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1 PENERAPAN PSAK BERBASIS IFRS TAHUN 2015 DAN MEKANISME GOOD CORPORATE 

GOVERNANCE TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA Agustinus S. 

agussalukh.02@gmail.com Abstrak Tujuan penelitian adalah untuk memberikan bukti 

empiris mengenai pengaruh penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015 dan mekanisme 

good corporate governance terhadap praktik manajemen laba. Mekanisme good 

corporate governance dalam penelitian ini diproksikan dengan ukuran komite audit, 

ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional. 
 

 

Manajemen laba diukur dengan conditional revenue model yang dikembangkan oleh 

Stubben (2010). Penelitian ini menggunakan sampel dari seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2015. Data  

yang digunakan adalah data sekunder, dengan jumlah sampel sebanyak 156 

perusahaan. Metode analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015 dan 

dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif, sedangkan ukuran dewan 

komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap praktik manajemen laba. 
 

 

Mekanisme good corporate governance yang lainnya (ukuran komite audit, kepemilikan 

manajerial, dan kepemilikan institusional) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Kata kunci: IFRS, Revenue Model, Manajemen Laba Abstract The 

purpose of the research is to provide empirical evidence to the influence of IFRS-based 

PSAK implementation year 2015 and good corporate governance mechanism towards 

the earning management practice. In this research, the researcher designates a good 

corporate governance mechanism with the size of the audit committee, commissary 

board, independent commissary board, managerial ownership, and institutional

mailto:02@gmail.com


ownership. 
 

 

Conditional revenue model measures the earning management, developed by Stubben 

(2010). This research uses the sample from all of the manufacturing company listed in  

Indonesia stock exchange for the 2014-2015 period. The analysis method uses multiple 

regression analysis, while the data used are secondary with the total sample of 156 

companies. The result of this research indicates that the IFRS-based PSAK 

implementation year 2015 and independent board commissary significantly affects 

negative, while the size of board commissary significantly affects positively towards 

earning management. 
 

 

This causes other good corporate governance mechanisms; the size of the audit 

committee, managerial ownership, and institutional ownership do not have a significant  

influence on earning management. Keywords: IFRS, Revenue Model, Earning 

Management 2 1. Pendahuluan Laporan keuangan merupakan salah satu media utama 

yang digunakan oleh manajer untuk mengkomunikasikan pertanggungjawaban  

manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, kepada pemakai laporan 

keuangan. Untuk itu, laporan keuangan khususnya informasi laba harus bebas dari 

gangguan (noice) akibat penerapan PABU (Prinsip Akuntansi Berlaku Umum) yang  

dalam banyak hal tidak merefleksi realitas ekonomik (misalnya penggunaan biaya 

historis) atau akibat manajemen laba (earning management). Di Indonesia, penyusunan 

laporan keuangan harus berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 

yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia 

(DSAK - IAI). 
 

 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru yang telah dikeluarkan oleh  

Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK - IAI) ialah PSAK 

berbasis IFRS (International Fianacial Reporting Standard) tahun 2015 yang 

penerapannya efektif terhitung per tanggal 1 Januari 2015. Dengan pendekatan 

principled based-nya, pengungkapan yang lebih banyak (Full disclosure), dinamis dan 

pendekatan nilai wajar (fair value) dalam penyajian laporan keuangan, maka akan 

meminimalisir praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. 
 

 

Hal ini sesuai dengan pernyataan IAI tahun 2009 yang dikutip dari Narendra (2013) yang 

menyebutkan bahwa IFRS melalui penerapan fair value dan balance sheet approach 

dapat mempersulit tindakan manajemen laba. Pernyataan tersebut juga didukung oleh 

penelitian Chen et al. (2010) menemukan bukti empiris bahwa dengan adopsi IFRS 

dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi dan menurunkan manajemen laba 

dibandingkan sebelum mengadopsi IFRS. Sanjaya dan Ulupui (2016) dalam 

penelitiannya juga menyimpulkan bahwa penerapan IFRS (Internationa Financial



Reporting Standard) terbukti mampu menekan manajemen laba pada perusahaan  

manufaktur di Indonesia. 
 

 

Praktik manajemen laba juga sangat erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG). Corporate governance merupakan salah satu elemen 

kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan 

antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan stakeholder 

lainnya. Untuk menerapkan corporate governance maka diperlukan suatu cara atau 

metode yang disebut dengan mekanisme corporate governance (Nugraheni, Nugrahanti 

dan Andreas, 2015). 
 

