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PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KOMISARIS INDEPENDEN,
KOMITE AUDIT, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP

MANAJEMEN LABA

Dani Sopian

ABSTRAK
Manajemen laba merupakan upaya manajemen dalam mengintervensi laporan

keuangan. Manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi
karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen perusahaan.
Untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan tersebut dapat dilakukan
melalui penerapan good corporate governance. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengaruh mekanisme good corporate governance yang diukur dengan
kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan
manajerial terhadap manajemen laba.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan food and beverages yang
terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive
sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 13 perusahaan, dengan unit analisis
sebanyak 65 unit. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis statistik deskriptif dan analisis inferensial meliputi uji asumsi klasik, analisis
regresi berganda dan uji hipotesis, dengan menggunakan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional,
komisaris independen, komite audit, dan kepemilikan manajerial secara simultan
berpengaruh terhadap manajemen laba. Komite audit berpengaruh negatif terhadap
manajemen laba secara parsial. Kepemilikan instutusional, komisaris independen dan
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba secara parsial.

Kata Kunci : Manajemen Laba, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen,
Komite Audit, Kepemilikan Manajerial

I. PENDAHULUAN

Akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan merupakan aspek yang penting

dalam suatu proses bisnis. Laporan keuangan merupakan media utama bagi perusahaan

untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak

manajemen, dari beberapa informasi yang diperoleh dalam laporan keuangan, biasanya

laba menjadi pusat perhatian pihak pemakai. Untuk menjadi informasi yang berguna,

laba yang dilaporkan harus berkualitas, selain kemampuannya sebagai alat prediksi dan

variabilitas. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja

suatu perusahaan dapat menyesatkan pihak pengguna laporan keuangan, sehingga jika

laba seperti itu digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan, laba

tersebut tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya (Gideon Setyo

Budiwitjaksono, 2005).
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Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi

dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat

meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba (Schipper, 1989). Sedangkan Healy dan

Wahlen (1999) dalam Beneish (2001) menyatakan bahwa earnings management terjadi

ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan

penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini bertujuan

untuk menyesatkan para stakeholders tentang kondisi kinerja ekonomi perusahaan, serta

untuk mempengaruhi penghasilan kontraktual yang mengendalikan angka akuntansi

yang dilaporkan.

Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan

antara principal dan agent dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik

(Midiastuty & Machfoedz, 2003). Sebagaimana diungkapkan oleh Veronica dan

Bachtiar (2004) corporate governance adalah salah satu cara untuk mengendalikan

tindakan oportunistik yang dilakukan manajemen. Mekanisme corporate governance

yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan, yaitu meningkatkan

kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit (Andri dan Hanung,

2007).

Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan

bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal karena manajer akan termotivasi untuk

meningkatkan kerja. Sedangkan kepemilikan oleh institusional dinilai dapat mengurangi

praktek manajemen laba karena manajemen menganggap institusional sebagai

sophisticated investor dapat memonitor manajemen yang dampaknya akan mengurangi

motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba (Pranata dan Mas’ud, 2003).

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang

berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan

fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam

menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang

berkualitas (Boediono, 2005).

Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara

kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga terciptanya sistem

pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya good corporate

governance. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control
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terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat

keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi

(Andri dan Hanung, 2007).

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) tujuan dari

corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang

berkepentingan (stakeholders). Penerapan corporate governance secara konsisten yang

berprinsip pada keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban terbukti

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Dengan adanya prinsip good corporate

governance tersebut diharapkan dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja

yang mengakibatkan laporan keuangan tidak mengambarkan nilai fundamental

perusahaan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini mengkaji hubungan Kepemilikan Institusional, Komisaris

Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba. Maka tujuan

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan

Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial terhadap

Manajemen Laba.

II. REVIEW LITERATUR & PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak

di mana satu atau lebih (prinsipal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan

beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang

pembuatan keputusan kepada agent. Konflik kepentingan akan muncul dari

pendelegasian tugas yang diberikan kepada agent yaitu agent tidak dalam kepentingan

untuk memaksimumkan kesejahteraan pemilik, tetapi mempunyai kecenderungan untuk

mengejar kepentingan sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Hubungan

kontraktual ini biasanya dilakukan dengan menggunakan angka-angka akuntansi yang

dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya.

