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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manajemen laba adalah mengelola pendapatan (arus kas masuk) dan 

pengeluaran (arus kas keluar) untuk memastikan bahwa bisnis menghasilkan laba 

operasi bersih. Ada pihak yang mendefinisikan manajemen laba sebagai 

kecurangan yang dilakukan seorang manajer untuk mengelabui orang lain, 

sedangkan pihak lain mendefinisikan sebagai aktivitas yang lumrah dilakukan 

manajer dalam menyusun laporan keuangan.  

Menurut H. Sri Sulistyanto: 

Secara umum Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer 

perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi 

dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang 

ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan 

mengelabui inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai 

manajemen laba sebagai kecurangan. 
1
 

Biasanya, manajemen laba berurusan dengan laporan laba rugi (biasa 

disebut laporan Profit & Loss). Manajemen laba dan rugi sangat penting untuk 

membantu bisnis tetap bertahan, memproyeksikan dan menyusun strategi untuk 

masa depannya dan meningkatkan kinerjanya, dengan membandingkan ramalan 

laba dan rugi dengan kinerja aktual perusahaan lain, bisnis dapat mengidentifikasi 

bidang-bidang yang perlu mereka fokuskan atau tingkatkan.  Manajemen laba 

merupakan tindakan manajer untuk mempermainkan angka-angka dan mengatur 
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metode pencatatan sesuai dengan kepentingan pribadi. Kebebasan untuk memilih 

metode pencatatan menjadikan manajer cenderung melakukan tindakan 

manajemen laba selama masih sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. 

Menurut Iqbal dalam Rizka fajriana fitri prasetya: Manajemen laba 

merupakan masalah keagenan yang sering dipicu oleh adanya pemisahan 

peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan 

manajemen perusahaan
2
. Kedua pihak tersebut berupaya untuk lebih 

mengutamakan kepentingannya masing-masing dari pada kepentingan 

perusahaan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

laba para pemilik (principal). Namun dilain pihak, manajer juga mempunyai 

kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka. Manipulasi laporan 

keuangan dilakukan agar laporan keuangan perusahaan menjadi baik sehingga 

dapat membuat para investor dan kreditor baru tertarik untuk berinvestasi di 

perusahaan tersebut. Manipulasi laporan keuangan juga membuat para investor 

dan kreditor lama merasa puas atas kinerja manajemen pada periode tertentu. 

Salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada stakeholder di akhir 

periode adalah membuat laporan keuangan. Selain berfungsi sebagai bentuk 

tanggung jawab, laporan keuangan juga merupakan media komunikasi perusahaan 

terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Biasanya yang menjadi perhatian 

pengguna laporan keuangan adalah kinerja manajemen laba terkait keuntungan 

perusahaan. Adanya kecenderungan perhatian pada laba ini tentu disadari oleh 

manajemen, maka para manajer biasanya membuat bagaimana laba atau 
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keuntungan dalam laporan keuangan digunakan untuk menguntungkan 

perusahaan. Cara yang digunakan ini biasa disebut dengan manajemen laba 

(earning management). Untuk melakukan manajemen ini yang dapat Anda 

lakukan ada tiga hal yaitu, (1), mengatur dan membuat estimasi akuntansi. (2), 

mengubah metode akuntansi. (3), menggeser periode biaya atau pendapatan. 

 Salah satu upaya untuk meminimumkan praktik Manajemen Laba yaitu 

melalui penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan upaya 

untuk membangun kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan 

responsibilitas dalam mengelola sebuah perusahaan dan meemonitoring kinerja 

manajemen untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan serta memastikan 

tercapainya tujuan perusahaan. Munculnya konsep Good Corporate Governance 

dikarenakan tuntutan pihak eksternal perusahaan agar perusahaan tidak 

melakukan suatu penipuan terhadap public, yakni informasi yang terkandung 

dalam laporan keuangan dapat dipercaya guna pengambilan keputusan. Beberapa 

mekanisme Good Corporate Governance antara lain diwujudkan dengan adanya 

Dewan Direksi, dewan Komisaris, dan Komite Audit.  

 Tata Kelola Perusahaan atau Corporate Governance merupakan suatu 

sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara 

professional berdasarkan prinsip-prinsip tranparansi, akuntabilitas, tanggung 

jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan. 

Menurut Cadburry Committee dalam Mahendra Taufiq Noviardhi: Tata 

kelola perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mendefinisikan 

hubungan antara pemegang saham manajer,kreditor,pemerintah,pegawai 

dan stakeholders internal maupun eksternal dalam kaitannya dengan hak 
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hak dan tanggung jawabnya
3
.Selain itu tata kelola perusahaan juga 

didefinisikan sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan 

perusahaan dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam 

jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholders lain. Menurut 

Monk dan Minow dalam Mahendra Taufiq Noviardh:   Tata kelola perusahaan 

merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara arah 

dan kinerja perusahaan
4
.Tata kelola perusahaan yang baik seharusnya 

mengarah pada kinerja perusahaan yang lebih baik dan mencegah 

pengambilalihan pemegang saham pengendali. Tata kelola perusahaan pada 

dasarnya menyangkut masalah pengendalian perilaku para eksekutif puncak 

perusahaan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham.  

Konsep Tata kelola perusahaan menekankan dua hal, yaitu yang pertama 

adalah pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan 

benar dan tepat pada waktunya. Yang kedua adalah kewajiban perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu dan transparan 

terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholders. 

Laporan keuangan sendiri akhir-akhir ini menjadi isu atau masalah yang sering 

diperbincangkan oleh pakar-pakar ekonomi, baik yang berada di jalur akuntansi 

maupun yang ada di jalur lain. Laporan keuangan itu sediri melalui beberapa 

pendapat, dianggap sebagai sumber dari pernyalahgunaan informasi yang 

menyebabkan kerugian dari pihak-pihak yang berkepentingan. Tercatat beberapa 
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kecurangan (fraud) dalam laporan keuangan terjadi di beberapa perusahaan di 

Indonesia.  

Menurut FASB dalam Mahendra Taufiq noviardhi Salah satu informasi 

yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba. 

Laba merupakan suatu unsur dalam laporan keuangan yang sangat penting 

bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif 
5
. 

Laba (income) yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba 

akuntansi, yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya.   

Tata kelola perusahaan didasarkan pada teori agensi. Teori agensi dapat 

dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dan pemilik. Manajemen sebagai 

agen,secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para 

pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai 

dengan kontrak.  

Menurut Irfan dalam Mahendra Taufiq Noviardhi: Dengan demikian 

terdapat dua kepentingan yang berbeda dalam suatu perusahaan dimana 

masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendaki
6
.  

 Sehingga muncul asimetri informasi antara manajemen dengan 

pemilik,yang dapat menyebabkan manajemen melakukan manajemen laba dalam 

rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Tata kelola 

perusahaan sendiri tidak hanya berbicara tentang proses yang dipilih untuk 

pengambilan keputusan, akan tetapi juga berbicara mengenai tanggung jawab 

suatu perusahaan atau organisasi. tanggung jawab paling terlihat jelas adalah 
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melalui pelaporan keuangan. Adapun indikator dari Struktur Tata Kelola 

perusahaan yaitu Dewan direksi, Komite Auidit, Dewan Komisaris, ukuran 

Perusahaan, dan leverage. 

Dewan direksi merupakan sekelompok individu terpilih yang mewakili 

pemegang saham, biasanya Dewan direksi bertemu secara berkala untuk 

menetapkan kebijakan untuk manajemen dan pengawasan perusahaan. 

Pemgaruhnya terhadap manajemen laba yaitu Dalam suatu perusahaan, Dewan 

direksi memiliki peranan yang sangat penting yaitu menentukan kebijakan yang 

akan dijalankan perusahaan. Menurut Pfeffer and Salancik dalam Mahendra 

Taufiq noviardhi: Semakin besar hubungan perusahaan dengan pihak 

eksternal maka semakin banyak pula dewan direksi yang dibutuhkan 

perusahaan tersebut 
7
. Semakin banyak dewan direksi di suatu perusahaan akan 

semakin banyak pula permasalahan yang timbul, terutama pada komunikasi dan 

koordinasi dengan manajemen 

Komite Audit menurut penjelasan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Komite Audit 

merupakan salah satu jenis komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam 

membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite audit 

mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas 

proses penyususnan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem pengawasan 

perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya Good Corporate Governance. 

Menurut Andri dan hanung dalam Riske Meitha Aggraeni, P. Basuki Hadiprajitno 

Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif maka kontrol terhadap 
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perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi (akibat 

keingan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dan diminimalisasi  

Dewan Komisaris merupakan Dewan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat atau arahan kepada direksi dengan tujuan 

kepentingan perusahaan. Dalam melakukan nasihat kepada direksi, dewan 

komisaris wajib melakukannya dengan itikad ke hati-hatian dan bertanggung 

jawab demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris juga turut bertanggung 

jawab secara pribadi atas kerugian perusahaan apabila Dewan komisaris terbukti 

bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Anggota 

Dewan komisaris diangkat dan diberhentikan sesuai persetujuan dari anggota 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang kemudian dilaporkan kepada 

menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas 

pergantian dewan komisaris. 

Ukuran Perusahaan merupakan suatu ukuran, skala atau variabel yang 

menggambarkan besar kecilnya perusahaan berdasarkan beberapa ketentuan, 

seperti total aktiva, nilai pasar, saham, total penjualan, total pendapatan, total 

modal, dan sebagainya. Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat 

dihitung dengan tingkat total asset dan penjualan yang dapat menunjukkan kondisi 

perusahaan dimana perusahaan lebih besar akan mempunyai kelebihan dalam 

sumber dana yang diperoleh untuk membiayai investasinya dalam memperoleh 

laba. Ukuran perusahaan juga memegang peranan penting terhadap perusahaan 

yang melakukan praktik manajemen laba. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap 

lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal 

ini disebabkan karena perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi 
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perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor mananamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Perusahaan besar biasanya akan lebih berhati-hati dalam 

melakukan pelaporan keuangan, karena perusahaan besar lebih diperhatikan oleh 

masyarakat. Menurut Makaombohe, pangemanan dan tirayoh dalam Henny 

Medyawati  membuktikan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka 

perilaku manajemen laba semakin berkurang
8
.  

