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ABSTRAK 

 

Penelitian empiris ini dimaksudkan untuk 1) menganalisis pengaruh kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba, 2) menganalisis pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap manajemen laba, 3) menganalisis pengaruh proporsi Dewan 

Komisaris independen terhadap manajemen laba, 4) menganalisis pengaruh 

komite audit terhadap manajemen laba, 5) menganalisis pengaruh leverage 

terhadap manajemen laba, 6) menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris independen, komite audit, 

dan leverage secara simultan terhadap manajemen laba. Populasi pada penelitian 

ini adalah perusahaan-perusahaan yang listing di BEI untuk jangka waktu 4 tahun 

dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, pengambilan sampel dilakukan 

dengan metode non-probability sampling melalui teknik purposive sampling. 

Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan memiliki laporan keuangan 

yang telah dipublikasikan serta diaudit untuk empat tahun terakhir, yaitu 2014-

2017, perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang disajikan dalam mata 

uang Rupiah pada tahun 2014-2017, perusahaan yang melakukan pencatatan 

akuntansi dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember selama periode 

tahun penelitian 2014-2017 dan perusahaan yang tidak membukukan kerugian 

selama periode tahun penelitian 2014-2017. Alat analisis yang digunakan pada 

penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda. 

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa 1) Tidak ada pengaruh 

Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba, 2) Kepemilikan Institusional 

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, 3) Dewan 

Komisaris Independen mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba, 4) Tidak ada pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba, 

5) Leverage mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, 6) 

Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap manajemen 

laba, 7) Tidak ada pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba, 8) 

Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris 

Independen, Komite Audit, Leverage, Ukuran Perusahaan dan 

Profitabilitasberpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Laba. 
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ABSTRACT 

 

This empirical research is intended to 1) analyze the influence of managerial 

ownership on earnings management, 2) analyze the influence of institutional 

ownership on earnings management, 3) analyze the influence of the proportion of 

independent Board of Commissioners on earnings management, 4 ) analyze the 

influence of audit committee on earnings management, 5) analyze the influence of 

leverage on earnings management, 6) analyze the influence of managerial 

ownership, institutional ownership, proportion of independent Board of 

Commissioners, audit committee, and simultaneous leverage on management 

profit. The population in this study are companies listing on the Stock Exchange 

for a period of 4 years from 2014 to 2017, sampling is done by non-probability 

sampling method through purposive sampling technique. The sample companies 

are companies that have published and audited financial statements for the past 

four years, namely 2014-2017, companies that have financial statements 

presented in Rupiah in 2014-2017, companies that record accounting with the 

financial year ended on December 31 during the 2014-2017 study period and 

companies that did not record losses during the 2014-2017 study year period. The 

analytical tool used in this study is to use multiple linear regression analysis. 

 

Based on the analysis results show that 1) There is no effect of Managerial 

Ownership on Earnings Management, 2) Institutional Ownership has a significant 

positive influence on earnings management, 3) the Independent Board of 

Commissioners has a significant positive influence on earnings management, 4) 

There is no influence of the Audit Committee on Management Profit, 5) Leverage 

has a significant positive effect on earnings management, 6) Company size has a 

significant positive effect on earnings management, 7) There is no influence of 

Profitability on Earnings Management, 8) Managerial Ownership, Institutional 

Ownership, Proportion of Independent Commissioners, Audit Committee, 

Leverage, Company Size and Profitability simultaneously affect Earnings 

Management. 

 

 

 

Keywords: Good Corporate Governance, Leverage and Earnings Management. 



 

PENDAHULUAN  

Manajemen laba merupakan perilaku oportunistik manajer untuk 

mengelabui para investor dan mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. 

