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Abstrak: Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusional (lembaga
atau perusahaan) yang dapat mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif
sehingga dapat mempengaruhi manajemen dalam melakukan tindakan manajemen laba. Menurut Stapledon
(1999:18). Penelitian ini merupakan studi empiris yaitu studi tentang fakta atau data yang nyata yang
dikumpulkan dan diuji secara sistematik. Analisis ini bertujuan untuk mencari adanya hubungan antara
variabel dependen dengan beberapa satu atau lebih variabel independen. Secara parsial, konsentrasi
kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini dapat diartikan bahwa
semakin besar konsentrasi kepemilikan institusional, maka semakin kecil manajemen laba yang dilakukan
perusahaan. Pada variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan total aktiva berpengaruh negatif terhadap
manajemen laba. Umumnya perusahaan yang memiliki total aktiva yang relatif besar dapat beroperasi
dengan tingkat efisien yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang total aktivanya lebih rendah.
Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. ini berarti bahwa semakin besar
komposisi dewan komisaris maka semakin kecil manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya
semakin kecil komposisi dewan komisaris, maka semakin besar manajemen laba yang dilakukan perusahaan.
Kata kunci : Konsentrasi kepemilikan institusional, Manajemen laba

PENDAHULUAN
Manajemen laba adalah pengaturan laba
yang dilakukan oleh manajemen perusahaan
dengan alasan dan tujuan tertentu. Menurut
Scott (2006: 360) bahwa manajemen laba
merupakan pemilihan kebijakan akuntansi oleh
manajer dari standar akuntansi yang ada dan
secara alamiah dapat memaksimumkan utilitas
mereka dan nilai pasar. Berdasarkan beberapa
survei literatur yang dilakukan, ada indikasi
yang menunjukkan bahwa beberapa perusahaan
di Indonesia telah melakukan praktik
manajemen laba misalnya pada tahun 1998
sampai dengan 2001 telah banyak terjadi
skandal keuangan diperusahaan publik dengan
melibatkan persoalan laporan keuangan yang
pernah diterbitkanya, diantaranya yang ada di
indonesia adalah PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia
Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan
(financial reporting) yang berawal dari
terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005).
Penyalahgunaan informasi keuangan ini banyak
merugikan pihak-pihak yang berkepentingan
terutama para investor yang akan menanamkan
modalnya. Utari (2001) menemukan adanya
praktik manajemen laba pada perusahaan yang
melakukan penawaran saham perdana (Initial
Public offering) di Bursa efek Jakarta pada
tahun 1994 sampai dengan 1997. Arfan (2006)
juga menemukan dari 57 perusahaan manufaktur
yang menyusun laporan keuangan tahun 2004
terindikasi 24 perusahaan melakukan praktik
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manajemen laba. Tindakan manajemen laba juga
terjadi pada sektor perbankan pada tahun 2004
terungkap skandal laporan keuangan yang
dilakukan oleh Bank Global. Pengurus sekaligus
pemilik bank melakukan tindakan yang tidak
patut menurut kacamata hukum. Bank Global
bukan satu-satunya skandal yang melanda
industri perbankan. Pada tahun 2002 terjadi
skandal laporan keuangan ganda yaitu oleh
Bank Lippo, dan pada tahun 2003 terungkap
skandal 1,7 triliun oleh Bank BNI yang
melibatkan para pejabat bank (Wijayanti, 2009).
Kerugian
negara
akibat
kejahatan
perbankan selama tahun 2006 diperkirakan
mencapai Rp 1,209 triliun dan 52 juta dollar AS.
Data hasil investigasi Bank Indonesia bekerja
sama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia menunjukkan
indikasi itu muncul dari 134 kasus perbankan.
Dari 134 kasus itu, 43 kasus melibatkan 33 bank
umum dan 91 kasus pada Bank Perkreditan
Rakyat
(Kompas,
2007).
Konsentrasi
kepemilikan
institusional
merupakan
kepemilikan saham oleh institusional (lembaga
atau perusahaan) yang dapat mengendalikan
pihak manajemen melalui proses monitoring
secara efektif sehingga dapat mempengaruhi
manajemen
dalam
melakukan
tindakan
manajemen laba. Menurut Stapledon (1999:18)
kepemilikanan institusional memiliki insentif
yang lebih besar dari pada pemegang saham
individual untuk meminitor aktivitas-aktivitas
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perusahaan dikarenakan mereka memiliki saham
yang lebih besar.

