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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Sampel 

Sampel pada penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2019, berasal dari semua sektor kecuali sektor keuangan, dan 

memiliki laporan tahunan yang lengkap, dapat ditemukan, serta dapat diakses dari situs 

resmi BEI dan situs resmi perusahaan. Berdasarkan kriteria tersebut, jumlah sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 2.287 sampel, yang mana terdiri dari 

562 perusahaan berbeda selama lima tahun periode penelitian. Gambaran terkait 

distribusi sampel per sektor ditunjukkan pada Tabel 4.1. berikut. 

Tabel 4.1. Gambaran Umum Sampel per Sektor 

Sektor 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah 

Basic Materials 60 62 66 69 79 336 

Consumer Cyclicals 76 81 90 100 109 456 

Consumer Non-Cyclicals 60 62 65 70 79 336 

Energy 48 51 56 59 59 273 

Healthcare 13 15 15 17 18 78 

Industrials 39 38 39 44 48 208 

Infrastructures 30 35 43 47 50 205 

Properties & Real Estate 45 48 51 56 63 263 

Technology 6 6 8 11 16 47 

Transportation & Logistic 14 14 13 21 23 85 

Total 391 412 446 494 544 2.287 

 

Berdasarkan Tabel 4.1. di atas, dapat dilihat bahwa sampel penelitian paling 

banyak berasal dari sektor Consumer Cyclicals (456), yang kemudian diikuti oleh sektor 

Basic Materials dan Consumer Non-Cyclicals (336), Energy (273), Properties & Real 

Estate (263), Industrials (208), Infrastructures (205), Transportation & Logistic (85), 

Healthcare (78), serta Technology (47). Daftar perusahaan sampel beserta klasifikasi 

sektornya secara lengkap dapat dilihat pada bagian Lampiran 1. 
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4.2. Statistik Deskriptif 

Jumlah observasi awal yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 2.287 observasi. Dari jumlah observasi awal tersebut, peneliti telah melakukan 

pengujian asumsi klasik dan menemukan bahwa data tidak berdistribusi normal dan 

mengalami gejala heteroskedastisitas. Untuk memenuhi asumsi klasik, sebanyak 1.259 

observasi harus dieliminasi sehingga menyisakan 1.028 observasi yang tersedia untuk 

pengujian hipotesis. Walaupun jumlah observasi yang dikeluarkan lebih dari 50%, 

pengujian hipotesis menggunakan sampel awal sebesar 2.287 juga dilakukan untuk 

menilai sensitivitas hasil terhadap eliminasi data. Pola penyebaran data untuk tiap-tiap 

variabel dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.  

Tabel 4.2. Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maksimum Rata-rata Standar Deviasi 

ABS_DACC 1028 0.000 0.125 0.050 0.027 

ABLE 1028 0.000 1.000 0.816 0.220 

OC 1028 0.055 0.996 0.508 0.214 

REP 1028 0.000 1.000 0.246 0.288 

AUQUL 1028 0.000 1.000 0.350 0.477 

INDCOM 1028 0.250 1.000 0.408 0.103 

DER 1028 -10.188 24.299 1.265 2.174 

ROA 1028 -0.131 0.217 0.043 0.067 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022) 

Variabel manajemen laba dalam penelitian ini diukur menggunakan nilai absolut 

dari discretionary accruals (ABS_DACC). Berdasarkan Tabel 4.2., variabel manajemen 

laba memiliki nilai minimum 0,000 dan nilai maksimum 0,125 serta standar deviasi 

0,027. Perusahaan dengan nilai discretionary accruals yang paling rendah adalah PT 

Astra Agro Lestari Tbk (AALI) pada tahun 2017. Sedangkan perusahaan yang memiliki 
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nilai discretionary accruals paling tinggi adalah PT Elang Mahkota Teknologi Tbk 

(EMTK) pada tahun 2018. Nilai rata-rata 0,050 menunjukkan bahwa nilai akrual yang 

dimanipulasi perusahaan sebesar 5,0% dari aset total. 

Selanjutnya, variabel kemampuan manajerial diproksi dengan persentase anggota 

manajemen puncak yang memiliki pengalaman sebagai manajemen puncak perusahaan 

lain di masa lalu (ABLE). Berdasarkan Tabel 4.2., nilai minimum dan nilai maksimum 

dari variabel kemampuan manajerial masing-masing adalah 0,000 dan 1,000 dengan rata-

rata sebesar 0,816 dan standar deviasi 0,220. Hasil ini memberikan gambaran bahwa 

secara rata-rata, 81,6% dari Direksi yang memimpin perusahaan memiliki pengalaman 

menjabat sebagai top managers di masa lalu. 

Variabel konsentrasi kepemilikan (OC) diukur dengan persentase saham 

perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham terbesar, baik individu maupun institusi. 

Tabel 4.2. menunjukkan bahwa nilai minimum dan nilai maksimum dari variabel 

konsentrasi kepemilikan masing-masing sebesar 0,055 (5,5%) dan 0,996 (99,6%). PT 

Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) pada tahun 2016 merupakan perusahaan 

dengan konsentrasi kepemilikan terendah sedangkan PT Multistrada Arah Sarana Tbk 

(MASA) pada tahun 2019 merupakan perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan 

tertinggi. Standar deviasi konsentrasi kepemilikan sebesar 0,214 dengan rata-rata 0,508.  

Nilai rata-rata variabel konsentrasi kepemilikan ini sebesar 0,508 (50,8%) menunjukkan 

bahwa kepemilikan saham perusahaan sampel cukup terkonsentrasi karena nilainya lebih 

dari separuh saham perusahaan. 

Selanjutnya, variabel reputasi manajer (REP) yang diproksi dengan persentase 

anggota manajemen puncak yang menjabat sebagai Dewan Komisaris di perusahaan lain 

pada saat yang sama memiliki nilai minimum 0,000, nilai maksimum 1,000, rata-rata 

0,246, dan standar deviasi 0,288. Hasil ini memberikan gambaran bahwa secara rata-rata, 
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24,6% dari Direksi yang memimpin perusahaan memiliki rangkap jabatan sebagai 

Dewan Komisaris di perusahaan lain pada saat yang sama. 