Manipulasi tersebut terjadi karena adanya fleksibilitas yang diberikan oleh GAAP 

dan karena sulit menekankan pelaporan keuangan yang fleksibel. Terdapat 

beberapa permasalahan yang dapat mengurangi kredibilitas pelaporan keuangan, 

salah satunya yaitu manajemen laba (Zainuldin,2018). Kepemilikan manajerial 

dapat didefinisikan sebagai saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi 

ataupun saham yang dimiliki oleh berbagai cabang perusahaannya. Kepemilikan 

saham oleh manajerial yang besar maka nilai ekonomisnya akan memiliki insentif 

untuk dapat di monitor. Berbeda dengan kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional memiliki kemampuan istimewa yaitu mampu mengendalikan pihak 

manajemen melalui proses monitoring yang ditujukan untuk mengawasi kegiatan 

manajemen laba. Dewan Komisaris, termasuk di dalamnya komisariss independen 

memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap direksi dalam pencapaian 

tujuan perusahaan, atau bahkan memberhentikan direksi untuk sementara waktu 

bila diperlukan. Komite audit adalah sejumlah orang yang terpilih yang 

melaksanakan peranya secara efektif sesuai kriteria prinsip Good Corporate 

Governance, memiliki kompetensi dan pengalaman (Kanagaretnamet al., 2014). 

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset yang dimiliki 

oleh suatu perusahaan. Ketika rasio leveragemakin tinggi maka hal tersebut juga 

akan menyebabkan nilai hutang suatu perusahaan yang semakin tinggi. 

Perusahaan yang memiliki rasio leveragetinggi, maka menunjukkan bahwa 

memiliki proporsi hutang lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivanya. 

Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan lebih cenderung untuk 

melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba (Alhadab et al., 2007). 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap 

manajemen laba, serta untuk mengetahui perancorporate governance dalam 

meminimalkan praktik manajemen laba 

 

1. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Johl et al., (2016) menyatakan bahwa kepemilikan saham yang besar nilai 

ekonomisnya memiliki insentif untuk mengawasi. Ketika kepemilikan manajemen 

rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik 

manajer akan mengalami peningkatan. Kepemilikan manajemen terhadap saham 

perusahaan dipandang dapat menyeimbangkan potensi perbedaan kepentingan 

antara pemegang saham dengan manajemen (Audousset et al., 2016). Oleh sebab 

itu permasalahan keagenan diasumsikan dapat hilang ketika seorang manajer juga 

merupakan seorang pemilik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen 

yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen. 

Kepemilikan saham yang dilakukan oleh manajemen dapat menyetarakan 

kepentingan antara manajemen dan pemegang saham, jadi dengan adanya 

kepemilikan manajerial, manajer akan cenderung bertindak dalam kepentingan 



 

pemegang saham karena mereka juga merupakan bagian dari pemegang saham, 

antara lain dengan tidak memanipulasi informasi yang ada dalam laporan 

keuangan. Penelitian Dai (2017) mengemukakan bahwa bahwa kepemilikan 

manajerial serta kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Namun proporsi Dewan Komisaris independen dan Komite audit 

tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

H1: Kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba yang efisien. 

 

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional yang tinggi dapat membatasi manajer untuk 

melakukan manipulasi dalam manajemen laba. Investor intitusional mampu 

mengurangi insentif bagi perilaku oportunistik manajer dengan memberikan 

derajat monitoring yang lebih tinggi terhadap perilaku manajerial dibandingkan 

dengan investor individu (Chang et al., 2017). 

Kolsi dan Grassa (2017) menemukan bahwa dengan adanya kepemilikan 

institusional yang tinggi mampu membatasi manajer untuk melakukan manajemen 

laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap manajemen laba.   Kepemilikan instisusional merupakan kepemilikan 

saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi 

luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya. Kepemilikan institusional 

memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya 

kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang 

lebih optimal (Rashid et al., 2018).  

H2: Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba yang efisien. 

 

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen 

Laba 

Houqe et al., (2017) menelaah tentang peran Dewan Komisaris dengan latar 

belakang bidang keuangan dalam mengurangi tindakan manajemen laba. 

Penelitian ini mengemukakan bahwa makin sering Dewan Komisaris bertemu, 

maka akrual kelolaan perusahaan makin kecil. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

proporsi Dewan Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Agar laporan keuangan menghasilkan integritas laporan keuangan yang 

bermutu sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance maka corporate 

governance perusahaan harus mempunyai struktur yang dikelola dengan baik, 

salah satu struktur corporate governance yang mempunyai peranan dan posisi 

terbaik untuk melaksanakan fungsi pengawasan adalah peranan komisaris 

independen agar tidak terjadi manipulasi data akuntansi di dalam laporan 

keuangan. Keberadaan komisariss independen yang terdapat dalam perusahaan 

memiliki fungsi untuk mengawasi dan melindungi pihak diluar manajemen 

perusahaan, menjadi penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para 

manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat 

kepada manajemen.Menurut Edmans (2014) menemukan bahwa kepemilikan 

manajerial, komposisi Dewan Komisaris independen, jumlah pertemuan komite 



 

audit, kepemilikan institusional, ukuran Dewan Komisaris, dan Komite audit 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan leverage 

tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

H3: Proporsi Dewan Komisaris independen mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba yang efisien. 