Leverege adalah penggunaan asset dan sumber dana (sources of found) oleh 

perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan pemegang saham. Perusahaan yang menggunakan 

leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya 

tetap (beban tetap). Leverage juga disebut sebagai salah satu penyebab 

manajemen laba. Dengan adanya leverage hal itu dapat menunjukkan seberapa 

besar asset peusahaan yang dibiayai oleh utang. Leverge merupakan rasio antara 

total kewajiban dengan total asset. Semakin besar tingkat leverage berarti semakin 

tinggi nilai utang perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio leverage yang 

tinggi akibat besarnya jumlah utang dibandingkan dengan asset yang dimiliki 

perusahaan akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. 

Penulis dalam penelitian ini memilih perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI sub sektor makanan dan minuman periode 2017-2019 sebagai objek 

penelitian, karena perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang dominan dalam 

Bursa Efek Indonesia. Hal ini terlihat dari sirkulasi dan aktifitasnya yang cukup 

aktif di Bursa Efek Indonesia. 
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Berikut lampiran dari beberapa perusahaan yang mengalami kenaikan dan 

penurunan laba selama tiga tahun periode yaitu tahun 2017,2018 dan 2019. 

NO Nama 

Perusahaan  

Laba tahun 2017 Laba tahun 2018 Laba tahun 2019 

1 CAMP 43.421.734.614 65.166.017.439 74.981.135.207.00 

2 CEKA 107.420.886.839 100.378.388.775.00 214.147.120.992.00 

3 CLEO 50.173.730.829 63.508.941.729.00 128.863.892.653.00 

4 HOKI 47.964.112.940 90.195.136.265.00 103.723.133.972.00 

5 ULTJ 711.681.000.000 702.345.000.000.00 1.030.191.000.000.00 

Sumber:Data diolah 2021 

Pada tahun 2017 PT CAMP memperoleh laba sebesar 43.421.734.614 dan 

mengalami kenaikan pada tahun 2018 sampai 2019, sehingga laba yang diperoleh 

tahun 2019 sebesar 74.981. 135.207 dan pada PT CEKA tahun 2017 memperoleh 

laba sebesar 107.420.886.839 mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019, 

sehingga laba yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 214.147.120.992. Pada 

perusahaan PT CLEO tahun 2017 memperoleh laba sebesar 50.173.730.829 

mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019, sehingga laba yang diperoleh 

pada tahun 2019 sebesar 128.863.892.653. Pada PT HOKI tahun 2017 

memperoleh laba sebesar 47.964.112.940 mengalami kenaikan laba pada tahun 

2018 dan 2019, sehinga laba yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 

103.723.133.972. Dan pada perusahaan PT ULTJ memperoleh laba sebesar 

711.681.000.000 dan mengalami penurunan laba pada tahun 2018 sebesar 

702.345.000.000.00 tetapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan laba sebesar 

1.030.191.000.000.00. 
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Berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya, beberapa penelitian telah 

dilakukan untuk menganalisis pengaruh struktur tata kelola perusahaan terhadap 

manajemen laba diantaranya yang dilakukan oleh : 

Mahendra Taufiq Noviardhi (2013) dengan judul Analisis pengaruh tata 

kelola perusahaan terhadap manajmen laba Studi Kasus perusahaan Manufaktur 

yang ada di BEI tahun 2009-2011 “. Hasil penelitiannya adalah  menunjukkan 

bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Satu-satunya variabel yang menunjukkan hubungan negatif 

adalah variabel dewan direksi, berarti terlihat bahwa dewan direksi cenderung 

tidak melakukan praktik manajemen laba. 

Muhammad Zauqi Rachman (2020) “Pengaruh tata kelola perusahaan  

terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite 

audit, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, konsentrasi 

kepemilikan, dan direktur berkewarganegaraan asing tidak mempunyai pengaruh 

terhadap manajemen laba, sedangkan aktivitas dewan komisaris mempunyai 

pengaruh terhadap manajemen laba.  

Marsheila Giovani (2017) “Pengaruh struktur kepemilikan, tata kelola 

perusahaan, dan  karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba”. Hasil dari 

analisa menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris, 

dan ukuran perusahaan mempunyai dampak negatif signifikan terhadap kepada 

manajemen laba. Profitabilitas dan leverage mempunyai pengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Kepemilikan institusional, independensi dewan komisaris, dan 
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ukuran komite audit tidak mempunyai pengaruh signidikan terhadap manajemen 

laba.  

Rizka fajriana fitri prasetya Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

Manajemen laba (2016) Hasil penelitiannya adalah Komposisi dewan komisaris, 

kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan latar belakang tersebut menunjukkan adanya perbedaan hasil 

penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu adanya fenomena research gap 

yang terjadi dan adanya ketidak konsistenan mengenai pengaruh struktur tata 

kelola perusahaan terhadap manajemen laba, salah satu penyebab ketidak 

konsistenan adalah belum optimalnya perusahaan mengelola struktur tata kelola 

terhadap manajemen laba 

Berdasarkan penelitian tersebut oleh karena itu penulis tertarik kembali 

untuk menguji Analisis pengaruh struktur tata kelola perusahaan terhadap 

manajemen laba. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Mahendra 

Taufiq Noviardhi, Muhammad Zauqi Rachman, Marsheila Giovani, Rizka 

Fajriana Fitri Prasetya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu objek penelitian menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel. 

Penelitian ini menggunakan data tahun 2017-2019. 

Dengan demikian maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul  

“ANALISIS PENGARUH STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN 

TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2017-2019” 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Penelitian mengenai Tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba 

sangat menarik untuk diteliti,karena penerapan Tata kelola perusahaan suatu 

perusahaan terkadang menjadi suatu penyebab naik atau turunnya kondisi 

perekonomian nasional.Dari latar belakang dan hasil penelitian terdahulu,dapat 

disimpulkan beberapa rumusan masalah dari permasalahan yang akan diteliti. 

1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap manajemn laba? 

2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

5. Apakah laverage berpengaruh terhadap manajemen laba? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganilis pengaruh dewan direksi terhadap manajemen laba 

2. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap manajemen laba 

3. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap manajemen laba 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

5. Untuk menganalisis pengaruh laverage terhadap manajemen laba 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman 

perusahaan untuk menerapkan tata kelola perusahaan 



13 

 

 

 

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 

penelitian berikutnya. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan 

ekonomi, terutama di bidang Tata kelola perusahaan dan manajemen laba 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Landasan Teori 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang 

saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Menurut Ichsan Hubungan keagenan 

merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah 

orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi 

wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika 

prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan 

melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal. Pemahaman mengenai 

masalah tata kelola perusahaan akan lebih jelas apabila menggunakan teori 

keagenan. Menurut Jansen and Meckkling dalam Mahendra Taufiq Noviardhi 

Teori keagenan merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara 

agen(manajer) dengan principal (pemegang saham)
9
. Dalam konsep ini agen 

merupakan manajer yang berhubungan langsung dengan manajemen 

perusahaan.Sedangkan yang dimaksud Principal adalah seseorang yang memiliki 

saham di suatu perusahaan (shareholders).Menurut Scott dalam Mahendra Taufiq 

Noviardhi Inti dari teori keagenan adalah pendesainan kontrak yang tepat 

untuk menyelaraskan kepentingan principal dalam hal terjadi konflik 

kepentingan
10

.  

Menurut Jansen and smith dalam Mahendra Taufiq Noviardhi Dengan kata 

lain prinsipal merupakan pihak yang memberikan mandate kepada pihak 

                                                           
9
 Mahendra Taufiq Noviardhi, Op.Cit,  Hal.10 

10
 Loc. Cit 
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lain yaitu agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam 

kapasitasnya sebagai pengambil keputusan.
11

 

Kesimpulannya yaitu dari teori keagenan adalah bahwa dalam suatu 

manajemen sangat mungkin terjadi perbedaan kepentingan antara agen dengan 

principal. Perbedaan kepentingan inilah yang sering disebut Assimetrik 

Information. Assimetrik Information merupakan informasi yang tidak seimbang 

yang disebabkan karena adanya distribusi informasi yang tidak sama antara 

principal dan agen. Prinsipal seharusnya mendapatkan informasi yang dibutuhkan 

dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen akan tetapi 

informasi tersebut tidak seluruhnya disajikan oleh agen. Hal ini berakibat 

informasi yang didapat principal kurang lengkap sehingga tidak dapat 

menjelaskan kinerja agen yang sesungguhnya dalam mengelola kekayaan 

principal. 

Menurut Jansen and Meckling dalam Mahendra Taufiq Noviardhi 

Asymmetric Information sendiri dapat menyebabkan dua masalah untuk 

perusahaan. Permasalahan tersebut disebabkan karena adanya kesulitan principal 

untuk memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan agen. Masalah 

tersebut adalah : 

a. Moral Hazard 

Moral Hazard merupakan permasalahan yang timbul karena agen tidak 

melaksanakan hal yang disepakati dalam kontrak kerja bersama. 

 

 

                                                           
11

 Loc. Cit 
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b. Adverse Selection 

Adverse Selection merupakan suatu keadaan dimana principal tidak dapat 

mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil agen benar-benar didasarkan 

pada informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah kelalaian 

dalam tugas. 