Variabel kualitas audit (AUQUL) diukur menggunakan variabel dummy 

berdasarkan ukuran KAP yang melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan, di 

mana untuk KAP Big Four diberi skor 1 dan lainnya diberi skor 0. Oleh karena itu, nilai 

minimum dan maksimum untuk variabel kualitas audit masing-masing adalah 0,000 dan 

1,000. Tabel 4.2. juga menunjukkan bahwa sebanyak 35,0% atau 360 perusahaan dalam 

observasi menggunakan jasa audit atas laporan keuangan dari KAP Big Four, sedangkan 

668 perusahaan sisanya menggunakan jasa audit selain dari KAP Big Four. Variabel 

kualitas audit ini memiliki standar deviasi sebesar 0,477. 

Variabel independensi Dewan Komisaris (INDCOM) yang diukur berdasarkan 

persentase jumlah komisaris independen terhadap seluruh anggota Dewan Komisaris 

perusahaan memiliki nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi 

masing-masing adalah 0,250; 1,000; 0,408; dan 0,103. POJK Nomor 57/POJK.04/2017 

sendiri mengatur banyaknya komisaris independen yang ada di perusahaan adalah 

minimal 30% dari keseluruhan anggota Dewan Komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa 

ternyata masih terdapat perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan terkait 

penerapan tata kelola yang berlaku. Namun mayoritas perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sudah memenuhi ketentuan tersebut yang bisa dilihat dari nilai rata-rata 

variabel independensi Dewan Komisaris sebesar 40,8%. 

Selanjutnya, variabel kontrol debt-to-equity ratio (DER) diukur menggunakan 

perbandingan antara total liabilitas terhadap total ekuitas perusahaan. Berdasarkan Tabel 

4.2., variabel kontrol DER memiliki nilai minimum -10,188, nilai maksimum 24,299, 

dan standar deviasi 2,174. Nilai minimum DER yang negatif menunjukkan bahwa 

terdapat perusahaan sampel yang mengalami defisiensi modal (ekuitas negatif). Debt-to-
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equity ratio negatif ini juga terdapat dalam berbagai penelitian sebelumnya dengan fokus 

manajemen laba dan kualitas laba yang dilakukan di luar Indonesia, di antaranya 

penelitian Ani (2021), Elshafie & Nyadroh (2014), Ferrero (2014), Geiszler (2014), Kim 

et al. (2014), Matricola (2020), Nguyen et al. (2021), dan Peelen (2014). Nilai rata-rata 

sebesar 1,265 mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan sampel cenderung 

membiayai asetnya melalui pinjaman/utang daripada menerbitkan saham. 

Variabel kontrol return on assets (ROA) diukur dengan persentase laba bersih 

sebelum pajak terhadap total aset perusahaan. Berdasarkan Tabel 4.2., nilai minimum, 

nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari variabel kontrol ROA berturut-turut 

adalah -0,131; 0,217; 0,043; dan 0,067. Hasil ini memberikan gambaran bahwa secara 

rata-rata, kemampuan perusahaan dalam observasi untuk memperoleh laba adalah 

sebesar 4,3% relatif terhadap total asetnya. 

 

4.3. Uji Asumsi Klasik 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda sehingga perlu 

dilakukan uji asumsi klasik agar hasil analisis dapat diandalkan. Empat uji asumsi klasik 

yang perlu dilakukan meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 

4.3.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui distribusi normal dari 

kelompok data. Pengujian normalitas dilakukan dengan tes Kolmogorov-Smirnov 

terhadap unstandardized residuals yang didapat dari hasil analisis regresi. Data 

mempunyai sebaran normal apabila nilai signifikansi (Sig.) dari tes Kolmogorov-

Smirnov lebih besar dari 0,05. 

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Awal 
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Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
0.252 2287 0.000 0.365 2287 0.000 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022) 

Tabel 4.3. di atas merupakan hasil uji normalitas terhadap observasi awal 

yang menunjukkan data tidak berdistribusi normal karena nilai Sig. Kolmogorov-

Smirnov 0,000 < 0,05. Oleh karena itu, peneliti melakukan eliminasi sejumlah 

data hingga diperoleh hasil sebagai berikut. 

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Akhir 

  

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized 

Residual 
      

0.027  

 

1028 

      

0.072  

      

0.988  

 

1028       0.000  

a. Lilliefors Significance Correction 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022) 

Setelah dilakukan eliminasi dari 2.287 data menjadi 1.028 data, diperoleh 

nilai Sig. Kolmogorov-Smirnov adalah 0,072. Karena nilai Sig. ini lebih besar 

dari 0,05; maka disimpulkan bahwa data telah berdistribusi normal. 

 

4.3.2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas merupakan suatu kondisi di mana variabel-variabel 

independen yang digunakan dalam model penelitian berkorelasi satu sama lain. 

Gejala multikolinearitas dapat diamati melalui nilai tolerance dan variance 

inflation factor (VIF). Apabila nilai tolerance lebih besar dari 0,1 atau VIF lebih 
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kecil dari 10, maka artinya data bebas multikolinearitas. Berikut di bawah ini 

adalah hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan. 

Tabel 4.5. Hasil Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

ABLE .976 1.025 

OC .980 1.021 

REP .957 1.045 

AUQUL .963 1.038 

INDCOM .983 1.017 

DER .954 1.048 

ROA .918 1.089 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022) 

Tabel 4.5. di atas menunjukkan nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10 

untuk tiap variabel. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data bebas gejala 

multikolinearitas. 

 

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui perbedaan varians 

residual untuk semua observasi dalam model regresi. Model regresi dikatakan 

baik apabila variansnya mengalami kondisi homoskedastisitas. 