Adakalanya agent tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan principals.

Oleh karena itu, Francis dan Wilson (1988) menyarankan bahwa untuk mengurangi

konflik kepentingan, principals dapat melakukan pengawasan berupa penyajian laporan

keuangan periodik yang dibuat oleh agent dan adanya fungsi audit. Jadi, untuk
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mengurangi konflik kepentingan, pihak agent harus mempertanggung jawabkan

kepercayaan yang diberikan oleh principals melalui laporan keuangan auditan. Laporan

keuangan auditan mampu memberikan keyakinan memadai bahwa laporan keuangan

yang disajikan oleh agent bebas dari misstatements material, sehingga menjamin para

pemangku kepentingan.

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) corporate

governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang

saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta

para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak

dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan

mengendalikan perusahaan. Sedangkan Cadbury Committee menyatakan corporate

governance sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para

pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang

berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan

tanggung jawab mereka.

Standar akuntansi memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat menjadikan

laporan keuangan menjadi kurang andal (reliable). Keterbatasan tersebut diantaranya

adalah fleksibilitas penerapan metode akuntansi yang menyebabkan peluang bagi

manajemen untuk melibatkan subjektifitas dalam menyusun metode akuntansi yang

dipilih dan penentuan waktu untuk pengeluaran-pengeluaran yang bersifat discretionary

yang dapat dipergunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi laba, yaitu dengan

mempercepat atau menunda pengeluaran-pengeluaran tersebut dan menggesernya pada

periode yang lain. Keterbatasan laporan keuangan inilah yang menyebabkan terjadinya

aktivitas manajemen laba (earnings management) oleh pihak manajemen perusahaan

terhadap laporan keuangan perusahaan. Menurut Belkaoui (2007) manajemen laba

merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses pelaporan

keuangan eksternal yang dengan sengaja untuk memperoleh beberapa keuntungan

pribadi, sedangkan menurut Scott (2009) manajemen laba dapat digambarkan sebagai

perilaku manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi tertentu, atau melalui

penerapan aktivitas tertentu yang bertujuan mempengaruhi laba untuk mencapai sebuah

tujuan spesifik.
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Hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan Manajemen Laba

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak

manajemen melalui proses monitoring sehingga dapat mengurangi praktik manajemen

laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses

penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi

sesuai kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005).

Investor institusional dianggap memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan

manajemen lebih baik dibandingkan dengan investor individual, karena mereka tidak

mudah diperdaya oleh manajemen laba yang dilakukan manajemen. Suatu perusahaan

yang memiliki kepemilikan institusi yang lebih besar dapat melakukan monitoring

dengan lebih ketat, sehingga dapat mendorong manajemen untuk menjalankan kegiatan

perusahaan dengan lebih transparan, termasuk dalam hal pengungkapan sebagai bentuk

informasi dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Kepemilikan institusi yang

besar di dalam perusahaan dapat meningkatkan pengawasan perusahaan kepada

manajemen perusahaan. Ketatnya pengawasan tersebut meminimalkan kesalahan yang

dilakukan perusahaan dan mendorong perusahaan untuk memberikan informasi yang

lebih transparan.

Hubungan antara Komisaris Independen dengan Manajemen Laba

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi

monitoring agar tercipta perusahaan dengan tata kelola yang baik (good corporate

governance). Secara umum dewan komisaris independen memiliki pengawasan yang

lebih baik terhadap manajer sehingga mampu mempengaruhi kemungkinan

penyimpangan yang dilakukan oleh manajer.

Komisaris independen dalam perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam

proses pengambilan keputusan guna memberikan perlindungan terhadap pemegang

saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait dalam perusahaan. Pentingnya

komisaris independen adalah untuk mengurangi tindakan manajemen dalam melakukan

manajemen laba, sesuai tugas umum dewan komisaris yang melakukan pengawasan

terhadap kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan.

Dewan yang terdiri dari dewan komisaris independen yang lebih besar memilki

kontrol yang kuat atas keputusan manajemen. Hal ini karena semakin banyak komisaris
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independen maka pengawasan terhadap kebijakan manajemen juga akan bertambah

banyak, dan manajemen akan lebih memperhatikan kepentingan perusahaan dari pada

kepentingannya sendiri sehingga manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen juga

akan berkurang.