Teori agensi sendiri memiliki beberapa tujuan. Tujuan tersebut diantaranya 

untuk meningkatkan kemampuan individu,baik kemampuan principal maupun 

agen dalam mengevaluasi lingkungan dimana keputusan harus diambil.Tujuan 

yang kedua adalah untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil 

guna mempermudah pengalokasian hasil antara principal dan agen sesuai dengan 

kontrak kerja yang ada. 

Teori keagenan dibagi 2 (dua) (Elisenhardt,1989) yaitu Positive agency 

research dan Principal agent Research 

1. Positive agency research memfokuskan pada identifikasi situasi dimana agen dan 

principal mempunyai tujuan yang bertentangan dan mekanisme pengendalian 

yang terbatas hanya menjaga perilaku self serving agent. 

2. Principal agent research memfokuskan pada kontrak optimal antara perilaku dan 

hasilnya. Prinsipal agent research mengungkapkan bahwa hubungan antara agen 

dan principal dapat diaplikasikan secara lebih luas. 

Menurut Widowati dalam Mahendra Taufiq Noviardhi: 

Teori keagenan dalam hal ini berkaitan dengan fungsi tata kelola 

perusahaan sebagai alat yang digunakan manajer (agen) untuk meyakinkan 
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investor (principal) bahwa mereka akan menerima return atas dana yang 

telah mereka investasikan 
12

.  

Menurut Wolfenson dalam Mahendra Taufiq Noviardhi: 

Berbagai pemikiran mengenai tata kelola perusahaan berkembang 

dengan bertumpu pada teori keagenan dimana pemilik perusahaan harus 

diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwapengelolaan dilakukan 

berdasarkan peraturan yang berlaku
13

.  

Teori keagenan (agency theory) juga menjelaskan tentang timbulnya 

manajemen laba yang terjadi di perusahaan. Manajer dalam hal ini bertanggung 

jawab untuk menjalankan perusahaan.Manajer harus dapat mengoptimalkan 

seluruh keuntungan yang didapat perusahaan,dimana keuntungan tersebut 

nantinya akan dilaporkan kepada pemilik atau pemegang saham perusahaan 

tersebut.Dengan adanya tanggung jawab tersebut, para manajer biasanya 

mengharap adanya imbalan.Dengan begitu terbentuk dua kepentingan yaitu 

kepentingan untuk mengoptimalkan keuntungan bagi perusahaan tersebut,dan 

kepentingan dimana dengan memegang tanggung jawab maka manajer tersebut 

akan mendapat imbalan dan keuntungannya diambil untuk kebutuhan pribadi 

manajer tersebut. 

 

2.2 Manajemen Laba (Earning Management) 

2.2.1  Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan 

intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal 

                                                           
12

 Ibid Hal.13 
13

 Loc. Cit 
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sehingga meratakan, menaikkan dan menurunkan pelaporan laba. Sejauh ini 

model berbasis aggregate accrual yang diterima secara umum sebagai model yang 

memberikan hasil paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba (Sulistyanto, 

2008). Model empiris ini sejalan dengan akuntansi berbasis akrual yang selama ini 

digunakan dalam pencatatan transaksi. Model akuntansi akrual dapat 

memunculkan komponen akun akrual yang mudah dipermainkan nominalnya 

karena akun ini berasal dari transaksi-transaksi yang tidak disertai penerimaan dan 

pengeluaran kas. Model agregat accrual menggunakan semua komponen laporan 

keuangan untuk mendeteksi rekayasa keuangan. Model berbasis aggregate accrual 

yang digunakan adalah Modified Jones Models. 

Model Aggregate Accruals Menurut Healy, DeAngelo,Jones dalam H.Sri 

Sulistyanto: Total Akrual (total accruals). Perubahan dalam total akrual 

(change in total accruals).Sisa regresi total akrual dari perubahan penjualan 

dan property,plant, and equipment. 
14

 

Pada konsep manajemen laba terdapat dua konsep accrual yaitu konsep 

Discretionary accrual dan konsep nondiscretionary accrual. Discretionary accrual 

adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas dan tidak diatur dan 

merupakan pilihan dari kebijakan manajemen. Non discretionary accrual 

maksudnya adalah pengakuan akrual laba yang wajar dan tunduk pada suatu 

standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum.  

 

 

 

                                                           
14

 H. Sri Sulistyanto, Op.Cit, Hal 8 
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Menurut Scoot dalam Mahenda taufiq Noviardhi 

Manajemen laba (Earning Management) didefinisikan sebagai pilihan 

yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi 

dalam mencapai beberapa tujuan tertentu 
15

.  

Manajemen laba dalam arti sempit didefinisikan sebagai perilaku manajer 

untuk “bermain” dengan komponen discretionary accrual dalam menentukan 

besarnya laba. Dalam defenisi luas, manajemen laba diartikan sebagai tindakan 

manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas 

suatu unit, dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan 

(penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.  

 Menurut Healy and wahlen dalam Arya Pradipta 

Manajemen laba (Earning Management) terjadi ketika para manajer 

menggunakan keputusannya dalam pelaporan keuangan dan dalam 

melakukan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan 

keuangan, baik untuk menimbulkan gambaran yang salah bagi 

stakeholders tentang kinerja ekonomi perusahaan,maupun untuk 

mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka 

akuntansi yang dilaporkan 
16

 

  

Menghitung discretionary accruals (DA) sebagai ukuran dari Manajemen Laba  

DAit = (TACit/Ait-1) – NDAit 

DAit     = Discretionary Accruaks perusahaan I dalam periode tahun t (sekarang)  

TACit   = Total Accruals perusahaan I pada period eke t (sekarang)  

Ait-1     = Total asset perusahaan I pada akhir tahun t-1 (sebelumnya)  

NDAit  = Non-discretionary accruals perusahaan I pada tahun t (sekarang) 

                                                           
15

 Loc. Cit 
16

 Arya Pradipta. Jurnal: Analisis Pengaruh dari Mekanisme Corporate Governance 

Terhadap Manajemen Laba,Bisnis dan Akuntansi. Hal.96 
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2.2.2 Penyebab terjadinya Manajemen Laba 

 Penyebab atau biasa juga disebut sebagai faktor pendorong terjadinya 

manajemen untuk laba. Di mana faktor menjadi penyebab dilakukan manajemen 

dalam suatu perusahaan. Karena pada dasarnya, tidak ada yang dilakukan tanpa 

dilandasi dengan sebuah faktor yang menyebabkan hal tersebut. Berikut ini 

merupakan paparan mengenai faktor penyebab atau faktor pendorong yang 

dimaksud. 

1. Bonus Plan Hypothesis atau Hipotesis Rencana Bonus 

Faktor yang pertama adalah bonus plan hypothesis yang menggunakan 

metode akuntansi. Di mana hal tersebut bertujuan untuk memaksimalkan utilitas 

yang ada di dalam perusahaan. Utilitas yang dimaksud adalah untuk mendapatkan 

bonus yang tinggi. Dalam artian manajemen perusahaan tersebut akan 

memberikan bonus dalam jumlah yang besar 

2. Debt Covenant Hypothesis atau Hipotesis Perjanjian Hutang 

Selanjutnya adalah faktor debt covenant hypothesis atau disebut dengan 

hipotesis perjanjian hutang. Di mana faktor ini ditujukan bagi manajemen yang 

melakukan pelanggaran. Adapun pelanggaran yang dilakukan adalah melanggar 

perjanjian kredit sehingga akan memilih metode untuk meningkatkan laba. 

Dengan tujuan untuk menjaga reputasi terhadap apa yang dipikirkan dari pihak 

eksternal. 

3. Political Cost Hypothesis atau Hipotesis Biaya Politik 

Faktor yang terakhir adalah faktor mengenai hipotesis dari biaya politik. Di 

mana melihat dari besar suatu perusahaan maka semakin besar kemungkinan 
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perusahaan tersebut untuk menurunkan laba. Dengan alasan bahwa laba tinggi 

yang digunakan maka pemerintah akan memberikan pajak yang tinggi pula untuk 

perusahaan. Namun hal tersebut akan tetap menggunakan metode akuntansi yang 

berlaku. 

2.2.3 Fungsi Manajemen Laba 

fungsi manajamen laba dijadikan manajer perusahaan untuk menghindari 

kecurangan, Sehingga perusahaan dapat mengetahui kesehatan keuangan 

perusahaan secara berkala. Berikut paparan mengenai fungsi tersebut. 

1. Memantau Laporan Laporan Laba Rugi secara Terus-menerus 

Laporan laba rugi dihasilkan secara mingguan, bulanan, triwulanan, atau 

tahunan berdasarkan prosedur operasi standar perusahaan.Namun, akuntan dapat 

menghasilkan laporan sesuai kebutuhan dan diminta oleh manajemen. Manfaatkan 

ini dan terus perhatikan angkanya. Cari tren dan gunakan untuk memperkirakan 

dan memproyeksikan laba.   

Data laba rugi perusahaan menunjukkan indikator seperti pendapatan, 

pengeluaran, dan laba bersih, atau rugi bersih jika pengeluaran melebihi 

pendapatan. Pendapatan berkisar dari pendapatan operasi dan pendapatan bunga 

hingga uang tunai yang dihasilkan dari investasi atau dalam usaha patungan 

dengan perusahaan lainan meminimalkan kerugian. 

2. Menggabungkan Pemantauan Laporan Laba Rugi dan Pengeluaran Kas 

Cash is king, tidak peduli jenis atau ukuran bisnis. Manajemen laba yang 

efektif menunjukkan bagaimana perusahaan menghemat uang, menumbuhkan 

uang tunai yang ada, dan menghindari kehancuran finansial. Ini harus dikelola 

atau dikendalikan secara efisien. Pengeluaran harus dipantau. 



22 

 

 

 

Dikombinasikan dengan laporan laba rugi, manajemen laba ini membantu 

bisnis menghemat uang selama bulan-bulan yang masa sulit, dan memiliki daya 

beli pada bulan bulan yang kuat untuk berinvestasi dalam produk bisnis baru, 

infrastruktur, teknologi, tenaga kerja atau aspek apa pun yang diperlukan untuk 

pertumbuhan bisnis. 