Heteroskedastisitas dapat diuji menggunakan uji Glejser, yaitu dengan meregresi 

nilai absolut unstandardized residuals terhadap variabel independen. Apabila 

diperoleh nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05; maka model regresi tidak 

mengalami gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.6. berikut. 
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Tabel 4.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.020 0.003   7.421 0.000 

ABLE 0.003 0.002 0.051 1.605 0.109 

OC -0.001 0.002 -0.009 -0.275 0.783 

REP -0.001 0.002 -0.021 -0.656 0.512 

AUQUL -0.001 0.001 -0.038 -1.196 0.232 

INDCOM -0.001 0.004 -0.007 -0.234 0.815 

DER 0.000 0.000 0.015 0.470 0.638 

ROA -0.010 0.007 -0.045 -1.380 0.168 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022) 

Tabel 4.6. di atas menunjukkan nilai Sig. > 0,05 untuk seluruh variabel yang 

digunakan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa data bebas gejala 

heteroskedastisitas. 

 

4.3.4. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan suatu kondisi di mana antara observasi periode t 

dan observasi periode t-1 terjadi korelasi. Model regresi yang baik adalah model 

yang tidak menunjukkan gejala autokorelasi. Autokorelasi dapat diuji 

menggunakan tes Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson berada di antara 

dU dan 4-dU, maka data tersebut bebas dari autokorelasi. 

Tabel 4.7. Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.309a 0.096 0.089 0.025 1.955 
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a. Predictors: (Constant), ROA, OC, ABLE, INDCOM, AUQUL, REP, 

DER  

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022) 

Tabel 4.7. di atas menunjukkan nilai Durbin-Watson yang diperoleh adalah 

1,955. Mengacu pada tabel Durbin-Watson untuk k = 7 dan n = 1.028, nilai dU 

adalah 1,910. Karena 1,910 (dU) < 1,955 < 2,090 (4-dU), maka dapat disimpulkan 

bahwa data bebas gejala autokorelasi. 

 

4.4. Uji Kelayakan Model 

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui ketepatan model regresi dalam 

mengestimasi nilai aktual secara statistik. Berikut adalah hasil uji kelayakan model yang 

telah dilakukan. 

Tabel 4.8. Hasil Uji F 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 0.069 7 0.010 15.406 0.000b 

Residual 0.657 1020 0.001     

Total 0.726 1027       

b. Predictors: (Constant), ROA, OC, ABLE, INDCOM, AUQUL, REP, 

DER 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022) 

Tabel 4.8. di atas merupakan hasil uji F yang menunjukkan pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen. Karena nilai signifikansi (Sig.) 

0,000 < 0,05; maka variabel independen secara bersama-sama dan signifikan 

mempengaruhi variabel dependen. Dengan demikian, model regresi dalam penelitian ini 

layak digunakan untuk menguji pengaruh kemampuan manajerial, konsentrasi 

kepemilikan, reputasi manajer, kualitas auditor, dan independensi Dewan Komisaris 

terhadap manajemen laba. 
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Tabel 4.9. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Mode

l R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 0.309a 0.096 0.089 0.025 1.955 

a. Predictors: (Constant), ROA, OC, ABLE, INDCOM, AUQUL, 

REP, DER 
 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Karena variabel 

independen lebih dari satu, maka penelitian ini menggunakan nilai Adjusted R Square 

sebagai koefisien determinasi. Berdasarkan Tabel 4.9., nilai Adjusted R Square yang 

diperoleh adalah 0,089. Hasil ini memberi petunjuk bahwa sebanyak 8,9% variasi dari 

variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini. Sedangkan 91,1% sisanya dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain 

di luar penelitian ini. 

 

4.5. Uji Hipotesis (Uji t) 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda untuk menguji 

pengaruh kemampuan manajerial, konsentrasi kepemilikan, reputasi manajer, kualitas 

auditor, dan independensi Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan mengamati hasil dari uji t di bawah ini. 

Tabel 4.10. Hasil Uji Hipotesis (Uji t) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Sig./2 Hasil 

B Std. Error Beta     

1 (Constant) 0.041 0.005   8.803 0.000     

ABLE 0.004 0.004 0.037 1.215 0.224 0.112 Ditolak 
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OC -0.005 0.004 -0.039 -1.283 0.200 0.100 Ditolak 

REP -0.009 0.003 -0.099 -3.262 0.001 0.001 Diterima 

AUQUL 0.001 0.002 0.027 0.882 0.378 0.189 Ditolak 

INDCOM 0.030 0.008 0.117 3.905 0.000 0.000 Ditolak 

DER 0.001 0.000 0.044 1.459 0.145 0.072 Ditolak 

ROA -0.092 0.012 -0.233 -7.481 0.000 0.000 Diterima 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022) 

Hasil dari Tabel 4.10. di atas menjadi dasar bagi pengambilan keputusan terkait 

penerimaan atau penolakan hipotesis penelitian berikut. 

1. H1: Kemampuan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan Tabel 4.10., diperoleh nilai Sig./2 dan koefisien regresi (B) 

untuk variabel kemampuan manajerial (ABLE) adalah 0,112 dan 0,004. Nilai 

Sig./2 yang lebih besar dari 0,05 ini menunjukkan bahwa kemampuan manajerial 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, hipotesis pertama 

dalam penelitian ini tidak terdukung secara statistik, atau dengan kata lain, H1 

ditolak. 

2. H2: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan Tabel 4.10., diperoleh nilai Sig./2 dan koefisien regresi (B) 

untuk variabel konsentrasi kepemilikan (OC) adalah 0,100 dan -0,005. Karena nilai 

Sig./2 lebih besar dari 0,05; maka dapat disimpulkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Dengan demikian, 

hipotesis kedua (H2) penelitian ini tidak terdukung secara statistik, atau dengan 

kata lain, H2 ditolak. 

3. H3: Reputasi manajer berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Mengacu pada Tabel 4.10., nilai Sig./2 dan koefisien regresi (B) untuk 

variabel reputasi manajer (REP) masing-masing adalah 0,001 dan -0,009. Nilai 
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Sig./2 yang lebih kecil dari 0,05 dan koefisien regresi yang memiliki arah negatif 

ini memberi petunjuk bahwa reputasi manajer berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) penelitian ini diterima. 