 

Oleh karena itu, kemampuan perusahaan dalam menerapkan mekanisme corporate 

governance secara maksimal efeknya dapat mengurangi praktik manajemen laba dan 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hal ini sesuai menurut (Lanis dan Richardson, 

2011 dalam Siagian dan Martani, 2014), membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki 

tata kelola yang baik, kurang terlibat dalam praktik manajemen laba. Namun, masih 

menjadi bias apakah penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) berbasis 

IFRS tahun 2015 dan mekanisme good corporate management berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba, karena masih dijumpai adanya perbedaan atas hasil-hasil 

penelitian terdahulu. 
 

 

Sebut saja hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Eka P (2014) menemukan bahwa 

adopsi IFRS tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, hal ini dikarenakan revisi 7 

PSAK pada program konvergensi IFRS tidak mempengaruhi kebijakan akuntansi yang 

telah diterapkan di perusahaan. Kemudian, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nundini 

dan Lastanti (2014) yang meneliti mengenai pengaruh konvergensi IFRS dan mekanisme 

corporate governance terhadap earning management pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di BEI, hasil penelitiannya menunjukan bahwa konvergensi IFRS tidak 

berpengaruh signifikan terhadap earning management, sedangkan mekanisme 

corporate governance yang diproksikannya dengan 3 proporsi komisaris independen, 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang beragam, 

yaitu komisaris independen tidak berpengaruh, kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap earning 

management. 
 

 

Perbedaan juga tampak pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2009), Sari 

dan Asyik (2013), Ujiyanto dan Pramuka (2007). Menurut Setiawan (2009), komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional tidak berpengaruh, 

komite audit berpengaruh negatif dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 

terhadap praktik manajemen laba, sedangkan Sari dan Asyik (2013), menyebutkan



bahwa komisaris independen berpengaruh negatif, kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif, kepemilikan institusional berpengaruh positif, komite audit berpengaruh positif 

dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. 
 

 

Adapun, Ujiyanto dan Pramuka (2007) menyebutkan bahwa komisaris independen 

berpengaruh positif, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif, kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh, dan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap praktik manajemen laba. Beragamnya pengaruh mekanisme corporate 

governance terhadap earning management kemungkinan bisa saja terjadi, hal ini 

didukung oleh Asward dan Lina (2015) dalam implikasi hasil penelitiannya mengatakan 

bahwa tidak semua mekanisme corporate governance dapat meminimalisir manajemen 

laba, artinya tidak semua variabel dalam mekanisme corporate governance berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 
 

 

Motivasi dalam penelitian ini adalah penulis ingin menganalisa lebih mendalam, karena 

berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

sebelumnya, masih terdapat adanya research gap atau inconsistency mengenai 

pengaruh penerapan PSAK berbasis IFRS dan mekanisme good corporate governance. 

Keunikan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, 

penelitian ini menggunakan revenue discretionary model yang dihitung dengan  

menggunakan conditional revenue model yang diperkenalkan oleh Stubben (2010), 

karena pada penelitian sebelumnya menggunakan discretionary accrual untuk 

mengukur manajemen laba yang dihitung dengan menggunakan modified jones 

model. 
 

 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan 

PSAK berbasis IFRS tahun 2015 dan mekanisme Good Corporate Governance yang 

diproksikan dengan ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris 

independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap praktik 

manajemen laba. 2. Kajian Teori dan Pengembangan Hipotesis Agency Theory Jensen 

dan Meckling (1976) menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori 

ketidaksamaan kepentingan antara principal dan agent. 
 

 

Pihak principal mengharapkan return yang tinggi sedangkan agent mengharapkan 

kompensasi yang tinggi, sehingga hal inilah yang akhirnya bisa membuat pihak 

manajemen akan berusaha untuk merubah laba dalam laporan keuangan dengan cara 

melakukan praktik manajemen laba. Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui 

teori keagenan (Agency Theory). Menurut Asward dan Lina (2015), menyebutkan bahwa 

perspektif agency theory merupakan teori dasar yang digunakan untuk memahami 

corporate governance dan manajemen laba. Agency Theory mencoba menjelaskan 

bagaimana perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan, karena pada dasarnya



antara pemegang saham/pemilik (principal) dengan manajemen (agent) memiliki 

perbedaan kepentingan (Wahyuni, 2010). 
 