Mengembangkan strategi bisnis yang menggabungkan keduanya akan 

menghasilkan pengelolaan pendapatan bisnis yang efektif dan membantu 

perusahaan “merasakan” keuntungan ketika mereka masuk. 

3. Tim Outsource untuk Manajemen Laba 

Bermitra dengan mitra solusi keuangan dan akuntansi untuk membangun tim 

pembukuan dan akuntan publik bersertifikat untuk menghasilkan laporan secara 

ketat dari sudut pandang akuntansi dapat memberikan perspektif yang berbeda 

kepada manajer. Tim juga dapat membantu mengembangkan formula strategi 

bisnis untuk membantu pemilik bisnis memahami cara meningkatkan atau 

menghasilkan lebih banyak keuntungan. 

 

2.2.4 Pola Manajemen Laba 

Ada beberapa pola yang sering dilakukan manajer dalam praktik manajemen 

laba: 

1. Taking a bath 

Taking a bath adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim rendah 

atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba periode sebelum atau 

sesudahnya. Tehnik Taking a bath mengakui adanya biaya biaya pada periode 
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yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan ketika terjadi kedaan yang 

tidak menguntungkan dan tidak bisa dihindari pada periode berjalan. 

2. Income Minimization 

Income Minimization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan 

cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah 

dibandingkan laba sesungguhnya. Income Minimization dilakukan pada saat 

prifitabilitas perusahaan sangat tinggi, sehingga jika periode yang akan datang 

diperkirakan laba akan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode 

sebelumnya. 

3. Income Maximization  

Income Maximization merupakan pola manajemen laba yang dilakukan 

dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi 

dibanding laba sebenarnya. Income Maximization dilakukan dengan tujuan 

memperoleh bonus yang lebih besar, meningkatkan keuntungan dan untuk 

menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang. Pola manajemen 

laba ini dilakukan dengan cara mempercepat pencatatan pendapatan, menunda 

biaya dan memindahkan biaya untuk periode lain dan dilakukan pada saat laba 

mengalami penurunan. 

4. Income Smoothing 

Income Smooting adalah salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan 

dengan cara membuat laba akuntansi relative konsisten (rata) dari period eke 

periode. Dalam hal ini manajemen dengan sengaja menurunkan atau menaikkan 

laba untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan 

terlihat stabil atau tidak beresiko tinggi. 
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Pada konsep manajemen laba (earning management) terdapat dua konsep 

akrual, yaitu konsep discretionary accrual dan konsep non discretionary accrual. 

Discretionary accrual adalah pengakuan akrual laba atau beban yang bebas dan 

tidak diatur dan merupakan pilihan dari kabijakan manajemen. Non discretionary 

accrual adalah pengakuan akrual laba yang wajar dan tunduk pada suatu standar 

atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. 

 

2.3 Tata kelola perusahaan 

2.3.1  Pengertian Tata Kelola Perusahaan 

Tata Kelola Perusahaan atau Corporate Governance (selanjutnya disebut 

sebagai CG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan 

pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan 

kesetaraan.  Banyak defenisi yang menjelaskan Tata kelola perusahaan.Secara 

umum,Tata kelola perusahaan adalah suatu sistem atau cara maupun proses yang 

mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen dan pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan,yang bertujuan menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan bagi perusahaan.Tata kelola perusahaan 

merupakan rangkaian proses,kebiasaan,kebijakan,aturan dan institusi yang 

mempengaruhi pengarahan dan pengendalian suatu perusahaan.Tata kelola 

perusahaan mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan suatu 

perusahaan yang terlibat dengan tujuan pengelolaan perusahaan.  
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Menurut Cadburry committee dalam  Go Alex  

Tata kelola perusahaan merupakan seperangkat aturan yang 

mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, 

pemerintah, pegawai, dan stakeholders 
17

.  

Tata kelola yang baik adalah apabila terjadi suatu keseimbangan antar 

semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis. 

 

2.3.2  Struktur Tata Kelola Perusahaan 

1. Keputusan Para Pemegang saham 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pelaksana perusahaan 

yang memegang kekuasaan dan wewenang tertinggi. Kewenangan Rapat Umum 

Pemegang Saham antara lain mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan 

Komisaris dan Direksi, mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, 

menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui laporan tahunan dan 

menetapkan bentuk dan jumlah remunerasi anggota Dewan Komisaris dan 

Direksi. 

2. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan dn memberikan nasihat kepada direktur perseroan terbatas.Dewan 

Komisaris diunjuk oleh RUPS dan di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang 

                                                           
17

 Go Alex. Jurnal : Analisis Penerapan Good Corporate Governance pada PT.Surya 

Bangun Jaya Abadi,Universitas Kristen Petra.Manajemen Bisnis.Hal.1 
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Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab dari dewan 

komisaris 

 

 

3. Komite Audit 

 Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab 

kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan 

komisaris 

4. Direksi 

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas 

pengelolaan perusahaan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan dan 

tujuan Perseroan dan unit usaha serta mempertimbangkan kepentingan para 

pemegang saham dan seluruh stakeholders.  

5. Sekretaris Perusahaan 

Sekretaris Perusahaan adalah orng perseorangan atau penanggung jawab 

dari unit kerja yang menjalankan fungsi sekretaris perusahaan, yang mempunyai 

tugas pokok untuk menjebatani komunikasi antara perseroan dan masyarakat serta 

menjaga keterbukaan informasi.  

6. Unit Audit Internal 

Unit audit internal adalah unit kerja yang menjalankan fungsi audit internal. 

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Unit audit internal memegang 

teguh prinsip integritas, obyektivitas, kerahasiaan dan kompetensi sesuai piagam 

uniat audit interal perseroan yang mencakup kode etik terkait 
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2.3.3  Indikator Tata Kelola Perusahaan yang Baik 

 Menurut Adrian Sutedi,S.H.,M.H. : Tata kelola perusahaan yang baik 

merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk 

menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholders.
18

 

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/ Good Corporate Governance (GCG) 

adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga 

menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para 

pemegang saham maupun pemangku kepentingan. 

1. Transparansi 

Asas keterbukaan selalu diterapkan dalam menjalankan bisnis melalui 

penyediaan informasi yang material dan relevan serta dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Laporan-laporan diterbitkan 

secara berkala dan tepat waktu, yang mencakup Laporan Keuangan Triwulan, 

Laporan Keuangan Semester, dan Laporan Keuangan Tahunan yang diaudit, serta 

Laporan Tahunan. Informasi juga diberikan melalui paparan publik, media cetak 

dan elektronik, serta forum investor. 

2. Akuntabilitas 

Perseroan memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung 

terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ 

perusahaan. Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui langkah-langkah 

pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan 

dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan 

keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan 
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 Adrian Sutedi,S.H.,M.H. Good Corporate Governance,Penerbit Sinar Grafika,Hal.2 
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auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku 

Perusahaan. 

3. Pertanggungjawaban 

Perseroan memiliki sistem pengelolaan perusahaan yang mendukung 

terciptanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja organ 

perusahaan. Prinsip akuntabilitas diterapkan antara lain melalui langkah-langkah 

pelaporan Direksi kepada Dewan Komisaris mengenai rencana anggaran tahunan 

dan evaluasi bersama atas kinerja keuangan Perusahaan, penyampaian laporan 

keuangan pada RUPS Tahunan, pembentukan Audit Internal dan penunjukan 

auditor eksternal, serta pemberlakuan etika bisnis dan pedoman perilaku 

Perusahaan. 

4. Indepedensi 

Perseroan selalu memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Sebagai contoh, Dewan 

Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pendapat yang independen dalam 

setiap keputusan yang diambil, namun dimungkinkan untuk mendapatkan saran 

dari konsultan independen, hukum, sumber daya manusia dan komite-komite 

untuk menunjang kelancaran tugasnya. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan 

Di Perseroan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya selalu mendapatkan perhatian khusus. Perseroan juga selalu menerapkan 

perlakuan yang setara baik kepada publik, otoritas pasar modal, komunitas pasar 

modal, maupun para pemangku kepentingan. Sementara itu hubungan dengan 
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karyawan dijaga dengan memperhatikan hak dan kewajibannya secara adil dan 

wajar. 

Selain Teori keagenan (Agency Theory), beberapa teori yang mendasari tata 

kelola perusahaan diantaranya : 

 

a. Shareholding Theory 

Shareholding Theory mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan 

dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik atau 

pemegang saham (Adam Smith, 1776). 

b. Stakeholding theory 

Stakeholding Theory menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang 

berhubungn dengan pihak lain yang berkepentingan, baik yang didalam 

perusahaan maupun yang berada diluar perusahaan. 

 

2.3.4 Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan 

Tata kelola perusahaan memiliki lima (5) prinsip dasar yaitu 

1. Transparansi (Transparancy) 

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengungkapan informasi, 

kinerja perusahaan secara akurat. Dalam prinsip ini informasi harus 

diungkapkan secara tepat waktu dan akurat. Informasi yang diungkapkan 

adalah informasi mengenai keadaan keuangan,kinerja keuangan,dan 

pengelolaan perusahaan.Keterbukaan (transparansi) dilakukan dengan 

tujuan agar pemegang saham dan orang lain mengetahui keadaan 

perusahaan,sehingga dapat meningkatkan nilai pemegang saham. 
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2. Kemandirian (Independency) 

Kemandirian (Independency) maksudnya dalah kebebasan dalam 

melaksanakan tugas dan kewenangan tanpa tekanan pihak lain. Pada prinsip 

ini para pengelola perusahaan dituntut untuk dapat bertindak secara mandiri 

sesuai peran dan fungsi yang dimilikinya tanpa tekanan-tekanan dari pihak 

manapun, yang tidak sesuai dengan sistem operasional perusahaan yang 

berlaku. 