4. H4: Kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Nilai Sig./2 dan koefisien regresi (B) untuk variabel kualitas auditor 

(AUQUL) pada Tabel 4.10. berturut-turut adalah 0,189 dan 0,001. Karena nilai 

Sig./2 lebih besar dari 0,05; maka disimpulkan bahwa kualitas auditor tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Maka dari itu, hipotesis keempat dalam 

penelitian ini tidak terdukung secara statistik, atau dengan kata lain, H4 ditolak. 

5. H5: Independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba. 

Berdasarkan Tabel 4.10., variabel independensi Dewan Komisaris memiliki 

nilai Sig./2 sebesar 0,000 dan koefisien regresi (B) 0,030. Nilai Sig./2 yang lebih 

kecil dari 0,05 dan koefisien regresi yang berarah positif menunjukkan bahwa 

independensi Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Hasil ini berlawanan dengan hipotesis kelima yang dinyatakan dalam penelitian 

ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak. 

 

Selanjutnya, penarikan kesimpulan untuk variabel kontrol DER dan ROA 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Variabel kontrol debt-to-equity ratio (DER) 

Pada Tabel 4.10. dapat dilihat bahwa nilai Sig. dan koefisien regresi (B) 

untuk variabel kontrol DER adalah 0,145 dan 0,001. Karena nilai Sig. lebih besar 

dari 0,05; maka DER tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil ini 

memberi kesimpulan bahwa DER bukan merupakan variabel kontrol yang tepat 
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dalam penelitian ini karena tidak dapat menjaga hubungan antara variabel 

independen dan dependen. 

2. Variabel kontrol return on assets (ROA) 

Berdasarkan Tabel 4.10., variabel kontrol ROA memiliki nilai Sig. sebesar 

0,000 dan koefisien regresi (B) -0,092. Nilai Sig. yang lebih kecil dari 0,05 

memberi petunjuk bahwa ROA berpengaruh terhadap manajemen laba dengan arah 

negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa ROA dapat digunakan sebagai variabel yang 

mengontrol hubungan kemampuan manajerial, konsentrasi kepemilikan, reputasi 

manajer, kualitas auditor, dan independensi Dewan Komisaris terhadap manajemen 

laba. 

 

4.6. Pembahasan 

4.6.1. Pengaruh Kemampuan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.10. menunjukkan bahwa kemampuan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena nilai Sig./2 

(0,112) lebih besar dari alpha (0,05). Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis 

pertama yang menyatakan bahwa kemampuan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba ditolak. 

Kemampuan manajerial sendiri merupakan kapabilitas seorang manajer 

untuk membuat keputusan bisnis dan memimpin perusahaan yang seringkali 

dikaitkan dengan karakteristik manajer seperti tingkat intelegensi, pendidikan, 

serta pengalaman bekerja. Hambrick & Mason (1984) melalui Upper Echelons 

Theory mengatakan bahwa karakteristik manajer tersebut akan mempengaruhi 

pengambilan keputusan dan berbagai pilihan strategis perusahaan, termasuk 

kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan dan sikap manajer terhadap 

manajemen laba (Zwageri et al., 2020). 
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Namun, penelitian ini gagal memberikan bukti empiris adanya pengaruh 

kemampuan manajerial, yang diproksi dengan pengalaman eksekutif anggota 

Direksi di masa lalu, terhadap tinggi rendahnya manajemen laba di perusahaan. 

Alasan yang mungkin dapat menjelaskan temuan ini adalah karena penelitian 

ini tidak mempertimbangkan pengalaman Direksi sebelumnya yang spesifik di 

bidang keuangan. Scott (1997) dalam Angelina (2020) mengatakan bahwa 

manajemen laba sebagai strategi yang digunakan manajer untuk memperoleh 

tingkat laba yang diinginkan, akan sulit dipraktikkan apabila seseorang tidak 

memiliki pengalaman atau latar belakang keuangan dan akuntansi yang cukup. 

Penelitian ini sendiri hanya melihat pengalaman masa lalu anggota Direksi yang 

pernah menjabat sebagai Direksi perusahaan lain tanpa melihat pengalaman 

fungsional mereka. Sedangkan, penelitian-penelitian sebelumnya seperti Jiang 

et al. (2013), Matsunaga & Yeung (2008), dan Rezaee et al. (2021) telah 

membuktikan bahwa pengalaman keuangan CEO memiliki pengaruh signifikan 

terhadap tingkat manajemen laba dan kualitas laba perusahaan. 

Peneliti juga telah melakukan pengamatan lebih lanjut terkait hal ini dan 

menemukan bahwa dari 4.024 Direksi yang pernah menduduki posisi top 

managers, hanya sekitar 37% di antaranya yang memiliki pengalaman keuangan 

seperti bekerja di perbankan atau perusahaan investasi, pekerjaan yang 

berhubungan dengan keuangan (akuntan, analis, Chief Financial Officer, 

Controller), ataupun yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (selengkapnya 

pada bagian Lampiran 4). Sebaliknya, 63% Direksi tidak pernah memiliki karier 

di bidang keuangan dan lebih banyak berpengalaman di bidang lain seperti 

teknik, pemasaran, dan hukum. Temuan ini dapat menjadi penyebab 

kemampuan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena 
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praktik manajemen laba membutuhkan pengalaman dan pengetahuan keuangan 

yang cukup dari manajer untuk dapat memanipulasi komponen akrual. 

Penelitian ini juga memberikan gambaran bahwa ternyata pengalaman eksekutif 

yang dimiliki manajer tidak memainkan peran signifikan dalam tindakan 

manajemen laba meskipun penelitian sebelumnya menunjukkan pengaruh 

signifikan pengalaman eksekutif terhadap outcome perusahaan seperti nilai, 

kinerja, aktivitas CSR, dan keputusan investasi. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Altarawneh et al. (2022) 

yang tidak menemukan adanya pengaruh dari pengalaman eksekutif CEO 

sebelumnya terhadap manajemen laba yang diukur dengan discretionary 

accruals. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Septiana 

(2012) yang menunjukkan bahwa kecakapan manajerial, yang diukur 

menggunakan Data Envelopment Analysis, tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba berbasis akrual. 

 

4.6.2. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Manajemen Laba 

Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.10. menunjukkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena nilai Sig./2 

(0,100) lebih besar dari alpha (0,05). Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis 

kedua yang menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba ditolak. 