 

Pengaruh Komite audit terhadap Manajemen Laba      

Komite audit adalah sebuah badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk 

mengaudit operasi dan keandalan. Badan ini bertugas untuk membantu Dewan 

Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar 

sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian 

internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan 

eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut 

temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Komite audit yang ada dalam 

suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan diawasi 

dengan baik. 

Manajemen menyadari bahwa terdapat kecenderungan untuk 

memperhatikan laba dalam menilai kinerja seorang manajer, hal tersebut 

mendorong timbulnya perilaku yang menyimpang, salah satu bentuknya adalah 

laporan keuangan yang kurang konservatif. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

kepemilikan institusional, proporsi Dewan Komisaris independen, ukuran Dewan 

Komisaris, keberadaan komite audit, dan Komite audit tidak bepengaruh secara 

signifikan terhadap manajemen laba. Rahardja (2013) hasil penelitiannnya 

temenunjukkan bahwa adalah kecakapan manajer, proporsi Dewan Komisaris 

independen, dan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 

laba. Sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba. 

H4: Komite audit mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba yang efisien. 

 

Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset. Semakin 

besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. Oleh sebab itu, 

perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi menunjukkan bahwa 

proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivanya, dan 

akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Leverage diketahui sebagai rasio antara total kewajiban dengan total aset 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Semakin besar rasio leverage, maka semakin 

tinggi juga nilai hutang suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio 

leverage tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan 

proporsi aktivanya. Perusahaan yang memiliki rasio leverage tinggi akan lebih 

cenderung untuk melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. Karena 

perusahaan degan tingkat hutang yang tinggi tentunya memerlukan laporan 

keuangan yang terlihat baik agar para investor tetap tertarik untuk menanamkan 

modalnya di perusahaan. Penelitian Kothari et al., (2016) menunjukkan bahwa 



 

leverage, kualitas audit, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, 

komite audit, komisariss independen, independensi, tidak mmeiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba.  Farrel et al., (2014) memiliki hasil  penelitian tersebut 

adalah leverage berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan Komite audit 

tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

H5: Leverage mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba yang efisien. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Dalam metode penarikan sampel menjelaskan tentang populasi dan teknik 

pemilihan sampel dan operasionalisasi variabel.Populasi penelitian adalah 

perusahaan-perusahaan yang listing di BEI untuk jangka waktu 4 tahun dari tahun 

2014 sampai dengan tahun 2017. Laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang 

diteliti tersedia di Pusat Referensi Pasar Modal/Capital Market Reference Center 

yang didownload melalui website www.idx.co.id. Pengambilan sampel dilakukan 

dengan metode non-probability sampling melalui teknik purposive sampling. 

Perusahaan yang dijadikan sampel adalah: 

a. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang telah dipublikasikan serta diaudit 

untuk empat tahun terakhir, yaitu 2014-2017. 

b. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang 

Rupiah pada tahun 2014-2017. 

c. Perusahaan yang melakukan pencatatan akuntansi dengan tahun buku yang 

berakhir pada 31 Desember selama periode tahun penelitian 2014-2017. 

d. Perusahaan yang tidak membukukan kerugian selama periode tahun penelitian 

2014-2017. 

 

Variabel Operasional 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diukur 

dengan menggunakan discretionary accruals. Discretionary accruals dihitung 

dengan cara menyelisihkan total accruals (TAC) dan nondiscretionary accruals 

(NDA). Model perhitungannya adalah sebagai berikut: 

Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS 

(Ordinary Least Square): 

TACit/At-1 = 1(1/ Ait-1) + 2(( REVit - RECt)/ Ait-1) + 

3(PPEit/ Ait-1) + e 

Dimana: 

TACit : total accruals perusahaan i pada periode t (Laba bersih – Arus 

Kas Operasi) 

Ait-1 :  total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1 

REVit :  perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke t 

RECit :  perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke t 

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


 