 

4 Positive Accounting Theory Teori ini berupaya untuk menjelaskan mengapa kebijakan 

akuntansi menjadi suatu masalah bagi perusahaan dan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan laporan keuangan, dan untuk memprediksi kebijakan akuntansi 

yang hendak dipilih oleh perusahaan dalam kondisi tertentu. Sebagaimana, Watt & 

Zimmerman (1986) dalam Januarti (2004) menyebutkan bahwa tujuan teori akuntansi 

positif adalah untuk menjelaskan (to explain) dan memprediksi (to predict) praktik 

akuntansi. Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui Positive Accounting Theory 

(PAT). 
 

 

Tiga hipotesis Possitive Accounting Theory yang dapat dijadikan dasar pemahaman 

timbulnya tindakan manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts and Zimmerman 

(1986) dalam Halim dkk (2005) adalah: (1) The bonus plan hypothesis, untuk perusahaan 

yang memiliki rencana pemberian bonus kepada manajer perusahaan terkait dengan 

angka-angka akuntansi, maka manajer akan cenderung untuk menaikan laba saat ini, 

dengan memilih metode-metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa  

depan ke masa kini. (2) The debt covenant hypothesis, untuk perusahaan yang semakin 

mendekati pelanggaran perjanjian kontrak hutang (debt covenant), maka manajer  

perusahaan akan berusaha sedemikian rupa untuk mengatur labanya dengan dengan 

cara menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau laba. 

(3) The political cost hypothesis, biaya politik muncul disebabkan karena profitabilitas 

perusahaan yang tinggi, sehingga akan menarik perhatian media dan konsumen. 
 

 

Oleh karena itu, manajer cenderung untuk memperkecil laba yang dilaporkan. Teori 

Regulasi Menurut Hendriksen (2005) dalam Samekto (2013), menyatakan bahwa ada 

beberapa konsekuensi yang diterima oleh pengguna dari regulasi atas standar yang 

berubah dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 1. Konsekuensi Ekonomi Pengguna 

Konsekuensi ekonomi Perusahaan/ korporasi Biaya penerbitan laporan keuangan 

Perbedaan volalitas angka laporan keuangan Manajemen Perilaku manajemen 

Masyarakat Persepsi atas perusahaan Investor dan kreditor Keputusan keuangan 

Standar akuntasi berbasis IFRS juga ditunjukan untuk menciptakan suatu regulasi yang 

memenuhi semua kebutuhan setiap pengguna. 
 

 

Menurut Baruch Lev (dikutip oleh Hendriksen, 2005 dalam Samekto, 2013) yang 

menyatakan bahwa perubahan standar yang berlaku memiliki pengaruh yang nyata 

pada operasi keuangan. Manajemen Laba Manajemen laba adalah suatu pola atau cara 

yang dilakukan oleh manajemen sebuah perusahaan di dalam penyusunan laporan 

keuangan atau laba perusahaan (Hayati dan Gusnardi, 2012). Manajemen laba



merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kreadibilitas laporan keuangan, 

dengan menambah bias dalam laporan keuangan serta mengganggu pemakai laporan 

keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba 

tanpa rekayasa (Seti dan NayatiGusnardi, 2012). Terdapat beberapa bentuk manajemen 

laba menurut Scoot (2011, p.425) yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan, 

yaitu: (1). 
 

 

Taking a bath, menjadikan laba perusahaan pada 5 periode berjalan menjadi sangat 

ekstrim rendah (bahkan rugi). (2). Income minimization, polanya hampir sama dengan 

taking a bath, tetapi tidak terlalu ekstrim, seperti menjadikan laba pada laporan 

keuangan periode berjalan hanya lebih rendah dari pada laba sesungguhnya. (3). 

Income maximization, pola ini dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan 

keuangan periode berjalan lebih tinggi dari pada laba yang sesungguhnya, dengan cara 

mempercepat pengakuan pendapat, dan menunda biaya atau memindahkan biaya 

untuk periode lain. (4). 
 