Konsentrasi kepemilikan sendiri mengacu pada distribusi saham yang 

dipegang oleh beberapa individu, institusi, atau keluarga tertentu (Gursoy & 

Kursat, 2002). Secara konseptual, kepemilikan yang terkonsentrasi dapat 

menjadi mekanisme untuk mengawasi dan mengendalikan tindakan manajemen 

yang menyimpang dari kepentingan pemegang saham. Ketika kepemilikan 
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terkonsentrasi, maka individu atau kelompok dengan persentase kepemilikan 

besar mempunyai akses lebih terhadap informasi perusahaan yang bisa 

mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham (Ooghe 

& de Langhe, 2002). Oleh karena itu, pemegang saham besar mempunyai 

kapabilitas untuk mengintervensi kebijakan manajemen yang dirasa merugikan 

sehingga dapat menekan praktik manajemen laba. Lain halnya ketika 

kepemilikan saham di suatu perusahaan tersebar dan masing-masing pemegang 

saham hanya memiliki persentase kecil saham. Pada kondisi ini, upaya 

pengawasan terhadap manajemen akan cenderung rendah atau longgar 

mengingat monitoring cost yang harus ditanggung oleh pemegang saham 

minoritas menjadi tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh (Madhani, 

2016). 

Namun, hasil penelitian ini ternyata menunjukkan bahwa kepemilikan 

saham yang terkonsentrasi maupun tersebar tidak berpengaruh terhadap tingkat 

manajemen laba perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena adanya asimetri 

atau kesenjangan informasi yang cukup kuat di antara pemegang saham dengan 

manajemen yang mengakibatkan pemegang saham tidak dapat mengawasi 

perilaku manajer secara optimal. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih 

memiliki informasi mendalam terkait kondisi bisnis dan kinerja perusahaan 

daripada pemegang saham. Informasi khusus yang dimiliki manajer ini tidak 

diketahui ataupun sulit diakses bahkan oleh pemegang saham mayoritas 

sekalipun sehingga pihak manajemen masih tetap dapat berperilaku oportunistik 

untuk memanipulasi laba (Amalia & Didik, 2017). Oleh karena itu, tinggi 

rendahnya konsentrasi kepemilikan di sebuah perusahaan tidak akan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan manajer.  
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Selain itu, alasan yang juga mungkin dapat menjelaskan temuan yang 

tidak signifikan ini adalah karena pemegang saham dengan kepemilikan besar 

akan memainkan peran yang efektif dalam fungsi pengawasan hanya jika 

mereka adalah pihak eksternal. Kamran & Shah (2014) menyatakan bahwa 

apabila pemegang saham mayoritas merupakan bagian atau masih memiliki 

hubungan dengan manajemen atau kelompok keluarga, maka mereka akan sama 

saja dapat bertindak oportunistik dan mendorong manajemen untuk melakukan 

manajemen laba yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham 

lainnya. Oleh karena penelitian ini hanya melihat persentase kepemilikan saham 

terbesar yang ada di perusahaan, maka variabel konsentrasi kepemilikan tidak 

membedakan antara pemegang saham mayoritas eksternal atau internal yang 

mana efektivitas fungsi pengawasan dapat berbeda di antara keduanya, sehingga 

gagal memberikan hasil yang signifikan. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Didik (2017), Karina (2021), dan 

Kamran & Shah (2014) yang tidak menemukan adanya pengaruh kepemilikan 

terkonsentrasi terhadap manajemen laba yang diukur menggunakan 

discretionary accruals. 

 

4.6.3. Pengaruh Reputasi Manajer terhadap Manajemen Laba 

Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.10. menunjukkan bahwa reputasi manajer 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba karena nilai Sig./2 (0,001) lebih 

kecil dari alpha (0,05) dan koefisien regresi berarah negatif. Berdasarkan hasil 

ini, maka hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa reputasi manajer 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba diterima. 

Manajemen puncak merupakan sekumpulan orang dengan kedudukan dan 

otoritas paling tinggi di sebuah perusahaan. Mereka memainkan peran 
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signifikan dalam pengambilan keputusan strategis serta menjadi perwakilan 

dalam berbagai urusan penting perusahaan, baik internal maupun eksternal. 

Peran dan pengaruh dari manajemen puncak yang sangat besar dalam 

perusahaan tersebut membuat mereka sering dipandang sebagai wajah dari 

perusahaan (Hambrick & Mason, 1984). Hal ini menyebabkan manajemen 

puncak dituntut untuk menjaga dan mengelola reputasi atau nama baik mereka 

mengingat reputasi personal mencerminkan reputasi perusahaan. Reputasi 

manajer dan reputasi perusahaan yang baik di mata publik akan direspons positif 

oleh para stakeholders sehingga hal ini tentunya akan meningkatkan peluang 

keberhasilan perusahaan. Sebaliknya, ketika reputasi manajer dan reputasi 

perusahaan dianggap buruk, maka para stakeholders akan memberikan reaksi 

negatif yang kuat sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup perusahaan. 

Reputasi seorang manajer sendiri dibentuk dari persepsi pasar atas 

kompetensi, karisma, integritas, dan reliabilitas yang dimiliki manajer (Karuna, 

2011). Ali & Zhang (2015) menyatakan bahwa manajer menaruh perhatian 

terkait persepsi pasar terhadap dirinya karena juga dapat mempengaruhi manfaat 

jangka panjang yang akan diterima oleh manajer seperti kompensasi manajerial 

yang lebih tinggi di masa depan, pengangkatan kembali (reappointment), serta 

otonomi manajerial dalam pembuatan keputusan. Proses untuk mendapatkan 

kepercayaan pasar dan membangun reputasi yang baik ini tidaklah mudah serta 

membutuhkan waktu bertahun-tahun (Bartz & Brink, 2017). Oleh karena itu, 

manajer yang sudah memiliki reputasi akan berusaha untuk mempertahankan 

reputasi tersebut dengan tidak terlibat dalam tindakan-tindakan yang dapat 

mencederai nama baiknya. Alasan inilah yang menjelaskan temuan penelitian 

bahwa reputasi manajer berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Manajer 
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dengan reputasi yang tinggi akan menghindari manajemen laba mengingat 

masyarakat memandang manajemen laba sebagai praktik yang tidak etis dan 

bersifat menipu. 