Hubungan antara Komite Audit dengan Manajemen Laba

Komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam rangka

peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit internal dan

eksternal. Keberadaan komite audit bermanfaat dalam menjamin transparansi,

keterbukaan laporan keuangan, keadilan bagi stakeholder, dan pengungkapan informasi

yang dilakukan oleh manajemen. Komite audit harus terdiri dari individu-individu yang

mandiri dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari manajemen yang mengelola

perusahaan, dan yang memiliki pengalaman untuk melaksanakan fungsi pengawasan

secara efektif.

Komite audit yang berfungsi dengan baik di dalam perusahaan tentunya akan

memberikan dampak kepada lebih transparannya laporan keuangan yang disajikan.

Rapat komite audit yang secara rutin dilakukan akan meningkatkan fungsi monitoring

terhadap manajemen. Dengan adanya pengawasan yang semakin ketat maka manajemen

akan kehilangan kesempatan untuk melakukan tindakan-tindakan curang terkait dengan

laporan keuangan.

Hubungan antara Kepemilikan Manajerial dengan Manajemen laba

Ada dua pandangan yang dapat menjelaskan hubungan antara hubungan

kepemilikan manajemen dengan manajemen laba, yaitu entrenchment effect dan

alligment effect. Pandangan entrenchment effect menyatakan bahwa jika kepemilikan

manajerial meningkat, manajer akan memiliki perlindungan atau pertahanan

(entrenchment) sehingga mereka dapat melakukan aktivitas yang tidak meningkatkan

nilai bagi perusahaan dan mereka akan mengurangi kemakmuran pemegang saham dari

luar perusahaan (Febrianto, 2005). Berdasarkan pandangan tersebut manajemen akan

bertindak lebih leluasa dalam melakukan aktivitas yang berorientasi kepada kepentingan

pribadi mereka melalui kebijakan dan pilihan metode akuntansi.



Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi Volume VIII No. 1 / Februari / 2016

85

Pandangan berdasarkan alignment effect yang mengacu pada kerangka Jensen dan

Meckling (1976) yang menyatakan bahwa penyatuan kepentingan (convergence of

interest) antara manajer dan pemilik dapat dicapai dengan memberikan kepemilikan

saham kepada manajer. Jika manajer memiliki saham di perusahaan, mereka akan

memiliki kepentingan yang cenderung sama dengan pemegang saham lainnya. Dengan

adanya penyatuan kepentingan tersebut konflik keagenan akan berkurang sehingga

manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan kemakmuran

pemegang saham.

Manajer yang memiliki akses terhadap informasi perusahaan akan memiliki

inisiatif untuk memanipulasi informasi tersebut jika mereka merasa informasi tersebut

merugikan kepentingan mereka (Febrianto, 2005). Namun jika kepentingan manajer dan

pemilik dapat disejajarkan, manajer tidak akan termotivasi untuk memanipulasi

informasi atau melakukan manajemen laba sehingga kualitas informasi akuntansi dan

keinformatifan laba dapat meningkat. Dengan memperbesar kepemilikan manajerial

diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang tercermin dari

berkurangnya nilai discretionary accruals. Besarnya kepemilikan manajerial diharapkan

dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan laba yang dihasilkan. Sejalan

dengan pandangan di atas hasil penelitian yang dilakukan Ujiantho dan Pramuka (2007)

menunjukkan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap

discretionary accruals. Pranata dan Mas’ud (2003) pun juga menemukan adanya

pengaruh negatif signifikan. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial

mampu menjadi mekanisme corporate governance yang dapat mengurangi ketidak

selarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau pemegang saham.

Penelitian-penelitian mengenai mekanisme GCG terhadap manajemen laba sudah

banyak dilakukan, tetapi ada inkonsistensi terutama untuk Pengaruh Kepemilikan

Institusional, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial, dan Komite Audit

Terhadap Manajemen Laba

Menurut penelitian Rajgofal et al. (1999) dan Shah et al. (2009) menunjukkan

hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif terhadap manajemen

laba. Artinya kepemilikan institusional dapat membatasi perilaku manajer. Sejalan

dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan Hartzell dan Starks (2003) dalam

Cornett et al. (2006) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa investor
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institusional dapat membatasi perilaku manajer di dalam manajemen laba. Sedangkan

penelitian yang dilakukan oleh Fidyati (2004), dan Sriwedari (2009) menyatakan bahwa

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini berarti

kepemilikan institusional tidak dapat membatasi perilaku manajemen laba.