3. Kewajaran (Fairness) 

Kewajaran maksudnya adalah keadilan dan kesetaraan perlakuan terhadap 

para stakeholders. Prinsip ini menyebutkan bahwa seluruh pemangku 

kepentingan harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlakuan yang 

sama atau adil dari perusahaan. Perusahaan biasanya akan melarang 

praktek-praktek tercela yang dilakukan oleh orang dalam yang merugikan 

pihak lain. 

4. Akuntabilitas (Accountability) 

Akuntabilitas maksudnya pengelolaan perusahaan sesuai dengan tugas dan 

kewenangan yang didasari maksud baik. Prinsip ini memuat kewenangan-

kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta 

kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

5. Tanggung Jawab (Responsibility) 

Tanggung jawab maksudnya pertanggungjawaban kepada stakeholders 

sesuai peraturan dan etika usaha yang berlaku. Prinsip ini menuntut 

perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan 

kegiatannya dengan didasari tanggung jawab. 
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 2.3.5 Manfaat penerapan Tata Kelola Perusahaan 

 Perusahaan dapat mengambil manfaat dari diterapkannya tata kelola 

perusahaan. Manfaat yang dapat diambil tersebut adalah: 

a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham 

b. Melindungi hak dan kepentingan para stakeholders non pemegang saham 

c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham 

d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja dewan pengurus dan 

manajemen perusahaan  

e. Meningkatkan mutu hubungan board of directors dengan manajemen 

senior perusahaan 

Menurut Mackfudz (2003), dalam Bimo Bayu Aji: 

Dewan Direksi merupakan pusat pengendali dalam perusahaan.Dengan 

melihat pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dewan direksi 

merupakan penanggung jawab utama dalam perusahaan
19

. 

Apabila dihubungkan dengan teori keagenan,maka fungsi dewan direksi 

berpengaruh pada pengaturan kinerja perusahaan sehingga dewan direksi dapat 

mengetahui informasi yang ada di dalam perusahaan.Informasi yang sudah 

didapatkan selanjutnya akan digunakan oleh dewaan direksi untuk menjalankan 

kegiatan perusahaan.Tata kelola perusahaan sendiri digunakan untuk membatasi 

kebijakan dewan direksi agar tidak menyimpang dari tujuan perusahaan. 

                                                           
19

 Bimo Bayu Aji. Jurnal : Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen 

Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia, Universitas 

Diponegoro.Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Hal.28 
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 Dalam suatu perusahaan yang bertugas mengawasi dewan direksi terkait 

dengan tugasnya dalam menjalankan kegiatan perusahaan adalah dewan 

komisaris.  

Menurut Zehnder dalam Bimo Bayu Aji 

Tujuan dari pengawasan tersebut adalah mencegah adanya 

penyimpangan yang dilakukan dewan direksi.Dewan komisaris sendiri 

merupakan penentu dari jalannya sistem tata kelola perusahaan 
20

. 

 Baik atau buruknya perusahaan juga dipengaruhi oleh struktur 

kepemilikan. Perusahaan yang dikendalikan keluarga memiliki stuktur yang 

menyebabkan berkurangnya konflik kepentingan antara pemegang saham dengan 

kreditur, dimana kreditur menganggap kepemilikan keluarga lebih melindungi 

kepentingan kreditur. Dari pendapat tersebut dapat dilihat bahwa perusahaan 

dengan kepemilikan keluarga cenderung jauh dari penyimpangan. 

 Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan 

mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal (Sam’ani, 

2008). Dengan adanya komite audit diharapkan perusahaan dapat menyajikan 

laporan keuangan yang sebenarnya dan tidak ada manipulasi. 

 

2.4  Dewan Direksi  

Menurut Subhan dalam penelitian Happy Dwi Oktaviani 

Dewan direksi merupakan salah satu sistem manajemen yang 

memungkinkan optimalisasi peran anggota direksi dalam penyelenggaraan 

Good Corporate Governance. Dewan direksi bertugas untuk menelaah 

                                                           
20

 Loc. Cit 
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kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara 

baik dan melindungi kepentingan saham.
21

 

Dewan direksi merupakan sistem manajemen yang bertanggung jawab 

dalam penyelenggaraan Good Corporate Govenance untuk mencapai tujun 

perusahaan. Ukuran dewan direksi dapat dilihat dari jumlah seluruh dewan direksi 

yang ada dalam susunan dewan komisaris perusahaan. Secara yuridis pentingnya 

kedudukan direksi itu tergambar dari tugas dan tanggung jawab yang melekat 

padanya sebagai mana yang terdapat dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang 

perseroan terbatas. Dewan direksi merupakan pihak dari suatu entitas suatu 

perusahaan yang bertugas untuk menjalankan kegiatan koperasi perusahaan 

berdasarkan arahan dan garis besar kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS. 

Pengankatan dan pemecatan dewan direksi, penentuan besar penghasilannya serta 

pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksi dilakukan pada saat Rapat 

Umum Pemegang Saham. Ukuran dewan direksi dihitung berdasarkan jumlah 

anggota dewan direksi pada suatu perusahaan. 

 

2.5  Dewan Komisaris 

 Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perseroan terbatas. Dewan 

komisaris ditunjuk sebagai sekelompok orang yang mengawasi kegiatan 

operasional perusahaan. Menurut Marihot Nasution dalam Skripsi Hermy Ariska 

Sinaga: Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung 

                                                           
21

 Happy Dwii Oktaviani.Jurnal: Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan 

Komisaris Independen, dan Ukuran Komite Audit Terhadap Praktik Manajemen Laba 

pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2014, Fakultas Ekonomi. 

Universitas Negeri Surabaya. Hal.6 
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jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan.
22

 

Pengawasan oleh dewan komisaris akan meningkatkan keyakinan bahwa 

manajemen telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, karena 

dewan komisaris diangkat oleh pemegang saham maka mereka harus mewakili 

kepentingan para pemegang saham dalam mengawasi tindakan manajemen. 

Komite nasional kebijakan governance (KNKG) membedakan dewan komisaris 

menjadi dua kategori. Pertama adalah dewan komisaris independen dan yang 

kedua adalah dewan komisaris non independen. Dewan komisaris independen 

merupakan komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi dengan pihak 

perusahaan. Sedangkan komosaris non independen merupakan komisaris yang 

memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan. Yang dimaksud dengan terafiliasi 

adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan hubungan kekeluargaan 

dengan controrolling shareholders, anggota direksi dan dewan komisaris lain serta 

dengan perusahaan itu sendiri. 

Rumus untuk mencari proporsi dewan komisaris independen : 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 Hermy Ariska Sinaga.Skripsi, Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris, 

dan Koite audit terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2017-2018, Universitas HKBP Nommensen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Hal.18 

     Jumlah Dewan Komisaris Independen 

Proposi Dewan Komisaris Independen =  

       Jumlah Seluruh Dewan Komisaris 
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2.6 Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang yang dibentuk oleh dan bertanggung 

jawab kepada Dewan komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dewan 

komisaris. Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, 

mengawasi audit ekternal dan mengamati sistem pengendalian internal. Ukuran 

komite audit didapat dari jumlah komite audit yang ada di perusahaan sampel. 

Komite audit berfungsi mengawasi kebijakan perusahaan yang berhubungan 

dengan akuntansi perusahaan. Komite audit dibentuk membantu komisaris dan 

direktur individu dalam melaksanakan tugasnya berkaitan dengan pengendalian 

internal, pelaporan informasi, dan standar perilaku dalam perusahaan. Tujuan 

umum dari pembentukan komite audit antara lain untuk mengembangkan kualitas 

pelaporan keuangan, memastikan bahwa direksi membuat keputusan berdasarkan 

kebijakan praktik dan pengungkapan akuntansi, menalaah ruang lingkup dan hasil 

dari audit internal dan elsternal, dan mengawasi proses pelaporan keuangan. 

Dengan adanya komite audit yang berjalan secara efektif, komisaris dapat 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu komte audit juga 

membentuk komisaris untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk 

mengawasi pengendalian internal perusahaan, menyelesaikan masalah-masalah 

audit, dan memberikan waktu bagi komisaris untuk lebih focus ke masalah lain. 

Berdasarkan surat edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite 

audit terdiri dari sekurang kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. 

Anggota komite audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, itu 

dewan komisaris independen perusahaan sekaligus menjadi ketua komite audit. 
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Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal 

dari pihak eksternal indepen. Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004, tugas komite 

audit antara lain: 

1. Melakukan penelahaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan, seperti laporan keuangan proyeksi dan informasi keuangan 

lainnya. 

2. Melakukan penelahaan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan 

perundangundangan lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. 

3. Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 

internal 

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan 

dan pelaksanaan manajemen resiko oleh direksi. 

5. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas 

pengaduan yang berkaitan dengan emiten. 

6. Menjaga kerahasiaan dokumen data dan rahasia perusahaan. 

 

2.7 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat dikalsifikasikan 

sebagai besar kecilnya perusahaan dengan berbagai cara antara lain total asset, log 

size nilai pasar saham dan lain-lain. 
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 Menurut Indra Dewi Suryani dalam jurnal Yusuf Adhi Pramudhita: 

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang diukur dari jumlah total asset 

perusahaan yang ditransformasikan dlam bentuk logaritma natural.
23

 

Rumus untuk mencari ukuran perusahaan adalah : 

Size= Ln Total Aset 

 

2.8 Leverage 

 Menurut Wiagustini dala jurnal Putu Mikhi Novari dan Putu Vivi Lestari: 

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang atau 

mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. 
24

  

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total asset. 

Semakin besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. 