PPEit :  aktiva tetap (gross property plant and equipment) perusahaan i 

tahun t 

Menghitung nondiscretionary accruals model (NDA) adalah sebagai berikut: 

NDAit = 1(1/ Ait-1) + 2(( REVit - RECt)/ Ait-1) + 3(PPEit/ Ait-1) 

Dimana: 

NDAit :  nondiscretionary accruals pada tahun t 

 : fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada 

perhitungan total accruals 

Menghitung discretionary accruals  

DACit = (TACit/ Ait-1) - NDAit 

Dimana: 

DACit :  discretionary accruals perusahaan i pada periode t 

 

Kepemilikan Manajerial 

Menurut Cheng (2016), kepemilikan manajerial dapat diukur dengan 

menggunakan skala rasio melalui persentase jumlah saham yang dimiliki pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar. 

 
 

Kepemilikan Institusional 

Berdasarkan penelitian Dai (2017), kepemilikan institusional diukur dengan 

skala rasio melalui jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional 

dibandingkan dengan total saham perusahaan. 

 
 

Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Dewan Komisaris independen adalah anggota Dewan Komisaris  yang tidak 

berafiliasi 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. Pengukuran 

variabel dilakukan dengan cara membandingkan jumlah anggota Dewan 

Komisaris independen dengan Dewan Komisaris keseluruhan perusahaan. 

Menurut penelitian Isnanta dalam Vorst (2016), komisariss independen 

diukur dengan menggunakan skala rasio melalui persentase anggota Dewan 

Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh anggota Dewan 

Komisaris perusahaan. 

 
 

Komite Audit 

Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peranan penting 

dalam corporate governance. Komite audit mempunyai fungsi untuk membantu 

Dewan Komisaris dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, dengan 



 

menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan 

terjadinya manajemen laba maupun penyimpangan dalam pengelolan perusahaan 

yang dapat dilakukan oleh manajer.Komite audit diukur dengan persentase 

besarnya jumlah anggota komite audit yang berasal dari luar komite audit dibagi 

dengan seluruh anggota komite audit (Edmans, 2014). 

 

 

 

 

Leverage 

Mengacu pada penelitian Shan (2014), leverage diukur dengan 

menggunakan skala rasio Debt to Total Assets Ratio (DAR), yang adalah rasio 

dari kewajiban dengan total aset perusahaan. 

 
 

Size atau ukuran perusahaan merupakan skala yang mengklasifikasikan 

besar kecilnya sebuah perusahaan. Size dapat dilihat melalui total asset yang 

dimiliki perusahaan dari laporan keuangan yang disajikan. 

 

 

 

 

 

Profitabilitas 

Rasio profitabilitas yang diproksikan adalah dengan variabel Return on 

Assets (ROA). Rumus dari Return on Assets adalah:\ ROA adalah  ukuran dari 

laba  perusahaan  dibandingkan dengan aset\ yang dimiliki perusahaan. ROA 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan aset yang dimiliki oleh perusahaan. 

 

 
 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hasil 

uji t-test dapatditunjukkan pada Tabel 4.1 

Ukuran Perusahaan = LNASSET (Log Natural Asset) 

 



 

Tabel 4.1 Uji Hipotesis Secara Parsial 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .231 .294  .786 .434 

KPMJ .023 .121 .013 .189 .850 

INST .029 .009 .211 3.191 .002 

DKI .013 .005 .194 2.873 .005 

KMA .000 .000 .067 .776 .435 

Leverage .052 .034 .173 2.140 .041 

SIZE .269 .058 .356 4.634 .000 

Profitabilitas .156 .167 .063 .934 .352 

a. Dependent Variable: ML 

 

Model regresi berganda untuk Manajemen Laba perusahaan atas faktor-

faktor yang mempengaruhi yaitu Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, 

Ukuran Perusahaan Dan Profitabilitas sebagai berikut : 

ML = 0.231 + 0.023KPMJ + 0.029INST + 0.013DKI + 0.000KMA 

+ 0.052LEVERAGE + 0.269SIZE + 0.156PROFITABILITAS 

 

Dari persamaan diatas, dapat diinterpretasikan bahwa variabel Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, 

Komite Audit, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas mempunyai arah 

koefisien regresi yang positif atau berbanding lurus terhadap manajemen laba, hal 

ini menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, 

Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas akan memberikan pengaruh positif terhadap 

manajemen laba. 