KAJIAN PUSTAKA
Teori Keagenan (agency theory)
Dalam memahami tentang prilaku pihakpihak yang terlibat dalam suatu perusahaan, di
kenal dengan agency theory yaitu teori yang
menjelaskan hubungan antara principal dan
agent. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan
bahwa hubungan keagenan adalah sebuah
kontrak antara manajer (agent) dengan
pemegang saham (principal). Hubungan
keagenan tersebut terkadang menimbulkan
masalah antara manajer dan pemegang saham.
Jensen (1987) menyatakan bahwa manajer
perusahaan adalah agen dari pemegang saham
yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
Agency theory dapat menganalisis konflikkonflik yang terjadi. Perspektif hubungan
keagenan merupakan dasar yang digunakan
untuk memahami hubungan antara manajer dan
pemegang saham.
Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas
saham, pemegang saham bertindak sebagai
principal, dan CEO (chief executive officer)
sebagai agent mereka. Pemegang saham
mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai
dengan kepentingan principal. Menurut Jensen
(1976) bahwa manajer perusahaan berusaha
untuk memaksimalkan kesejahteraan perusahaan.
Pemilik perusahaan (pemegang saham) lebih
menginginkan untuk memaksimumkan return
atas investasinya. Dimana hubungan keagenan
adalah sebuah kontrak antara manajer (agent)
dengan
investor
(principal).
Konflik
kepentingan ini antara pemilik dan agen terjadi
karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat
sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga
memicu biaya keagenan (agency cost).
Agency theory memiliki asumsi bahwa
masing-masing
individu
semata-mata
termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri
sehingga menimbulkan konflik kepentingan
antara principal dan agent. Pihak principal
termotivasi
mengadakan
kontrak
untuk
mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas
yang selalu meningkat. Agent termotivasi untuk
memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi
dan psikologisnya, antara lain dalam hal
memperoleh investasi, pinjaman, maupun
kontrak kompensasi. Konflik kepentingan
semakin meningkat terutama karena principal
tidak dapat memonitor aktivitas pimpinan (chief
executive officer) sehari-hari untuk memastikan
bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan
pemegang saham. Principal tidak memiliki
informasi yang cukup tentang kinerja agent.
Agent mempunyai lebih banyak informasi
mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan
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perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang
mengakibatkan adanya ketidakseimbangan
informasi yang dimiliki oleh principal dan agent
(Utari, 2001)
Manajemen Laba
Manajemen laba yaitu suatu kemampuan
untuk memanipulasi pilihan–pilihan yang
tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk
dapat mencapai tingkat laba yang diinginkan
(Belkaoui, 2004:74). Definisi manajemen laba
juga dikemukakan oleh Schipper (1989) dalam
Belkaoui (2004:75) yang melihat manajemen
laba sebagai suatu intervensi yang disengaja
pada proses pelaporan eksternal dengan maksud
untuk mendapatkan beberapa keuntungan
pribadi.
Mohanram (2003) mengemukakan bahwa :
“Earnings management is the intentional
misstatement of earnings leading to bottom line
numbers that would have been different in the
absence of any manipulation. When managers
make decisions not for strategic reasons, but
solely to change earnings, one can consider that
to be earnings management.” Dari definisi
tersebut dapat dikatakan manajemen laba
merupakan kesengajaan pelaporan laba yang
tidak sesuai keadaan sebenarnya dan sarat
manipulasi. Berdasarkan definisi-definisi yang
telah dikemukakan dapat dikatakan bahwa
manajemen
laba
merupakan
intervensi
manajemen dalam pelaporan laba dengan
memilih kebijakan akuntansi untuk memperoleh
keuntungan tertentu.
Motivasi Manajemen Laba
Menurut Scott (2006:352-364), ada
beberapa motivasi terjadinya manajemen laba
yaitu:
1. Rencana Bonus (bonus scheme)
2. Kontrak Utang Jangka Panjang (debt
covenant)
3. Motivasi Politis (political motivation)
4. Motivasi Perpajakan (taxation motivation)
5. Pergantian Direksi (changes of CEO)
6. Penawaran Perdana (initial public offering)

