diuji dengan grafik scatterplot 

antara nilai prediksi variabel terkait, yaitu SRESID dengan residual ZPRED. 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi 

antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan adanya problem 

autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang 

waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Model regresi 

yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi (Ghozali & Chariri, 2016). 

Uji autokorelasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Runs Test dengan 

ketentuan probabilitas lebih besar dari signifikansi 0,05. 
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3.4.3 Analisis Regresi 

Dalam menguji hipotesis dari variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini, 

maka rumus persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β4X5 + e 

Keterangan : 

Y =  Manajemen Laba 

α =  Konstanta 

β =  Koefisien Regresi 

X1 =  Kepemilikan Manajerial 

X2 =  Kepemilikan Intatisional 

X3 =  Komite Audit 

X4 =  Laverage 

X5 = Asimetris Informasi 

e = Standar  

 

3.4.4 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. 

Regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih 

variabel independen terhadap satu variabel dependen. Adapun variabel 

independen dalam penelitian ini terdiri dari kepemilikan manajerial, kontrak 

utang, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah 

konservatisme akuntansi. Metode statistik model persamaan regresi secara 

sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. 
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3.4.4.1 Uji Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-

variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberi hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel yang 

dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (crossection) 

relatif rendah karena adanya variasi yang besar antar masing-masing pengamatan, 

sedangkan untuk data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai 

koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali & Chariri, 2016). 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan 

satu variabel independen, maka R2 pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel 

tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu 

banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat 

mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R2, nilai adjusted R2 

dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam 

model (Ghozali & Chariri, 2016). 

Uji model atau stastistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen/bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Uji statistik F digunakan untuk 

3.4.4.2 Uji Parsial (f) 
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mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat 

signifikan 0,05 (Ghozali & Chariri, 2016). 

1. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikan (Sig ≤ 0,05), maka 

hipotesis tidak dapat ditolak, ini berarti bahwa secara simultan variabel 

independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > nilai signifikan (Sig ≥ 0,05), maka 

hipotesis tidak dapat diterima, ini berarti bahwa secara simultan variabel 

independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. 

 

Menurut Ghozali (2016), uji Signifikansi Parameter Individual atau uji statistik t 

digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, maka 

kriteria pengujian atau dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

1. Apabila nilai signifikansi t < 0.05, berarti variabel independen secara parsial 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Apabila nilai signifikansi t > 0.05, berarti variabel independen secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

 

 

3.4.4.3 Uji Statistik t



 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh mekanisme corporate 

govermence, leverage dan asimteri informasi terhadap manajemen laba (studi 

empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2018) maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kepemilikan institusional  berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

2. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

3. Komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

4. Leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

5. Asimetri informasil berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai pengaruh mekanisme corporate 

govermence, leverage, dan asimetri informasi  terhadap manajemen laba (studi 

empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2018), maka saran yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian 

ini dengan menggunakan faktor-faktor lain atau mengganti variabel lain. 

2. Sebaiknya periode tahun pengamatan diperpanjang dan menambah sampel 

yang diambil dalam penelitian, sehingga akan memungkinkan dapat diambil 

kesimpulan yang lebih baik.  

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan dari berbagai faktor, 

antara lain sebagai berikut : 

1. Periode penelitian ini terbatas hanya pada tahun 2016 sampai 2018 

2. Jumlah perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini relatif sedikit. 

3. Data penelitian dan rasio yang terkait variabel tidak maksimal. 
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