 

PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP MANAJEMEN 

LABA 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Kepemilikan Manajerial sebesar 

0,975. Dikarenakan nilai p value lebih besar dari tingkat signifikan  = 5% atau 

(0,975 > 0,05), maka Ho diterima; yang berarti Tidak ada pengaruh Kepemilikan 

Manajerial terhadap Manajemen Laba 

 

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP 

MANAJEMEN LABA 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Kepemilikan Institusional sebesar 



 

0,021. Dikarenakan nilai p value lebih kecildari tingkat signifikan  = 5% atau 

(0,021 < 0,05), maka Ho ditolak; yang berarti Kepemilikan Institusional 

mempunyai pengaruh yang  signifikan terhadap manajemen laba 

PENGARUH DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP 

MANAJEMEN LABA 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Dewan Komisaris Independen 

sebesar 0,002. Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5% 

atau (0,002 > 0,05), maka Ho ditolak; yang berarti Dewan Komisaris Independen 

mempunyai pengaruh yang  signifikan terhadap manajemen laba 

 

PENGARUH KOMITE AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Komite Audit sebesar 0,427. 

Dikarenakan nilai p value lebih besar dari tingkat signifikan  = 5% atau (0,427 > 

0,05), maka Ho diterima; yang berarti Tidak ada pengaruh Komite Audit terhadap 

Manajemen Laba. 

 

PENGARUH LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Leverage sebesar 0,043. 

Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5% atau (0,043 < 

0,05), maka Ho ditolak; yang berarti Leverage mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap  manajemen laba 

 

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN 

LABA 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Ukuran Perusahaan sebesar 0,024. 

Dikarenakan nilai p value lebih kecil dari tingkat signifikan  = 5% atau (0,024 < 

0,05), maka Ho ditolak; yang berarti Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap  manajemen laba. 

 

PENGARUH PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA 

Berdasarkan dari hasil perhitungan yang ditunjukkan pada Tabel 4.4 di atas, 

diperoleh nilai p-value hasil uji-t dari variabel Profitabilitas sebesar 0,267. 

Dikarenakan nilai p value lebih besar dari tingkat signifikan  = 5% atau (0,267 > 

0,05), maka Ho diterima; yang berarti Tidak ada pengaruh Profitabilitas terhadap 

Manajemen Laba. 

 

4. KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, 

Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba  perusahaan di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2017 dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 



 

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara bersama-sama (simultan) menunjukkan 

bahwa Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan 

Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage, Ukuran Perusahaan dan 

Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Laba. 

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial : 

1. Tidak ada pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen  Laba 

2. Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh yang  signifikan terhadap 

manajemen laba 

3. Dewan Komisaris Independen mempunyai pengaruh yang  signifikan 

terhadap manajemen laba 

4. Tidak ada pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

5. Leverage mempunyai pengaruh signifikan terhadap  manajemen laba 

6. Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap  manajemen 

laba 

7. Tidak ada pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

 

Rekomendasi Penelitian Selanjutnya 

Adapun  saran yang dapat diajukan oleh penulis dari hasil penelitian yang 

telah dilakukan: 

1. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang kemungkinan dapat 

berpengaruh pada hasil penelitian. Keterbatasan tersebut adalah penelitian ini 

hanya menggunakan sampel dari perusahaan keluarga yang terdaftar di BEI. 

Penelitian hanya menggunakan sampel perusahaan dalam periode empat tahun 

laporan usaha yaitu tahun 2014 sampai 2017 saja. Selain itu variabel 

independen  yang digunakan hanya variabel mekanisme GCG, peneliti 

selanjutnya dapat memasukkan variabel diversifikasi perusahaan menjadi 

diversifikasi operasi dan diversifikasi geografis. 

2. Bagi para peneliti lain yang ingin melakukan kajian ulang terhadap penelitian 

ini disarankan untuk menambah jumlah sampel pengamatan, periode 

pengamatan, jenis perusahaan yang berbeda serta setiap variabel dependen dan 

variabel independen lebih dari satu proxy pengukuran. 

Sehubungan dengan rendahnya pengaruh dari variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti selanjutnya dapat menggunakan 

variabel-variabel lain yang diperkirakan berpengaruh pada Manajemen laba 

perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. 
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