Teknik Manajemen Laba
Setiawati dan Na’im (2000) (dalam
Rahmawati 2007) menyatakan bahwa teknik
untuk melakukan manajemen laba dapat
dikelompokkan dalam tiga kelompok yaitu :
1. Perubahan Metode Akuntansi
2. Memainkan Kebijakan Perkiraan Akuntansi
3. Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan

Pola Manajemen Laba
Menurut Scott (2006: 345-346) manajemen
laba dapat dilakukan dengan empat pola, antara
lain:
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1.

2.

3.

4.

Taking a Bath (mengambil sikap aman).
Pola ini terjadi pada saat reorganisasi
dengan melaporkan kerugian dalam jumlah
besar. Tindakan ini diharapkan dapat
meningkatkan laba di masa mendatang.
Income Minimization (meminimumkan
laba). Dilakukan pada saat perusahaan
mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi
sehingga jika laba pada periode mendatang
diperkirakan turun drastis dapat diatasi
dengan
mengambil
laba
periode
sebelumnya.
Income Maximization (memaksimumkan
laba). Dilakukan manajemen perusahaan
untuk mendapatkan bonus. Tindakan ini
bertujuan untuk melaporkan net income
yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih
besar.
Income Smoothing (meratakan laba).
Dilakukan
perusahaan
dengan
cara
meratakan laba yang dilaporkan sehingga
dapat mengurangi fluktuasi laba yang
terlalu besar karena pada umumnya investor
lebih menyukai laba yang relatif konstan.

Manfaat dan Kerugian Manajemen Laba
(earning management)
Tindakan manajemen laba (earning
management) telah menimbulkan beberapa
kasus skandal pelaporan akuntansi dalam dunia
bisnis, antara lain Enron, Merck, Wold Com dan
mayoritas perusahaan lain di Amerika serikat
yang menimbulkan persepsi publik bahwa
manajemen laba (earning management) telah
ditetapkan secara opportunistik oleh manajer
perusahaan untuk mendapatkan keuntungan
pribadi dari keuntungan pemegang saham
(stockholders) (Jiraporn et al, 2003:1). Dengan
mengatur laba secara oppotunistik (berlebihan)
manajemen
memiliki
motivasi
untuk
mendapatkan bonus atau kompensasi yang lebih
besar, Siuk, Yoon, dan Miller (2001). Tindakan
tersebut merupakan suatu kerugian perusahaan
di masa yang akan datang karena kepentingan
pemeganga saham sebagai pemilik modal
teabaikan.
Di sisi lain menurut Jiraporn et al (2003 :1)
tindakan manajemen laba memiliki manfaat
karena secara potensial mempertinggi nilai
informasi laba (infomation value earnings).
Dalam hal ini dilakukan dengan harapan bahwa
pihak manajemen ingin mengkomunikasikan
potensi laba perusahaan di masa yang akan
datang. Menurut Scott (2006 : 355), di sisi baik
(good side) dari manajemen laba adalah
didasarkan pada konsep komunikasi yang
dihalangi (blocket communication) yaitu
manajemen menyampaikan informasi khusus
yang dapat menghalangi cost kepada pemilik.
Dengan demilikian dapat dilakukan dengan cara
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manajemen menyampaikan suatu informasi laba
potensial yang dapat diharapkan dalam jangka
panjang di masa yang akan datang.