Hasil penelitian ini mendukung Upper Echelons Theory yang menyatakan 

bahwa pimpinan eksekutif akan bertindak berdasarkan interpretasi pribadi 

mereka tentang situasi strategis yang mereka hadapi yang mengacu pada 

pengalaman, nilai, dan kepribadian dirinya. Dalam hal ini, ketika manajer 

dihadapkan dengan kesempatan untuk melakukan manajemen laba, mereka 

yang memiliki reputasi baik akan memilih untuk menghindarinya karena 

mereka sadar bahwa konsekuensi buruk dari tindakan manajemen laba akan jauh 

lebih besar daripada manfaat yang akan diperolehnya. Penelitian ini juga 

mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zwageri et al. (2020) 

yang menemukan bahwa semakin tinggi reputasi manajer, maka tingkat 

manajemen laba yang dilakukan semakin rendah. Selain itu, temuan penelitian 

ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Lai & Liu (2018) yang 

mendapati bahwa seiring dengan meningkatnya reputasi manajer, maka 

informasi laporan keuangan yang disajikan juga akan semakin berkualitas, yang 

ditunjukkan dengan nilai discretionary accruals yang semakin kecil. Temuan 

penelitian ini memberikan kontribusi dalam mengembangkan literatur terkait 

pengaruh karakteristik manajer terhadap praktik manajemen laba yang masih 

sangat terbatas di Indonesia. 

 

4.6.4. Pengaruh Kualitas Auditor terhadap Manajemen Laba 

Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.10. menunjukkan bahwa kualitas auditor 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena nilai Sig./2 (0,189) lebih 

besar dari alpha (0,05). Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis keempat yang 
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menyatakan bahwa kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba ditolak. 

Kualitas auditor merupakan kemungkinan auditor dalam menemukan dan 

mengungkap ketidakberesan dalam sistem akuntansi klien (DeAngelo, 1981). 

Kualitas auditor seringkali diasosiasikan dengan ukuran Kantor Akuntan Publik 

(KAP) yang memberikan jasa audit, di mana KAP Big Four diasumsikan 

mampu memberikan jasa audit yang lebih berkualitas dibandingkan KAP non-

Big Four. Hal ini karena publik menilai bahwa KAP Big Four merupakan KAP 

yang sudah memiliki nama besar yang mendominasi industri sehingga mereka 

akan berusaha untuk menjaga reputasi dan independensinya. KAP Big Four juga 

dianggap memiliki sumber daya manusia, prosedur audit, serta teknologi yang 

umumnya lebih baik sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit. 

Oleh karena itu, audit yang dilakukan oleh KAP Big Four akan memberi 

jaminan lebih tinggi atas kebenaran dan ketepatan informasi yang disajikan 

dalam laporan keuangan serta bebas dari perilaku manajer yang menyesatkan 

stakeholders (Prasetyo, 2019). 

Namun, hasil penelitian ini tidak memberikan bukti bahwa KAP Big Four 

mampu membatasi praktik manajemen laba di perusahaan. Apabila melihat 

hasil analisis data, maka baik KAP Big Four maupun KAP non-Big Four 

ternyata tidak mempengaruhi tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh 

manajer. Alasan yang dapat menjelaskan hasil ini adalah karena persepsi 

masyarakat yang kurang tepat terhadap kualitas audit yang diberikan oleh KAP 

Big Four dan non-Big Four. Armita (2015) dan Rachmawati (2013) berpendapat 

bahwa meskipun publik memandang KAP Big Four memiliki reputasi yang 

lebih tinggi daripada KAP non-Big Four, namun kualitas sumber daya manusia 
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(auditor) tidak bisa dinilai semata-mata dari ukuran KAP saja. Artinya, ukuran 

KAP tidak dapat menjadi jaminan atas kompetensi, independensi, integritas, dan 

profesionalitas seorang auditor saat melakukan tugasnya. Selain itu, 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Pusat Pembinaan Profesi 

Keuangan (PPPK) pada tahun 2018 juga telah menghimbau agar seluruh KAP 

di Indonesia menerapkan Panduan Indikator Kualitas Audit yang diterbitkan 

oleh IAPI serta melaporkannya dalam Laporan Transparansi Kualitas Audit. 

Adanya himbauan ini tentu mendorong setiap KAP untuk semakin 

memperhatikan kualitas auditnya sehingga jasa audit yang berkualitas akan 

diberikan oleh KAP Big Four maupun KAP non-Big Four. 

Alasan lain yang mungkin menjadi penyebab kualitas auditor tidak 

mampu menekan tindakan manajemen laba adalah adanya ancaman kedekatan 

antara klien dengan auditor. Kode Etik Akuntan Indonesia Seksi 540 tentang 

Hubungan yang Berlangsung Lama antara Personel (Termasuk Rotasi Rekan) 

dengan Klien Audit menjelaskan bahwa perikatan audit yang berlangsung 

selama periode waktu yang panjang dapat menimbulkan ancaman kedekatan 

antara tim audit dengan klien audit dan/atau manajemen senior klien audit. 

Sebelumnya, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

17/PMK.01/2008 mengatur bahwa KAP hanya boleh memberikan jasa audit 

umum atas laporan keuangan klien maksimal selama 6 tahun buku berturut-turut 

dan untuk seorang Akuntan Publik maksimal selama 3 tahun buku berturut-

turut. Namun sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015, 

KAP tidak lagi dibatasi dalam memberikan jasa audit kepada kliennya. Adapun 

pembatasan hanya diberlakukan bagi Akuntan Publik, yaitu maksimal selama 5 

tahun buku berturut-turut.  
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Kebijakan baru tersebut dapat meningkatkan peluang terjadinya ancaman 

kedekatan antara klien dengan tim audit yang kemudian mempengaruhi 

independensi auditor. Pada sampel penelitian, dugaan ancaman kedekatan 

peneliti temukan pada PT Elang Mahkota Teknologi (EMTK) tahun 2018, di 

mana pada tahun tersebut nilai absolut discretionary accruals EMTK adalah 

sebesar 12,5%; nilai tertinggi (maksimum) dari keseluruhan observasi. Setelah 

peneliti mendalami lebih lanjut, ternyata laporan keuangan EMTK sejak tahun 

2010 hingga 2018 berturut-turut diaudit oleh KAP yang sama, yakni KAP 

Purwantono, Sungkoro, dan Surja (Ernst & Young Indonesia). 