Menurut klein dalam Yususf Adhi Pramudhita: Leverage digunakan untuk 

menangkap insentif dalam tindakan manajemen laba ketika terjadi pelanggaran 

perjanjian hutang. Rasio leverage dihitung dengan cara membagi antara total 

hutang dengan total asset. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 
2.9 Tinjauan Penelitian Terdahulu 

                                                           
23

 Yusuf Adhi Pramudhita, skripsi,Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, 

leverage, dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hal.4. 
24

 Putu Mikhi Novari,Putu vivi lestari, jurnal, Pengaruh ukuran perusahaan,leverage, 

dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan sektor property dan real estate, Universitas 

Udayana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Hal.8. 

  Total Hutang 

LEV =     

  Total Aset 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

NO Nama Peneliti Judul Penelitian Metode 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Mahendra Taufiq 

Noviardhi (2013) 

Analisis pengaruh 

struktur tata kelola 

perusahaan terhadap 

manajemen laba 

Regresi linear 

berganda 

 variabel ukuran 

perusahaan 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Satu-satunya 

variabel yang 

menunjukkan 

hubungan negatif 

adalah variabel 

dewan direksi, 

berarti terlihat 

bahwa dewan 

direksi cenderung 

tidak melakukan 

praktik manajemen 

laba. 

2 Muhammad Zauqi 

Rachman 

Pengaruh tata kelola 

perusahaan  terhadap 

manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di bursa 

efek Indonesia 

Regresi Linear 

berganda 

keahlian keuangan 

komite audit, 

kepemilikan 

institusional, ukuran 

dewan komisaris, 

konsentrasi 

kepemilikan, dan 

direktur 

berkewarganegaraan 

asing tidak 

mempunyai 

pengaruh terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan aktivitas 

dewan komisaris 

mempunyai 

pengaruh terhadap 

manajemen laba 

3 Marsheila Giovani Pengaruh struktur 

kepemilikan, tata kelola 

perusahaan, dan  

karakteristik perusahaan 

terhadap manajemen 

laba 

Regresi linear 

berganda 

 kepemilikan 

manajerial, ukuran 

dewan komisaris, 

dan ukuran 

perusahaan 

mempunyai dampak 

negatif signifikan 

terhadap kepada 

manajemen laba. 

Profitabilitas dan 

leverage 

mempunyai 

pengaruh positif 

terhadap 

manajemen laba. 
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Kepemilikan 

institusional, 

independensi dewan 

komisaris, dan 

ukuran komite audit 

tidak mempunyai 

pengaruh signidikan 

terhadap 

manajemen laba.  

4 Rizka Fajriana Fitri 

Prasetya 

Pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap 

manajemen laba 

Analisis regresi 

linier berganda. 

Komposisi dewan 

komisaris, 

kepemilikan 

manajerial, komite 

audit dan ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Sedangkan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

5 Happy Dwii 

oktaviani 

Pengaruh Ukuran dewan 

direksi, Proporsi dewan 

komisaris Independen, 

dan Ukuran Komite 

audit terhadap praktik 

manajemen laba pada 

perusahaan farmasi yang 

terdaftar di BEI tahun 

2009-2014 

Analisis regresi 

linear berganda 

Ukuran dewan 

direksi, proporsi 

dewan komisaris 

independen, dan 

ukuran komite audit 

tidak berpengaruh 

terhadap praktik 

manajemen laba. 

6 Rachelya Viodolin 

Manurung, 

Muchamad 

syafruddin 

Pengaruh  tata kelola 

perusahaan terhadap 

manajemen laba akrual 

Analisis Regresi 

Berganda 

Independensi 

dewan, keragaman 

gender dewan, 

bagian direktur 

kepemilikan, dan 

kualitas audit 

berhubungan 

negative dan 

signifikan dengan 

manajemen laba. 
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7 Eka Aprillian, Dini 

Wahjoe Hapsari 

Pengaruh tata kelola 

perusahaan dan leverage 

terhadap manajemen 

laba 

Analisis regresi 

data panel 

menggunakan 

software Eviews 

9 

Variabel 

kepemilikan 

manajerial, 

komisaris 

independen, komite 

audit, dan leverage 

secara simultan 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Sedangkan secara 

parsial variable 

komite audit dan 

komisaris 

independen 

berpengaruh 

negative terhadap 

manajemen laba. 

Kepemilikan 

manajerial dan 

leverage 

berpengaruh positif 

terhadap 

manajemen laba 

8 Putri Madita Sari Pengaruh mekanisme 

tata kelola perusahaan 

terhadap manajemen 

laba dengan kesulitan 

keuangan sebagai 

variable mediasi 

Analisis jalur 

partial least 

square 

Variabel tata kelola 

perusahaan yang 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

hanyalah 

kepemilikan 

manajerial 

9 Irena Palma, Neni 

Marlina Br. Purba 

Pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap 

manajemen laba yang 

terdaftar di Bursa efek 

Indonesia  

Regresi linear 

Berganda 

Uji t menyatakan 

secara parsial dewan 

direksi, dewan 

komisaris, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Sedangkan komite 

audit berpengaruh 

negative terhadap 

manajemen laba. 
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10 Ferdawati, Irda 

Rosita, dan Nurul 

fauzi 

Pengaruh mekanisme 

tata kelola perusahaan 

terhadap manajemen 

laba real 

Analisis regresi 

berganda 

Corporate 

governance adalah 

korelasi yang 

signifikan 

berpengaruh 

negative secara 

nyata manajemen 

laba. Terbukti 

dengan adanya tata 

kelola perusahaan 

yang baik dapat 

mengurangi risiko 

nyata manajemen 

laba yang dilakukan 

oleh manajemen. 

  

Beberapa penelitian mengenai tata kelola perusahaan dan manajemen laba 

(earning management) sudah dilakukan, dan hasilnya berbeda beda. Penelitian ini 

merupakan replikasi dari penelitian Mahendra Taufiq Noviardhi (2013). 

Penelitian- penelitia yang dilakukan terdapat pada table sebagai berikut (table 2.1) 

 

2.10  Kerangka Pemikiran Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ada tidaknya serta kuat 

lemahnya hubungan antara variabel dependen berupa manajemen laba (Y) dengan 

variabel independen dewan direksi (X1), dewan komisaris (X2), Komite audit 

(X3), Ukuran Perusahaan (X4), dan Leverage (X5) 
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          H2            H1 

       H3             

                         

  H4         

                  

                                                           H5    

 

 

2.11  Hipotesis Penelitian 

Dari telaah literature yang dijelaskan pada bagian diatas, penelitian ini akan 

mengambil simpulan sementara sebagai hipotesis penelitian sebagai arah 

penelitian ini yaitu: 

2.11.1 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba 

Di dalam sebuah Perusahaan, dewan direksi memiliki peran penting yaitu 

untuk menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh perusahaan baik itu dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan Direksi merupakan salah satu 

sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota direksi dalam 

penyelenggaraan Good Corporate Governance. Dewan direksi bertugas untuk 

menelaah kinerja manajemen untuk meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan 

secara baik dan melindungi kepentingan saham. Dalam suatu perusahaan, dewan 

Dewan Direksi 

(X1) 

Dewan Komisaris 

(X2) 

Komite Audit 

(X3) 

Ukuran Perusahaan 

(X4) 

Leverage 

(X5) 

Manajemen Laba 

(Y) 
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direksi memiliki peranan yang sangat penting yaitu menentukan kebijakan yang 

akan dijalankan perusahaan.  

Menurut Pfeffer and Salancik dalam Bimo Bayu Aji  

Menjelaskan bahwa Semakin besar hubungan perusahaan dengan pihak 

eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah 

yang besar akan semakin tinggi pula. 
25

Semakin banyak dewan direksi di suatu 

perusahaan, akan semakin banyak pula permasalahan yang timbul, terutama pada 

komunikasi dan koordinasi dengan manajemen. 

Permasalahan yang menyangkut komunikasi pada lingkungan manajemen 

akan berakibat pada buruknya praktik tata kelola perusahaan. Tata kelola 

perusahaan yang buruk akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. 

Buruknya kinerja keuangan akan mendorong manajemen untuk melakukan 

praktik manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan Husni (2010) menunjukkan bahwa dewan direksi 

mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Kemudian penelitian yang 

dilakukan oleh Iqbal & Fachriyah (2016) tentang corporate governance sebagai 

dewan direksi memiliki pengaruh yang positif serta siqnifikan terhadap 

manajemen laba. 

H1  : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

 

 

 

 

                                                           
25

 Bimo Bayu Aji,Op.cit,Hal.40 



44 

 

 

 

2.11.2 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba 

 Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan 

pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perseroan terbatas. Dewan 

komisaris ditunjuk sebagai sekelompok orang yang mengawasi kegiatan 

operasional perusahaan.  

Menurut Vafeas dalam Bimo Bayu Aji: 

 Menjelaskan bahwa Dewan komisaris sebagai puncak dan sistem 

pengelolaan internal perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas 

pengawasan. Dewan komisaris juga berperan meningkatkan kualitas laba 

dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atau 

laporan keuangan 
26

. 

 Pada praktik manajemen laba dewan komisaris tidak terlibat secara 

langsung, karena dewan komisaris hanya memiliki hak pengawasan. Akan tetapi 

ada kemungkinan praktik manajemen laba dipengaruhi oleh dewan komisaris, 

karena dewan komisaris memiliki andil dalam pengambilan keputusan 

perusahaan. 

 Pengawasan yang dilakukan dewan komisaris dapat memberikan 

kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan 

yang berkualitas dan dapat terhindar dari adanya kecurangan yang dilakukan 

manajemen dalam melaporkan laba. Hal ini sesuai dengan penelitian Yulianto 

(2010) yang menemukan dewan komisaris berpengaruh negative terhadap 

manajemen laba. 