Pengukuran Manajemen Laba
Manajemen
laba
diukur
dengan
Discretionary accruals (Dechow, Sloan, dan
Sweeney, 1995). Discretionary Accruals
merupakan akrual yang tidak normal yang
terjadi karena adanya rekayasa dari manajer
perusahaan. Pengukuran manajemen laba dapat
dilakukan dengan beberapa model, seperti The
Healy Model (1985), The De Angelo Model
(1986), The Jones Model (1991), Industry
Adjusted Model (1991), dan The Modified Jones
Model (Dechow, Sloan, dan Sweeney, 1995).
Untuk mengukur tingkat manajemen laba,
menggunakan discretionary accruals yang
dihitung dengan The Modified Jones Model.
Model ini dipilih karena dianggap sebagai
model yang paling baik dalam mendeteksi
manajemen laba, serta memberikan hasil yang
paling kuat (Dechow, 1995).

Discretionary Accruals
Untuk mendeteksi tindakan manajemen laba
yang dilakukan perusahaan, discretionary
accruals digunakan sebagai suatu proses untuk
mengestimasi manajemen laba (Koh, 2003:113).
Selanjutnya Peasnell (1998) mengatakan bahwa
Discretionary accrual (kebijakan akuntansi
akrual) adalah suatu cara untuk mengurangi
pelaporan laba yang sulit dideteksi melalui
manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan
dengan akrual, misalnya dengan cara menaikkan
biaya amortisasi dan depresiasi, mencatat
kewajiban yang besar atas jaminan produk
(garansi), kotinjensi dan potongan harga, dan
mencatat persediaan yang sudah usang. Lebih
lanjut, akrual adalah semua kejadian yang
bersifat operasional pada suatu tahun yang
berpengaruh terhadap arus kas. Perubahan
piutang dan hutang merupakan akrual, juga
perubahan persediaan. Biaya depresiasi juga
merupakan
akrual
negatif.
Akuntan
memperhitungkan akrual untuk menandingkan
biaya dengan pendapatan, melalui perlakuan
transaksi yang berkaitan dengan laba bersih
sesuai dengan yang diharapkan.

Konsentrasi Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional merupakan salah
satu cara untuk memonitor kinerja manajer
dalam mengelola perusahaan sehingga dengan
adanya kepemilikan oleh institusi lain
diharapkan
bisa
mengurangi
perilaku
manajemen laba yang dilakukan manajer.
Kepemilikan institusional memiliki kemampuan
untuk mengendalikan pihak manajemen melalui
proses monitoring secara efektif. Cornett et al
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(2006) menemukan adanya bukti yang
menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang
dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak
investor insitusional dapat membatasi perilaku
para manajer. Demikian institusi sebagai
pemilik saham dianggap lebih mampu dalam
mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini
terjadi dikarenakan investor institusi lebih
berpengalaman dibandingkan dengan investor
individual. Institusi sebagai investor yang
sophisticated
(berpengalaman)
karena
mempunyai kemampuan dalam memproses
informasi dibandingkan dengan investor
individual.
Semakin tinggi kepemilikan institusional
maka akan mengurangi perilaku opportunistic
manajer yang dapat mengurangi agency cost
yang diharapkan akan meningkatkan tujuan
perusahaan. Jumlah pemegang saham yang
besar (large shareholders)
minimal 20%
mempunyai arti penting dalam memonitor
perilaku manajer dalam perusahaan (Nuryaman
2008), Dengan adanya konsentrasi kepemilikan,
maka para pemegang saham besar seperti
kepemilikan oleh institusional akan dapat
memonitor tim manajemen secara lebih efektif
dan nantinya dapat meningkatkan nilai
perusahaan. Tingginya kepemilikan oleh
institusi akan meningkatkan pengawasan
terhadap perusahaan. Pengawasan yang tinggi
ini
akan
meminimalisasi
tingkat
penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan
oleh pihak manajemen yang akan menurunkan
nilai perusahaan. Selain itu, pemilik institusional
akan berusaha melakukan usaha-usaha positif
guna meningkatkan nilai perusahaan miliknya.

Ukuran perusahaan
Ukuran
perusahaan
merupakan
gambaran besar kecilnya perusahaan yang
tercermin dari nilai total aktiva perusahaan
pada neraca akhit tahun yang diukur dengan
len (Ln) dari total aktiva (Siregar dan
Utama 2006). Sehubungan dengan total
aktiva, apabila perusahaan memiliki total
aktiva yang besar menunjukkan bahwa
perusahaan
telah
mencapai
tahap
kedewasaan (maturity) atau well established.
Pada umumnya perusahaan yang mempunyai
total aktiva yang relatif besar dapat beroperasi
dengan tingkat efisien yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan yang total
aktivanya lebih rendah. Dengan demikian
perusahaan yang total aktivanya besar lebih
mampu untuk menghasilkan tingkat keuntungan
yang lebih tinggi ( Nuryaman, 2008).