Temuan di atas memberi indikasi adanya kemungkinan gangguan 

independensi auditor bahkan pada KAP Big Four dan menunjukkan bahwa 

ukuran KAP belum tentu dapat mencegah atau memperparah praktik 

manajemen laba. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Indrastuti & 

Djojo (2021), Natalia et al. (2018), dan Sari (2019) yang menemukan bahwa 

kualitas auditor yang diproksi dengan ukuran KAP tidak memiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba.  

 

4.6.5. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba 

Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.10. menunjukkan bahwa independensi 

Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba karena nilai 

Sig./2 (0,000) lebih kecil dari alpha (0,05) dan koefisien regresi berarah positif. 

Berdasarkan hasil ini, maka hipotesis kelima yang menyatakan bahwa 

independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

ditolak. 

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan pengurus 

dan karyawan, tidak memiliki saham perusahaan, tidak memiliki hubungan 
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afiliasi, serta tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak 

langsung dengan perusahaan efek (Peraturan OJK Nomor 57/POJK.04/2017). 

Keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan dimaksudkan 

untuk memberi jaminan lebih atas transparansi dan akuntabilitas pelaporan 

keuangan entitas. Hal ini karena komisaris yang independen dinilai memiliki 

kapabilitas yang memadai untuk mengawasi manajemen dan lebih berani dalam 

memberikan kritik sehingga pengawasan terhadap penyusunan laporan 

keuangan akan menjadi lebih ketat dan objektif (Butar Butar, 2020). Maka dari 

itu, semakin banyak komisaris independen dalam Dewan Komisaris perusahaan 

diharapkan mampu semakin menekan praktik manipulasi laporan keuangan 

yang dilakukan oleh manajer. 

Akan tetapi, temuan penelitian ini ternyata tidak sesuai dengan konsep di 

atas dan memberikan hasil yang berlawanan, yang mana seiring dengan 

meningkatnya jumlah komisaris independen maka manajemen laba juga akan 

meningkat. Alasan yang dapat menjelaskan temuan ini adalah karena 

keberadaan komisaris independen kemungkinan besar hanya sebagai formalitas 

saja untuk mematuhi regulasi yang berlaku sehingga perusahaan dapat terhindar 

dari sanksi (Sari, 2019).  

Tabel 4.11. Frekuensi Observasi Variabel INDCOM 

Proporsi Frekuensi Persentase 

 0.25 9 0.88% 

0.30 5 0.49% 

0.33 491 47.76% 

0.36 1 0.10% 

0.38 26 2.53% 

0.40 145 14.11% 
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0.43 45 4.38% 

0.44 3 0.29% 

0.45 1 0.10% 

0.50 245 23.83% 

0.60 15 1.46% 

0.67 26 2.53% 

0.75 6 0.58% 

0.80 3 0.29% 

0.83 1 0.10% 

1.00 6 0.58% 

Total 1028 100.00% 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022) 

Berdasarkan Tabel 4.11. di atas dapat dilihat bahwa proporsi komisaris 

independen sebesar 0,33 (33%) merupakan proporsi dengan frekuensi tertinggi, 

yang mana mencapai 491 observasi. Hasil ini memperkuat argumen sebelumnya 

yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen semata-mata demi 

memenuhi peraturan saja, mengingat proporsi komisaris independen sebesar 

33% sangat dekat dengan batas minimum yang disyaratkan oleh OJK yakni 

30%. Akibatnya, fungsi komisaris independen dalam melakukan pengawasan 

yang objektif terhadap manajemen tidak berjalan sebagaimana mestinya dan hal 

ini tentu membuka kesempatan bagi manajer untuk bertindak oportunistik. 

Alasan lain yang mungkin juga dapat menjelaskan temuan ini adalah 

bahwa dengan semakin banyaknya komisaris independen, maka fungsi 

monitoring justru menjadi semakin tidak efektif sebab proses koordinasi antar 

anggota Dewan Komisaris menjadi lebih sulit (Nugrahadi, 2007). Menurut 

Cheng & Courtenay dalam Sutandi (2021), efektivitas pengawasan yang 
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dilakukan oleh Dewan Komisaris akan optimal pada jumlah anggota tertentu 

dan akan menurun apabila jumlah anggota semakin bertambah. Argumen lain 

juga dikemukakan oleh Chaharsoughi & Rahman (2013) yang menyatakan 

bahwa komisaris independen sebagai pihak luar perusahaan tidak memiliki 

informasi yang cukup dan tidak terbiasa dengan masalah perusahaan sehingga 

mereka tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif. 

Selain itu, karakteristik dari komisaris independen seperti pengalaman, 

pendidikan, dan integritas juga jauh lebih berperan dalam keberhasilan fungsi 

pengawasan daripada sekadar banyaknya individu saja. Komisaris independen 

yang tidak memiliki pengalaman atau pendidikan dalam bidang ekonomi dan 

bisnis akan cenderung gagal dalam mendeteksi adanya kesalahan dalam 

penyusunan laporan keuangan yang sengaja dilakukan manajer (Sutandi, 2021). 