 

Income smooting, Income smooting atau perataan laba, merupakan suatu bentuk 

manajemen laba yang paling sering dan paling populer dilakukan manajemen, yaitu 

melakukan manajemen laba dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata 

atau smooth) setiap periode akuntansi. Menurut Scott (2009) dalam Wicaksono dan 

Hasthoro (2014) mengemukakan beberapa motivasi lain penyebab terjadinya 

manajemen laba, yaitu: (1) Bonus Purposes, manajer yang memiliki informasi atas laba 

bersih perusahaan, sehingga manajer akan bertindak secara opportunistic untuk 

melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini, guna mendapatkan 

bonus. 
 

 

(2) The debt covenant hypotesis, demi menjaga nama baik dan reputasinya, maka 

manajemen perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan agar tidak  

melanggar perjanjian kredit yang telah dilakukan. (3) Political motivations, pada 

perusahaan publik informasi laba akan menarik perhatian, baik dari media maupun 

konsumen, oleh karena itu manajemen perusahaan akan cenderung melakukan 

manajemen laba dengan cara mengurangi laba yang dilaporkan, karena adanya tekanan 

publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat. (4) 

Taxation motivations, motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba 

yang paling nyata. 
 

 

Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. 

(5) Pergantian CEO, untuk CEO yang mendekati masa pensiun, maka mereka akan 

cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus yang akan diperolehnya. 

(6) Initital public offering (IPO), untuk perusahaan yang akan go public dan belum 



memiliki nilai pasar, maka para manajer akan melakukan manajemen laba dalam 

prospektusnya dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan. Karakteristik 

dan Perbedaan PSAK Berbasis IFRS Tahun 2015 Karakteristik PSAK berbasis IFRS tahun 

2015, yang dikutip dari Martani (2016), menyebutkan bahwa standar akuntansi 

keuangan berbasis IFRS memiliki beberapa karakteristik, yaitu principle based, fair value, 

full disclosure, dan dinamis. (1) Principal based berarti lebih menekankan pada 

interpreatasi dan aplikasi atas standar sehingga harus berfokus pada spirit penerapan 

prinsip tersebut. 
 

 

Kelemahan principal based adalah diperlukannya pertimbangan profesional (profesional 

judgment) pada penerapan standar akuntansi, artinya para akuntan memang 

benar-benar dituntut harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan. (2) 

Fair value (nilai wajar) berarti dalam penilaian suatu aset atau liabilitas, jika tidak ada 

nilai pasar aktif, maka harus melakukan penilaian sendiri (perlu kompetensi) atau 

menggunakan jasa penilai. (3) Full disclosure berarti standar mengharuskan 

pengungkapan yang lebih banyak, baik kuantitatif maupun kualitatif. 
 

 

Ahmar, Rokhmania dan Samekto (2016), menyebutkan bahwa dengan pengungkapan 

yang mendekati full disclosure diharapkan informasi yang diperoleh pihak pengguna 

laporan keuangan sama dengan informasi yang digunakan manajemen sehingga tidak 

terjadi asimetri informasi dan mempersempit peluang manajemen laba. (4) Dinamis 

berarti bahwa standar secara dinamis akan berubah mengikuti perkembangan 

lingkungan bisnis dan kebutuhan informasi para pengguna. Oleh karena itu, 

berdasarkan beberapa karakteristik diatas dapat dijelaskan bahwa PSAK berbasis IFRS  

tahun 2015 memiliki perbedaan dengan PSAK Indonesia 6 sebelumnya yang berbasis 

US-GAAP. 
 

 

PSAK berbasis IFRS tahun 2015 menganut Principle Based dan lebih condong pada 

penggunaan fair value (nilai wajar), sedangkan PSAK berbasis US-GAAP berbasis aturan 

(ruled based) dan lebih condong menggunakan historical cost. Good Corporate  

Governance (GCG) Menurut komite Cadbury, Good Corporate Governance adalah: ”Pyan 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dan memberikan 

pertanggungjawabannya kepada shareholders khususnya, dan stakeholder pada 

umumyanis, 2014). Tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) 

adalah suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan komisaris, peran Direksi, 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. 
 

 

Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan 

atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya (Agoes, 

2009). Mekanisme Good Corporate Governance (GCG) Mekanisme adalah cara kerja



yang tersistem untuk mencapai persyaratan tertentu. Mekanisme good corporate 

governance merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara 

pihak-pihak yang mengambil suatu keputusan dengan pihak yang akan melakukan 

kontrol/ pengawasan terhadap keputusan tersebut yang akan menjamin dan mengawasi 

berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi (Syakhroza, 2005 dalam 

Nugraheni dkk., 2015). 
 