Komposisi Dewan Komisaris
Komposisi Dewan Komisaris adalah
susunan keanggotaan yang terdiri dari komisaris
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dari luar perusahaan (komisaris independen) dan
komisaris dari dalam perusahaan. Variabel ini
dihitung dengan membagi jumlah komisaris
independen terhadap jumlah total anggota
komisaris. Struktur dewan dalam perusahaan di
Indonesia menganut sistem dua tingkat (two
tiers system) yang menganut sistem hukum
kontinental
Eropa.
Disini
perusahaan
mempunyai dua badan terpisah yaitu dewan
pengawas (dewan komisaris) dan dewan
manajemen (dewan direksi) (Wijayanti, 2009).
Dewan direksi mengelola dan mewakili
perusahaan
dibawah
pengarahan
dan
pengawasan dewan komisaris. Dewan direksi
juga harus memberikan informasi kepada dewan
komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan
oleh dewan komisaris. Sehingga dewan
komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi
tugas-tugas manajemen serta tidak boleh
melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen
dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam
transaksi-transaksi dengan pihak ketiga.
Keberadaan dewan komisaris independen di
Indonesia telah diatur dengan berbagai peraturan.
Menurut peraturan Pencatatan Nomor IA tentang
Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat
Ekuitas di bursa yaitu jumlah komisaris
independen minimum 30%. Lebih lanjut dalam
rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan
yang baik (good corporate governance),
perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris
independen yang jumlahnya proporsional
sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki
oleh bukan pemegang saham pengendali dengan
ketentuan jumlah komisaris independen
sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh
anggota komisaris. Dalam mewujudkan good
corporate governance di lingkungan perbankan,
Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan
Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang
Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi
Bank Umum. Berdasarkan peraturan tersebut,
paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan
komisaris adalah komisaris independen. Jadi,
keberadaan dewan komisaris independen sudah
merupakan keharusan bagi tiap entitas.

METODE PENELITIAN
Analisis
data
dilakukan
dengan
menggunakan regresi linier berganda yaitu
bertujuan untuk menguji dan menganalisis, baik
secara parsial maupun bersama-sama. pengaruh
konsentrasi kepemilikan institusional, ukuran
perusahaan, dan komposisi dewan komisaris
terhadap manajemen laba pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI). Penelitian ini merupakan studi
empiris yaitu studi tentang fakta atau data yang
nyata yang dikumpulkan dan diuji secara
sistematik. Analisis ini bertujuan untuk mencari
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adanya hubungan antara variabel dependen
dengan beberapa satu atau lebih variabel
independen. Model regresi linier berganda ini
adalah sebagai berikut :
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε
Dimana :
Y = manajemen laba
X1 = konsentrasi
kepemilikan
institusional
X2 = ukuran Perusahaan
X3 = komposisi dewan komisaris
α = konstanta
βi = i = 1, 2, 3 = koefisien regresi
ε = error term