Pada sampel penelitian, dugaan terjadinya kegagalan dalam fungsi 

pengawasan akibat kurangnya kapabilitas komisaris independen tersebut 

peneliti temukan pada PT First Media Tbk (KBLV) tahun 2016. Dewan 

Komisaris KBLV pada tahun 2016 terdiri dari satu presiden komisaris (non-

independen) dan empat komisaris independen; sehingga proporsinya adalah 

80%. Namun berdasarkan hasil analisis data, nilai absolut discretionary 

accruals KBLV pada tahun tersebut adalah 11,0%; salah satu yang tertinggi dari 

keseluruhan observasi. Setelah peneliti mendalami lebih lanjut, ternyata tiga 

dari empat komisaris independen KBLV tidak memiliki latar belakang 

pendidikan maupun pengalaman dalam bidang bisnis. Ketiga komisaris 

independen tersebut baru pertama kali memiliki pengalaman di bidang bisnis 

saat menduduki jabatan komisaris independen KBLV pada tahun 2016, di mana 

sebelumnya mereka berkarir penuh di bidang politik, hukum, dan kepolisian. 
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Contoh riil juga dapat diamati dari kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia 

(Persero) Tbk (GIAA) tahun 2018, di mana ketidakwajaran laporan keuangan 

hanya berhasil ditemukan oleh dua anggota komisaris non-independen, yakni 

Chairal Tanjung dan Donny Oskaria, sementara tiga anggota komisaris 

independen yang ada justru gagal mendeteksinya. Ketiga komisaris independen 

GIAA tersebut berlatar belakang pendidikan teknik, hukum, dan kepolisian, 

sedangkan Chairal Tanjung dan Donny Oskaria memiliki gelar sarjana ekonomi 

dan MBA. 

Temuan penelitian ini memberikan indikasi bahwa keberadaan komisaris 

independen bukanlah bertujuan untuk mewujudkan good corporate governance 

di perusahaan dan oleh karena itu, pemilihan komisaris independen tidak 

memperhatikan kompetensi dan integritas yang dimiliki. Komisaris independen 

yang banyak namun tidak kompeten justru dapat meningkatkan peluang manajer 

dalam mengambil tindakan oportunistik. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Chowindra (2015), Sari (2019), dan Sutino & Khoiruddin (2016) 

yang menunjukkan bahwa independensi Dewan Komisaris memiliki pengaruh 

positif terhadap manajemen laba.  

 

4.6.6. Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Manajemen Laba 

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol debt-to-equity ratio (DER) 

dan return on assets (ROA). Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 4.10., variabel 

DER tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena nilai Sig. 0,145 > 

alpha (0,05). Dengan demikian, DER bukan merupakan variabel yang dapat 

menjaga hubungan antara variabel dependen dan independen dalam penelitian 

ini. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Widayanti et al. (2018) dan Yupita 

et al. (2017) yang mendapati besarnya praktik manajemen laba pada perusahaan 
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dengan DER yang lebih tinggi. Namun, hasil ini sejalan dengan penelitian Nadir 

(2017) dan Nurdiana (2021) yang tidak menemukan adanya pengaruh DER 

terhadap manajemen laba. Rasio DER yang semakin tinggi menunjukkan utang 

perusahaan semakin besar dan perusahaan menghadapi risiko default yang lebih 

tinggi pula. Akibatnya, manajer akan termotivasi untuk melakukan manajemen 

laba agar perusahaan tetap terlihat memiliki kinerja yang baik dan mampu 

membayar kewajibannya tepat waktu. Namun, tindakan manajemen laba ini 

dinilai tidak dapat dijadikan sebagai mekanisme untuk menghindari risiko 

default tersebut. Pemenuhan kewajiban pada akhirnya tetap harus dilakukan 

sehingga manajemen laba tidak memiliki pengaruh yang signifikan ketika DER 

tinggi maupun rendah. 

Selanjutnya, hasil uji t pada Tabel 4.10. menunjukkan bahwa variabel 

kontrol ROA berpengaruh terhadap manajemen laba dengan arah negatif. Maka 

dari itu, ROA merupakan variabel yang dapat menjaga hubungan kemampuan 

manajerial, konsentrasi kepemilikan, reputasi manajer, kualitas auditor, dan 

independensi Dewan Komisaris terhadap manajemen laba. Adapun arah yang 

negatif memberi petunjuk bahwa semakin tinggi kinerja perusahaan maka 

praktik manajemen laba akan semakin rendah. Ketika manajer berhasil 

mengelola sumber daya dengan efisien, maka kinerja akan meningkat, sehingga 

mereka memiliki tekanan atau kebutuhan yang lebih rendah untuk melakukan 

manajemen laba. Sebaliknya, ketika kinerja/laba belum memuaskan, maka 

manajer tentunya akan memiliki motivasi untuk memanipulasi laba. Temuan ini 

konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Picauly & Sitohang (2017) dan 

Sihombing (2017). 
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4.7. Pengujian Hipotesis dengan Sampel Awal 

Eliminasi data yang lebih dari 50% untuk memenuhi asumsi klasik menimbulkan 

pertanyaan tentang validitas hasil pengujian hipotesis. Karena itu, pengujian ulang 

dengan menggunakan sampel sebelum proses eliminasi sebanyak 2.287 dilakukan untuk 

menilai sensitivitas hasil terhadap pengurangan data. Hasilnya dapat dilihat pada Tabel 

4.12. berikut. 

Tabel 4.12. Hasil Uji Hipotesis dengan Sampel Awal 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Sig./2 Hasil 

B 

Std. 

Error Beta     

1 (Constant) 
0.045 0.005   9.685 0.000 

    

ABLE 0.003 0.004 0.018 0.916 0.360 0.180 Ditolak 

OC -0.002 0.004 -0.008 -0.426 0.670 0.335 Ditolak 

REP -0.006 0.003 -0.038 -1.961 0.050 0.025 Diterima 

AUQUL -0.001 0.002 -0.011 -0.549 0.583 0.292 Ditolak 

INDCOM 0.028 0.008 0.072 3.677 0.000 0.000 Ditolak 

DER 0.000 0.000 0.021 1.060 0.289 0.145 Ditolak 

ROA -0.081 0.003 -0.601 -30.874 0.000 0.000 Diterima 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah (2022) 

Tabel 4.12. di atas menunjukkan bahwa secara kualitatif pengujian hipotesis 

menggunakan sampel awal tidak merubah hasil penelitian. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa proses eliminasi data tidak mengakibatkan perubahan dalam 

pengambilan keputusan menolak atau menerima hipotesis. 

  