H2  : Dewan komisaris berpengaruh negative terhadap manajemen laba 
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2.11.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

 Komite audit adalah komite yang yang dibentuk oleh dan bertanggung 

jawab kepada Dewan komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dewan 

komisaris. Komite Audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, 

mengawasi audit eksternal dan mengamati sistem pengendalian internal. Komite 

Audit berfungsi mengawasi kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan 

akuntansi perusahaan. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, 

keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk 

ketua komite audit. Anggota komite yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 

satu orang, anggota komite ini merupakan komisaris independen sekaligus ketua 

komite. Anggota lainnya yang bukan merupakan komisaris independen harus 

berasal dari pihak eksternal yang independen. 

 Carcello et.al dalam Bimo Bayu Aji menyelidiki hubungan antara keahlian 

komite audit dibidang keuangan dan manajemen laba.Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa pendidikan komite audit dibidang keuangan terbukti 

efektif mengurangi manajemen laba
27

. Adanya komite audit di perusahaan 

diharapkan agar pengawasan terhadap perusahaan dapat meningkat sehingga 

tercipta praktik perusahaan yang transparan guna meminimalisir manajemen laba 

pada perusahaan. 

 Menurut Price waterhouse dalam Marsheila Giovani: 
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 Menemukan bahwa analisis, investor, dan regulator berpendapat bahwa 

komite audit membantu berkontribusi dalam menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan komite audit 

mempunyai dampak pada laporan keuanagan antara lain menurunnya 

ketidaktepatan pengukuran akuntansi, menurunnya ketidaktepatan 

pengungkapan akuntansi, dan menurunnya tindak kecurangan manajemen. 

Hal-hal diatas dapat menyebabkan berkurangnya manajemen laba. 
28

 

H3  : Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

 

2.11.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

 Menurut Sudarmaji dan Sulastro dalam 

 Variabel ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan dengan proksi Ln dari Total Aset. Semakin besar asset maka 

semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka banyak 

perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia 

dikenal dalam masyarakat.  

 Penelitian yang dilakukan Albrecth & Richardson (1990) dan Lee & Choi 

(2002) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki 

dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar. 

Hal ini disimpulkan bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi manajemen laba 

perusahaan, dimana jika manajemen laba tersebut bersifat oportunis maka 

semakin besar perusahaan semakin kecil manajemen laba (berhubungan negative) 
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 Marsheila Giovani, Jurnal, Pengaruh Struktur Kepemilikan, Tata Kelola Perusahaan, 

dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Manajemen Laba, Universitas Katolik Ka 

Soegijapranata, Akuntansi dan Bisnis, Hal.5 
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namun jika manajemen laba bersifat efisien maka semakin besar ukuran 

perusahaan semakin tinggi manajemen labanya (berhubungan positif). 

Veronoca dan Utama (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba. Semakin 

besar ukuran perusahaan, maka semakin kecil tindak manajemen labanya. Dengan 

ini disimpulkan bahwa manajer yang memimpi perusahaan besar memiliki 

kesempatan yang lebih kecil dalam memanipulasi laba dibandingkan manajer di 

perusahaan kecil. Karena itu muncul dugaan bahwa ukuran perusahaan memiliki 

pengaruh terhadap manajemen laba. 

H4  : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

 

2.11.5 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

 Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban 

finansialnya baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang atau 

mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai dengan hutang. Leverage merupakan 

tingkat hutang perusahaan untuk membiayai asset.  

 Semakin besar leverage berarti semakin besar jumlah hutang yang 

digunakan perusahaan. Konsikuensi dari hutang tersebut adalah kewajiban 

membayar angsuran dan bunga setiap bulannya. Perusahaan juga harus mematuhi 

peraturan-peraturan dalam perjanjian utang. Maka makin banyak utang, makin 

besar kemungkinan perusahaan tidak dapat membayar hutangnya dan terancam 

default. 

Menurut Hanafi (2004) leverage dapat diartikan sebagai besarnya beban 

tetap keuangan yang digunakan oleh perusahaan. Leverage sangat memungkinkan 
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manajemen melakukan penyimpangan, dalam hal ini adalah manajemen laba. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan agar kinerja yang dilaporkan kepada pihak kreditur 

menjadi lebih baik. Manajemen laba juga mempermudah manajer memdapatkan 

pinjaman. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dichev dan skinner (2002), Jaggi 

dan Lee (2002), Othman dan zhegal (2006) ditemukan bahwa terdapat hubungan 

positif antara leverage dan manajemen laba. 

H5  : Leverage berpengaruh positif terhadap manejemen laba 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Defenisi Penelitian 

   Menurut Sugiyono: Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendpatkan data 

dengan tujuan dan kegunaany tertentu.Berdasarkan hal tersebut tedapat empat kata kunci 

yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah,data,tujuan dan kegunaan.29 

Penelitian ini akn dilaksanakan dalam tahapan penelitian yang terstruktur dengan melalui 

tahapan penelitian yang baik. Model regresi akan digunakan sebagai alat dalam pengujian 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan peneliti. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

perusahaan Manufaktur sub sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia dengan mengakses website yang ada. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian 

ini yaitu penelitian yang menggunakan metode kuantitatif yaitu pengujian teori melalui 

pengukuran variabel penelitian dengan angka. 

Di dalam  penelitian ini variabel-variabel penelitian diklasifikasikan menjadi dua 

kelompok yaitu variabel terikat (dependent variabel) dan vaiabel bebas (independent 

variabel).varibel terikat pada penelitian ini adalah Manajemen Laba (Y) dan variabel bebas 

dalam penelitian ini adalah Dewan direksi (X1),Dewan Komisaris (X2), Komite audit (X3), 

Ukuran Perusahaan (X4), Leverage (X5). 

 

 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

                                                           
29

 Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,Edisi Revisi,Cetakan ke-21:Alfabeta 

Bandung,Bandung,2014.hal.2. 
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumentasi yaitu berupa data 

laporan keuangan perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017-2019. Data dokumentasi adalah data yang memuat 

informasi mengenai suatu objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat dan disusun 

dalam arsip. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan kuantitatif. 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media 

perantara. Yang meliputi struktur tata kelola dan ikhtisar laporan keuangan peusahaan 

manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Laporan 

keuangan yang digunakan selama tiga tahun yaitu tahun 2017 sampai dengan 2019, dan data 

kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur, dihitung dan dideskripsikan dalam bentuk angka. 

Data tersebut diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id 

  

3.3  Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi Penelitian 

 Populasi adalah sekelompok orang kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai 

karakteristik tertentu. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode selama 3 

tahun, yaitu tahun 2017 sampai dengan 2019. 

 

 

 

 

Tabel 3.1 Daftar pupolasi penelitian 
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No Kode 

Perusahaan 

Nama Emiten Tanggal 

Pencatatan 

1. AISA Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 11/06/1997 

2. ALTO Tri Banyan Tirta Tbk 10/07/2012 

3. CAMP Campina Ice Cream Industry 

Tbk 

19/12/1998 

4. CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 09/07/1996 

5. CLEO Sariguna Primatirta Tbk 05/05/2017 

6. DLTA Delta Djakarta Tbk 12/02/1984 

7. FOOD Sentra Food Indonesia Tbk 08/01/2019 

8. GOOD Garudafood Putra Putri Jaya 

Tbk 

10/01/2018 

9. HOKI Buyung Poetra Sembada Tbk 22/06/2017 

10. ICBP Indofood CBP Sukses Makmur 

Tbk 

07/10/2010 

11. INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 14/07/1994 

12. MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 17/01/1994 

13. MYOR Mayora Indah Tbk 04/07/1990 

14. PANI Pratama Abadi Nusa Industri 

Tbk 

18/09/2018 

15. PCAR Prima Cakrawala Abadi Tbk 29/12/2017 

16. PSDN Prasidha Aneka Niaga Tbk 18/10/1994 

17. ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 28/06/2010 
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18. SKBM Sekar Bumi Tbk 05/01/1993 

19. SKLT Sekar Laut Tbk 08/09/1993 

20. ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & 

Trading Company Tbk 

02/07/1990 

21. PSGO Palma SerasiTbk 25/11/2019 

22. IKAN Era M,andiri Cemerlang Tbk 12/02/2020 

23. KEJU Mulia Boga Raya Tbk 25/11/2019 

24. STTP Siantar Top Tbk 16/12/1996 

25. COCO Sariguna Primatirta Tbk 05/05/2017 

26. DMND Diamond Food Indonesia Tbk 22/01/2020 

Sumber: www.idx.co.id 

3.3.2 Sampel Penelitian 

Sampel merupakan suatu himpunan dari populsi yang anggotanya disebut sebagai subjek, 

sedangkan anggota populasi adalah elemen .Pemilihan sampel dalam penelitian ini ditentukan 

dengan secara sampling purposive.sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi 

yang sudah diketahui sebelummya.  

Kriteria yang dijadikan untuk penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2017-2019 
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b. Perusahaan manufaktur yang mempunyai data struktur Tata kelola perusahaan mengenai 

dewan direksi,dewan komisaris, komite audit. 

c. Perusahaan yang memiiki laporan keuangan lengkap dan jelas dan tidak tidak mengalami 

kerugian selama periode 2017-2019 

Dengan demikian sampel penelitian yang memenuhi kriteria adalah 11 perusahaan  

 Berdasarkan kriteria- kriteria yang telah ditetapkan maka terdapat perusahaan, untuk 

selanjutnya dijafikan sampel dalam pengujian terhadap variabel-variabel yang digunakan. 