Penelitian yang dilakukan oleh Chtourou et al. (2001), Cornett et al. (2006) serta

Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris independen

mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba dengan arah negatif. Artinya komisaris

independen dapat mengurangi praktik manajemen laba. Sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Yusriati (2010), Putri (2010) serta Welvin dan Arlen (2010) menyatakan

bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen

laba. Hal ini berarti komisaris independen tidak dapat mengurangi praktik manajemen

laba.

Penelitian yang dilakukan Xie et.al (2003), Zheng dan Liu (2008), Paramudji dan

Trihartati (2010), membuktikan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap

manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Chtourou et al. (2001) dan Klien

(2002) menunjukkan hasil yang sejalan yaitu terdapat hubungan yang negatif antara

komite audit terhadap akrual tidak normal sebagai proksi manajemen laba. Hal tersebut

menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dalam perusahaan dapat mengurangi

tindak manajemen laba. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama

(2005) menyatakan bahwa tidak menemukan pengaruh dari keberadaan komite audit

terhadap jenis manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Hal yang sama juga

diungkapkan oleh penelitian Lin et.al (2006) dan Fitriasari (2007) yang mengungkapkan

bahwa tidak menemukan adanya pengaruh antara komite audit terhadap manajemen

laba.

Berdasarkan logika dari hasil penelitian diatas serta simpulan dari landasan teori

yang ada, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut :
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Gambar 1 Model Analisis

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan uraian-uraian dan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti dapat

menarik hipotesis sebagai berikut:

H1: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen

Laba.

H2: Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba.

H3: Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen Laba.

H4: Kepemilikan Manajemen berpengaruh negatif signifikan terhadap Manajemen

Laba.

III. METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

yang bersifat menjelaskan (explanatory research), mengingat penelitian ini bertujuan

untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel berdasarkan hipotesis yang

bersumber dari teori/fakta untuk selanjutnya akan diuji sebagai penyebab terjadinya

suatu fenomena (Cooper & Schindler, 2006).

Dengan desain penelitian ini penulis bermaksud mengumpulkan data historis dan

mengamati secara seksama mengenai aspek-aspek tertentu yang berkaitan erat dengan

masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data-data yang menunjang penyusunan

laporan penelitian. Data yang diperoleh tersebut kemudian diproses, dianalisis lebih

lanjut dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran

mengenai objek tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti.

Kepemilikan Institusional

X1

Kepemilikan Manajemen

X2

Komisaris Independen

X3

Manajemen Laba

Komite Audit

X4
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Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri

foods and beverages yang terdaftar (emiten) di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan

untuk pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik purposive

sampling.

Penelitian ini dilakukan dalam lima periode waktu yang berbeda, yaitu periode

tahun 2010-2014. Jumlah emiten kelompok industri manufaktur foods and beverages di

Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sampel dalam penelitian ini pada periode

penelitian selama 5 tahun adalah sebanyak 13 perusahaan. Unit observasi dalam

penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan seluruh emiten kelompok industri

manufaktur foods and beverages yang dijadikan sampel dalam penelitian.

IV. TEMUAN-TEMUAN

Dari hasil penelitian statistik secara simultan dengan Uji F menunjukkan bahwa

variabel independen yaitu pengaruh kepemilikan institusional (X1), komisaris

independen (X2), komite audit (X3) dan kepemilikan manajerial (X4) secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Y) sebagai variabel dependen.

Hal ini dapat dibuktikan dari nilai fhitung sebesar 2,577 dengan tingkat signifikansi 0,046.

Karena nilai signifikan ini lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu

0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional (X1),

komisaris independen (X2), komite audit (X3) dan Kepemilikan Manajerial (X4) secara

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (DA).