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data Penelitian
Statistik deskriptif yaitu menjelaskan
deskriptif data dari seluruh variabel yang ada
didalam model penelitian. Analisis dalam
penelitian ini dilakukan sesuai dengan hipotesis
yang telah ditetapkan dimana sesuai dengan
variabel penelitian, data yang dibutuhkan untuk
dianalisis dalam penelitian ini adalah
konsentrasi kepemilikan institusional (X1),
ukuran perusahaan (X2), dan komposisi dewan
komisaris (X3), dan manajemen laba (Y). Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder dan berskala rasio yang diperoleh dari
laporan
keuangan
tahunan
perusahaan
perbankan yang telah diaudit.
Variabel
konsentrasi
kepemilikan
institusional diperoleh dari jumlah saham
institusional yang terkonsentrasi (mayoritas)
dibagi dengan jumlah saham perusahaan.
Ukuran perusahaan diperoleh dari nilai total
aktiva. Sedangkan komposisi dewan komisaris
diperoleh dari jumlah dewan komisaris
independen dibagi dengan jumlah keseluruhan
dewan komisaris. Manajemen laba yang
merupakan variabel dependen diukur dengan
menggunakan discretionary accruals. Untuk
mengestimasi discretionary accruals digunakan
The Modified Jones Model (1991), yang
diperoleh dari nilai residual regresinya. bahwa
statistik deskriptif dari seluruh variabel yang
dimasukkan dalam model penelitian. Adapun
variabel terdiri dari variabel dependen dan
variabel independen. Menunjukkan bahwa nilai
rata-rata manajemen laba 0,0622857, dengan
nilai minimum 0,0000931 dan nilai maksimum
0,3063153 Hasil deskriptif terhadap konsentrasi
kepemilikan institusional untuk seluruh populasi
menunjukkan nilai rata-rata 0,8330, nilai
minimum 0,4771 dan nilai maksimum 2,3278.
Selanjutnya hasil deskriptif terhadap ukuran
perusahaan untuk keseluruhan populasi sasaran
menunjukkan nilai rata-rata sebesar 2,3568, nilai
minimum sebesar 4,0515 dan nilai maksimum
sebesar 26,7012. Nilai terhadap variabel
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komposisi dewan komisaris yang menjadi hasil
deskriptif
untuk
keseluruhan
populasi
menunjukkan nilai rata-rata 0,5537, nilai
minimum 0,3333 dan nilai maksimum 0,71430.

Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis regresi merupakan salah satu
alat analisis yang menjelaskan tentang akibatakibat dan besarnya akibat yang timbul oleh satu
atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel
terikat. Berdasarkan hasil perhitungan dengan
menggunakan
analisis
regresi
berganda
diperoleh pengaruh konsentrasi kepemilikan
institusional, ukuran perusahaan, dan komposisi
dewan komisaris terhadap manajemen laba pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2006 – 2009. Berdasarkan
hasil olahan data di atas, diperoleh persamaan
regresi berganda sebagai berikut :
Y = 0.160 – 0.012X1 – 0.004X2 – 0.004X3 + 
Dimana memperoleh nilai konstanta sebesar
0.160 yang berarti bahwa jika konsentrasi
kepemilikan institusional, ukuran perusahaan,
dan komposisi dewan komisaris dianggap
konstan, maka manajemen laba akan meningkat
sebesar 0.160. Jadi koefisien konsentrasi
kepemilikan institusional sebesar -0.012.
Sedangkan koefisien ukuran perusahaan sebesar
-0.004, dan koefisien komposisi dewan
komisaris sebesar -0.004. menunjukkan bahwa
apabila faktor kepemilikan institusional (X1),
ukuran perusahaan (X2), dan komposisi dewan
komisaris (X3) dianggap konstan, maka besarnya
manajemen laba pada perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah
sebesar 0,160.

Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan
Institusional, Ukuran Perusahaan, dan
Komposisi Dewan Komisaris Secara
Simultan terhadap Manajemen Laba.
Berdasarkan nilai koefisien regresi ini
menunjukkan bahwa pengaruh dari masingmasing variabel independen (konsentrasi
kepemilikan institusional, ukuran perusahaan
dan komposisi dewan komisaris) terhadap
variabel dependen (manajemen laba) adalah
sebesar -0,012; -0,04 dan -0,04. Nilai koefisien
regresi ini menunjukkan bahwa koefisien regresi
variabel konsentrasi kepemilikan institusional,
ukuran perusahaan dan komposisi dewan
komisaris terhadap manajemen laba lebih kecil
dari nol (βi< 0; i= 1, 2 dan 3).Berdasarkan
rancangan pengujian hipotesis, syarat untuk
menyatakan bahwa konsentrasi kepemilikan
institusional, ukuran perusahaan dan komposisi
dewan
komisaris
secara
bersama-sama
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
apabila sekurang-kurangnya ada satu Bi<0; i=
1,2 dan 3. Mengacu pada syarat tersebut, hasil
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penelitian ini menolak H0 (hipotesis nol) atau
menerima Ha (hipotesis alternatif). Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa konsentrasi
kepemilikan institusional dan komposisi dewan
komisaris secara bersama-sama berpengaruh
negatif terhadap manajemen laba pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
Koefisien korelasi (R)= 0,194 yang
menunjukkan bahwa derajat hubungan (korelasi)
antara variabel independen dan variabel
dependen sebesar 19,4%. Artinya manajemen
laba mempunyai hubungan yang lemah dengan
konsentrasi kepemilikan institusional, ukuran
perusahaan dan komposisi dewan komisaris.
Koefisien determinasi (R2)= 0,038, artinya
sebesar 3,8% perubahan-perubahan yang terjadi
pada manajemen laba dapat dijelaskan oleh
perubahan-perubahan
yang
terjadi
pada
konsentrasi kepemilikan institusional, ukuran
perusahaan dan komposisi dewan komisaris,
sedangkan selebihnya 96,2% dijelaskan oleh
faktor-faktor dari variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan
Institusional terhadap Manajemen Laba
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai
koefisien
regresi
pengaruh
konsentrasi
kepemilikan
institusional
(X1)
terhadap
manajemen laba (Y) adalah sebesar minus
0,012. Karena penelitian ini menggunakan
metode sensus, maka tidak dilakukan pengujian
signifikansi terhadap nilai koefisien regresi
tersebut, karena nilai koefisien regresi yang
diperoleh adalah nilai koefisien regresi yang
sesungguhnya dari populasi. Nilai koefisien
regresi sebesar
minus 0,012 menunjukkan
bahwa koefisien regresi variabel konsentrasi
kepemilikan institusional terhadap manajemen
laba lebih kecil dari nol (β1< 0). Mengacu pada
syarat tersebut, hasil penelitian ini menolak H0
(hipotesis nol) atau menerima Ha (hipotesis
alternatif). Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa konsentrasi kepemilikan institusional
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.
Pengaruh negatif yang dihasilkan bermakna
bahwa semakin besar persentase konsentrasi
kepemilikan
institusional,
maka
tingkat
manajemen laba akan semakin rendah. Nilai
koefisien regresi sebesar
minus 0,012
menunjukkan bahwa setiap adanya kenaikan
konsentrasi kepemilikan institusional sebesar
satu satuan akan mengakibatkan penurunan
terhadap manajemen laba sebesar 0,012 satuan,
dengan asumsi variabel komposisi dewan
komisaris konstan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan yang
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diharapkan, yaitu konsentrasi kepemilikan
institusional berpengaruh negatif terhadap
manajemen laba pada perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pengaruh negatif ini mengindikasikan bahwa
pemegang saham institusi mampu melakukan
pengawasan yang efektif terhadap tindakan
manajemen, terutama terhadap tindakan manajer
yang bersifat oportunis. Dengan kata lain
konsentrasi kepemilikan saham dapat menjadi
mekanisme good corporate governance dalam
rangka pengendalian terhadap segala bentuk
kecurangan manajer yang salah satunya adalah
manajemen laba.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap
Manajemen laba.
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran
perusahaan
(X2)
berpengaruh
terhadap
manajemen laba, ini ditandai dengan koefisien
regresi -0,004. Koefisien negatif menunjukkan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif
terhadap manajemen laba, artinya ukuran
perusahaan
mengalami
penurunan
4%.
Penelitian ini menggunakan total aktiva sebagai
alat ukur dari ukuran perusahaan. Total aktiva
yang besar menunjukkan bahwa perusahaan
perbankan telah mencapai tahap kedewasaan
(maturity). Umumnya perusahaan yang memiliki
total aktiva yang relatif besar dapat beroperasi
dengan tinggat efisiensi yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan yang total
aktivanya lebih rendah. Dengan demikian,
perusahaan dengan total aktiva yang besar akan
lebih mampu untuk menghasilkan tingkat
keuntungan yang lebih tinggi (Siregar, Veronica
dan utama, 2006). Hal ini mengindikasikan
bahwa pengelolaan laba pada perusahaan kecil
cenderung bersifat oportunis. Perusahaan yang
lebih besar berkesempatan lebih kecil dalam
melakukan manajemen laba dibandingkan
perusahaan kecil.

Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris
terhadap Manajemen Laba
Berdasarkan
nilai
koefisien
regresi
pengaruh komposisi dewan komisaris (X3)
terhadap manajemen laba (Y) adalah sebesar
minus 0,04. Karena penelitian ini menggunakan
metode sensus, maka tidak dilakukan pengujian
signifikansi terhadap nilai koefisien regresi
tersebut, karena nilai koefisien regresi yang
diperoleh adalah nilai koefisien regresi yang
sesungguhnya dari populasi. Nilai koefisien
regresi sebesar -0,04 menunjukkan bahwa
koefisien regresi variabel komposisi dewan
komisaris terhadap manajemen laba lebih kecil
dari nol (β3< 0). Mengacu pada syarat tersebut,
hasil penelitian ini menolak H0 (hipotesis nol)
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atau menerima Ha (hipotesis alternatif). Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa komposisi
dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap
manajemen laba pada perusahaan perbankan
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pengaruh negatif yang dihasilkan bermakna
bahwa semakin besar persentase komposisi
dewan komisaris, maka tingkat manajemen laba
akan semakin rendah. Nilai koefisien regresi
sebesar minus 0,04 menunjukkan bahwa setiap
adanya kenaikan komposisi dewan komisaris
sebesar satu satuan akan mengakibatkan
penurunan terhadap manajemen laba sebesar
0,04 satuan, dengan asumsi variabel konsentrasi
kepemilikan institusional konstan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan yang
diharapkan, yaitu komposisi dewan komisaris
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba
pada perusahaan perbankan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Pengaruh negatif ini
mengindikasikan bahwa komisaris independen
telah
efektif
dalam
menjalankan
tanggungjawabnya
mengawasi
kualitas
pelaporan
keuangan
demi
membatasi
manajemen laba di perusahaan. Hal tersebut
disebabkan karena makin banyak pihak
independen dalam perusahaan yang menuntut
adanya transparansi dalam pelaporan keuangan
perusahaan, sehingga laporan keuangan lebih
berkualitas.
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ukuran perusahaan dan komposisi dewan
komisaris berpengaruh secara simulan
terhadap manajemen laba pada perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Pengaruh yang dihasilkan relatif
kecil adalah sebesar 0,038 atau 3,8%.
2. Secara parsial, konsentrasi kepemilikan
institusional berpengaruh negatif terhadap
manajemen laba. Hal ini dapat diartikan
bahwa
semakin
besar
konsentrasi
kepemilikan institusional, maka semakin
kecil manajemen laba yang dilakukan
perusahaan. Sebaliknya semakin kecil
konsentrasi kepemilikan institusional, maka
semakin besar peluang perusahaan untuk
melakukan manajemen laba.
3. Pada variabel ukuran perusahaan yang diukur
dengan total aktiva berpengaruh negatif
terhadap
manajemenlaba.
Hal
ini
menunjukkan bahwa semakin besar ukuran
perusahaan semakin kecil manajemen laba
yang dilakukan oleh perusahaan. Umumnya
perusahaan yang memiliki total aktiva yang
relatif besar dapat beroperasi dengan tingkat
efisien yang lebih tinggi dibandingkan
dengan perusahaan yang total aktivanya lebih
rendah.
4. Dengan demikian efisiensi yang tinggi maka
perusahaan akan menghasilkan keuntungan
yang relatif tinggi. Namun pada perusahaan

kecil cenderung melakukan praktik
manajemen laba dibandingkan dengan
perusahaan besar.
5. Komposisi dewan komisaris berpengaruh
negatif terhadap manajemen laba. ini berarti
bahwa semakin besar komposisi dewan
komisaris maka semakin kecil manajemen
laba yang dilakukan perusahaan. Sebaliknya
semakin kecil komposisi dewan komisaris,
maka semakin besar manajemen laba yang
dilakukan perusahaan.
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