Tabel 3.2 

Teknik Pengambilan sampel 

NO Kriteria Jumlah 

1 Populasi 26 

2 Tidak memenuhi kriteria 1,2,3 15 

 Jumlah 11 

 Sumber : Situs Resmi BEI, http://www.idx.co.id 

 Maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini 11 perusahaan manufaktur sub 

sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dapat dilihat pada tabel 

3.3 

 

 

 

 

 

Tabel 3.3 

Daftar Sampel Penelitian 

No Kode  Nama Perusahaan Tanggal 



54 

 

 

 

Pencatatan 

1 CAMP Campina Ice Cream Industry Tbk 19/12/1998 

2 CEKA Wilmar Cahaya Indonesia Tbk 09/07/1996 

3 DLTA Delta Djakarta Tbk 12/02/1984 

4 ICBP Indofood CBP Sukses Makmur Tbk 12/02/1984 

5 INDF Indofood Sukses Makmur Tbk 14/07/1994 

6 MLBI Multi Bintang Indonesia Tbk 17/01/1994 

7 ROTI Nippon Indosari Corpindo Tbk 28/06/2010 

8 ULTJ Ultra Jaya Milk Industry & Trading 

Company Tbk 

02/07/1990 

9 HOKI  Buyung Poetra Sembada Tbk  22/6/2017 

10 MYOR Mayora Indah Tbk 04/07/1990 

11 CLEO Sariguna Primatirta Tbk 05/05/2017 

Sumber : www.idx.co.id 

 

3.4 Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

1. Studi Kepustakaan 

Metode studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang 

bersifat teoritis mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini 

dilakukan untuk menunjang kelengkapan data dengan menggunakan literature pustaka 

seperti buku-buku literature, skripsi, jurnal, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan 

stuktur tata kelola perusahaan dan manajemen laba. 
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2. Studi dokumentasi. 

Menurut Sugiyono, Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 
30

 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karyakarya monumental dari seseorang. 

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data-data 

sekunder dengan cara mempelajari, mengklasifikasikan dan menganalisis data sekunder 

berupa laporan keuangan perusahaan industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2017-2019. 

 

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional 

3.5.1 Identifikasi Variabel 

Menurut Sugiyono (2015) mendefenisikan yang dimaksud dengan variable adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel 

Dependen dan variabel Independen. Variabel Dependen adalah variabel terikat sedangkan 

variabel Independen adalah variabel Bebas sebagai berikut : 

a) Variabel Dependen atau variabel terikat sebagai variable (Y). dalam penelitian ini adalah 

Manajemen Laba (Y). Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan 

intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga 

meratakan, menaikkan dan menurunkan pelaporan laba. Sejauh ini model berbasis aggregate 

accrual yang diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam 

mendeteksi manajemen laba (Sulistyanto, 2008). Model empiris ini sejalan dengan akuntansi 

berbasis akrual yang selama ini digunakan dalam pencatatan transaksi. Model akuntansi 
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akrual dapat memunculkan komponen akun akrual yang mudah dipermainkan nominalnya 

karena akun ini berasal dari transaksi-transaksi yang tidak disertai penerimaan dan 

pengeluaran kas. Model agregat accrual menggunakan semua komponen laporan keuangan 

untuk mendeteksi rekayasa keuangan. Model berbasis aggregate accrual yang digunakan 

adalah Modified Jones Models.  Pengukuran manajemen laba menggunakan Discretionary 

Accruals (DA). Penggunaan aggregare accruals sebagai proksi manajemen laba dengan 

menggunakan model Jones dimodifikasi dari Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995).  

Menghitung discretionary accruals (DA) sebagai ukuran dari manajemen laba  

DAit = (TACit/Ait-1) – NDAit 

Keterangan :  

DAit     = Discretionary Accruaks perusahaan I dalam periode tahun t   (sekarang)  

TACit    = Total Accruals perusahaan I pada period eke t (sekarang)  

Ait-1      = Total asset perusahaan I pada akhir tahun t-1 (sebelumnya)  

NDAit   = Non-discretionary accruals perusahaan I pada tahun t (sekarang)  

 

b) Variabel Independen atau variabel bebas sebagai (X) dalam penelitian ini adalah 

Dewan Direksi (X1),Dewan Komisaris (X2), Komite Audit (X3), Ukuran Perusahaan 

(X4), Leverage (X5) 

 

3.5.2 Defenisi Operasional variabel 

Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Variabel Independen atau variabel bebas sebagai (X) dalam penelitian ini adalah; 

a. Dewan Direksi 
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Dewan Direksi merupakan salah satu sistem manajemen yang memungkinkan 

optimalisasi peran anggota direksi dalam penyelenggaraan Good Corporate 

Governance. Dewan direksi bertugas untuk menelaah kinerja manajemen untuk 

meyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan melindungi kepentingan 

saham. Dewan direksi dilihat dari jumlah dewan direksi yang ada dalam laporan 

keuangan . 

b. Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris adalah sebuah dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan 

dan memberikan nasihat kepada direktur perseroan terbatas. Dewan komisaris ditunjuk 

sebagai sekelompok orang yang mengawasi kegiatan operasional perusahaan. Dewan 

Komisaris dilihat dari jumlah dewam komisaris yang ada dalam laporan keuangan. 

c. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada 

Dewan komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dewan komisaris. Komite 

audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit 

ekternal dan mengamati sistem pengendalian internal. Ukuran komite audit didapat dari 

jumlah komite audit yang ada di perusahaan sampel. Komite audit berfungsi 

mengawasi kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan akuntansi perusahaan. 

Komite audit dilihat dari jumlah komite audit yang ada dalam laporan keuangan. 

d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan variabel yang diukur dari jumlah total asset perusahaan 

yang ditransformasikan dlam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan merupakan 

variabel yang memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 



58 

 

 

 

e. Leverage 

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik 

dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang atau mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai dengan hutang. Leverage merupakan tingkat hutang perusahaan 

untuk membiayai asset 

f. Manajemen Laba 

 Manajemen Laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau 

mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk 

mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. 

  

3.6 Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini metode analisis data dilakukan dengan metode analisis menggunakan 

SPSS. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggambarkan rumus 

regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengungkapkan pengaruh beberapa variabel bebas 

dengan variabel terikat. Terlebih dahulu diuji apakah model tersebut memenuhi asumsi klasik 

atau tidak. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi uji normalitas, uji autokorelsi, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. 

 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang memberikan informasi 

mengenai data yang dimiliki dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Menurut 

Nurgiyantoro dalam Bimo Bayu Aji menjelakan bahwa Teknik analisiis ini digunakan untuk 

menyajikan dan menganalisis data disertai penghitungan agardapat memperjelas 
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karakteristik data yang bersangkutan.
31

 Pengukurran yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mean, standar deviasi,maksimum dan minimum. 

Mean digunakan untuk mengetahui rata-rata yang bersangkutan, standar devisi digunakan 

untuk mengetahui berapa besar data yang bersangkutan bervariasi dari rata-rata, maksimum 

digunakan untuk mengetahui jumlah terbesar data yang bersangkutan, minimum digunakan 

untuk mengetahui jumlah terkecil dari yang bersangkutan. 

 

 

 

 

3.6.2 Analisis Regresi Linear Berganda 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji hipotesis hipotesis yang telah 

dirumuskan penelitian ini.  

DA= α+β1DD +β2DK +  β3KA + β4UP +β5Lev +e 

Keterangan : 

DA   = discretionary accruals (proksi dari manajemen laba) 

 ∝  = Konstanta ,,,, 

Β1,2,3,4,5,  = Koefisien Regresi 

 DD   = Dewan Direksi  

DK   = Dewan Komisaris  

KA  = Komite Audit  

UP  = Ukuran Perusahaan  

Lev= Leverage, e= koefisien error 
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3.6.3 Pengujian Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data dilakukan untuk menguji apakah variabel residual yangberada di dalam 

model regresi memiliki  distribusi normal. Uji normalitas data dilakukan dengan 

menggunakan uji klomogrov smirnov. 

2. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahhan pengganggu pada periode 

sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan run test.Run test digunakan untuk menguji 

apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat 

hubungan korelasi, maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. 

3. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas dilakukan bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

multikolonieritas adalah sebagai berikut : 

• Nilai yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris yang tinggi,tetapi secara 

individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi 

variabel dependen 

• Menganalisis matriks korelasi variabel independen. Jika antar variabel independen ada 

korelasi yang cukup tinggi, maka hal ini mengindikasikan ada multikolonieritas 
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• Melihat nilai tolerance dan VIF (variance inflation factor) nilai tolerance yang 

menunjukkan ada multikolonieritas adalah lebih≤ 0,10 atau sama saja dengan nilai VIF 

≥ 10 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji 

heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan cara : 

• Melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen. Jika pada grafik tersebut 

terbentuk pola titik titik yang teratur, berarti hal ini mengindikasikan telah terjadi 

heteroskedastisitas. 

• Menggunakan uji Glejser, apabila tingkat signifikansinya ≥ 0,05 maka dapat 

disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

3.6.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dapat dianalisis dengan cara-cara berikut : 

a. Uji t (partial individual test) 

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen 

terhadap variabel dependen. Uji model ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel indepanden terhadap variabel dengan menganggap variabel indepanden lainnya 

konstan.  

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan thitung dengan ttabel.  

Jika thitung lebih besar dibandingkan dengan ttabel  pada taraf (α) 5%, maka variabel pengaruh 

memiliki pengaruh yang signifikansi. Sebaliknya jika thitung lebih kecil dibandingkan ttbel 
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pada taraf signifikansi (α) 5%, maka variabel pengaruh tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan.  

Pengambilan keputusan hipotesis diterima atau ditolak ditentukan dengan kriteria sebagai 

berikut:  

1. Tingkat sig t ≤ 0,05 maka Ha penelitian diterima, artinya secara parsial variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. 

2. Tingkat sig t ≥ 0,05 maka Ha penelitian ditolak, artinya secara parsial variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b. Nilai (koefisien determinasi) 

Koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi terletak diantara 0 dan 1. Mendekati 0,maka kemampuan variabel independen 

untuk menerangkan variabel dependen terbatas. Semakin mendekati 1 maka kemampuan 

variabel independen untuk menerangkann variabel dependen akan semakin besar. 

 

 