Secara parsial hipotesis pertama (H1) berdasarkan nilai t pada variabel

kepemilikan institusional terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa kepemilikan

institusional memiliki thitung sebesar 0,270 dengan tingkat signifikan sebesar 0,788 >

0,05. Variabel ini tidak mempunyai nilai yang signifikan terhadap manajemen laba,

karena tingkat signifikansinya 0,788 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara

parsial kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap

manajemen laba. Dengan kata lain kepemilikan institusional tidak dapat mengurangi

tindakan manajemen laba didalam perusahaan.

Ketidaksignifikanan ini diduga karena dalam penelitian ini tidak

mempertimbangkan batasan ukuran kepemilikan institusi dan juga dari ukuran institusi.

Kepemilikan saham institusi yang semakin besar akan semakin mendorong manajemen
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untuk melakukan tindakan manajemen laba. Hal ini dapat terjadi karena investor

institusional yang memiliki jumlah saham besar, memiliki kemampuan yang kuat untuk

dapat mengembangkan informasi mengenai perusahaan terutama pada informasi

pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu investor institusional dalam penelitian ini

merupakan investor institusional yang dianggap sebagai pemilik sementara yang lebih

memfokuskan pada laba sekarang sehingga dapat mempengaruhi dalam pengambilan

keputusan. Misalnya apabila investor institusi tidak puas dengan kinerja manajemen,

maka mereka akan menjual sahamnya.

Kemudian secara parsial hipotesis kedua (H2) berdasarkan nilai t pada variabel

komisaris independen terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa komisaris

independen memiliki thitung sebesar 0,401 dengan tingkat signifikan sebesar 0,690 >

0,05. Variabel ini tidak mempunyai nilai yang signifikan terhadap manajemen laba,

karena tingkat signifikansinya 0,690 >0 ,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara

parsial komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen

laba. Dengan kata lain komisaris independen tidak dapat mengurangi tindakan

manajemen laba didalam perusahaan.

Ketidakkonsistenan ini memiliki makna bahwa perusahaan yang memiliki

komisaris independen masih memiliki kemungkinan untuk melakukan manajemen laba.

Hal ini berarti meskipun terdapat komisaris independen dalam perusahaan, namun

dewan komisaris tersebut tidak memiliki cukup banyak waktu untuk perusahaan maka

keberadaannya tidak akan efektif. Demikian juga dengan keahlian, kemampuan,

pengetahuan dan latar belakang dewan komisaris independen yang memegang peranan

dalam rendahnya manajemen laba. Karena kualitas komisarislah yang lebih menentukan

kualitas fungsi pengawasan perusahaaan sehingga berpengaruh terhadap tingkat

manajemen laba.

Sedangkan, secara parsial hipotesis ketiga (H3) berdasarkan nilai t pada variabel

komite audit terhadap nilai perusahaan menunjukkan bahwa komite audit memiliki thitung

sebesar -2,732 dengan tingkat signifikan sebesar 0,008 > 0,05. Variabel ini mempunyai

nilai yang signifikan terhadap manajemen laba, karena tingkat signifikansinya 0,008 <

0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial komite audit berpengaruh secara

signifikan terhadap manajemen laba. Dengan kata lain komite audit dapat mengurangi

tindakan manajemen laba didalam perusahaan.
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Ketidakkonsistenan ini terjadi karena adanya pembentukan komite audit dalam

perusahaan didasari sebatas untuk memenuhi regulasi berdasarkan surat edaran BEJ,

SE-008/BEJ/12-2001 yang telah menetapkan bahwa keanggotaan komite audit terdiri

dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang komite audit termasuk ketua komite audit.

Sehingga dalam pelaksanaannya komite audit kurang efektif dalam melakukan tugas

dan tanggungjawabnya dalam menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan

perusahaan dengan menjunjung prinsip Good Corporate Governance.

Kemudian secara parsial hipotesis keempat (H4) berdasarkan nilai t pada variabel

kepemilikn manajerial terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa komisaris

independen memiliki thitung sebesar -1,516 dengan tingkat signifikan sebesar 0,135 >

0,05. Variabel ini tidak mempunyai nilai yang signifikan terhadap manajemen laba,

karena tingkat signifikansinya 0,135 > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara

parsial kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen

laba. Dengan kata lain kepemilikan maajerial tidak dapat mengurangi tindakan

manajemen laba didalam perusahaan.
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