 

Beberapa mekanisme good corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini 

kaitannya terhadap manajemen laba adalah sebagai berikut: (1) Ukuran komite audit. 

Menurut Salim (2015), menyebutkan bahwa dalam penerapan good corporate 

governance diperlukan sebuah komite audit yang berjalan efektif. Komite Audit paling 

kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 

Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik (Keputusan Ketua Bapepam LK No. 

Kep-643/BL/2012). 
 

 

Salah satu komisaris independen yang menjadi anggota komite audit bertindak sebagai 

ketua komite audit. (2) Ukuran dewan komisaris Dewan Komisaris merupakan inti dari 

Corporate Governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan serta mewajibkan 

terlaksananya akuntabilitas. Ukuran adalah jumlah dari anggota dewan komisaris, 

termasuk ketuanya untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Menurut peraturan OJK 

Nomor 33 /POJK.04/2014 pasal 20 menyebutkan bahwa jumlah Dewan Komisaris paling 

kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah 

Komisaris Independen. 
 

 

Menurut Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi 

yang lebih sedikit akan akan lebih efektif dalam melakukan fungsi monitoring atas 

pelaporan keuangan, sehingga dapat mengurangi insentif bagi manajer untuk 

memanipulasi laba. Menurut Setiawan (2009), menyebutkan bahwa jumlah dewan 

direksi yang terlalu besar didalam suatu perusahaan menyebabkan fungsi dewan direksi 

menjadi tidak dapat berjalan secara optimal dan akan lebih mudah dikontrol oleh 

manajer, terutama karena dewan direksi sendiri disibukkan oleh masalah koordinasi. (3) 

Dewan komisaris independen Dewan komisaris independen adalah anggota dewan 

komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi. 
 

 

Pengertian pihak terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan 

kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan 

komisaris 7 lain, serta dengan perusahaan itu sendiri (Pedoman Umum Good Corporate 

Governance Indonesia, 2006). Komposisi dewan komisaris independen merupakan 

persentase jumlah dewan komisaris independen terhadap jumlah total dewan komisaris



yang ada dalam perusahaan. Menurut peraturan otoritas jasa keuangan nomor 33 / 

POJK.04 / 2014 menyatakan bahwa jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 

30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. (4) Kepemilikan 

manajerial Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh 

pihak manajemen. 
 

 

Jensen dan Meckling (1976) menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial akan 

menyelaraskan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham. Ross et al 

(1999) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006), menyatakan bahwa semakin besar 

proporsi kepemilikan manjemen dalam perusahaan, maka manajemen akan cenderung 

berusaha untuk meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham yang 

juga adalah dirinya sendiri. Midiastuty dan Machfoedz (2003), menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat diterapkan dalam 

membatasi perilaku oportunistik manajer dalam bentuk earnings management. 
 

 

Dengan kata lain, keberadaan kepemilikan manajerial dapat mengurangi motivasi 

manajemen dalam melakukan pengelolaan laba. (5) Kepemilikan institusional. Dengan 

adanya kepemilikan instutisional oleh perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, 

maupun lembaga lain seperti perusahaan dana pensiun, institusi luar negeri dan lain- 

lain akan mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja 

manajer. Menurut Siregar dan Utama (2005), menyebutkan bahwa investor institusional 

sering disebut sebagai investor yang canggih (sophisticated) dan dianggap dapat 

menggunakan informasi laporan keuangan lebih baik dibandingkan dengan investor 

non-institusional. 
 

 

Oleh karena itu, keberadaan investor institusional dapat menunjukkan mekanisme good 

corporate governance yang kuat yang dapat digunakan untuk memonitor manajemen 

perusahaan. Perumusan Hipotesis Pengaruh penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015 

terhadap manajemen laba IFRS dengan pendekatan principled based-nya dianggap 

dapat meminimalisir tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dengan 

pengetatan aturan dan pendekatan fair value dalam penyajian laporan keuangannya 

(Narendra, 2013). Penelitian yang dilakukan Rohaeni dan Aryati (2012) mengungkapkan 

bahwa IFRS berpengaruh negatif terhadap perilaku manajemen laba. 
 

 

Penelitian Qomariah dan Marsono (2013), menyimpulkan bahwa penerapan IFRS 

menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba, hal ini berarti 

pada saat adanya konvergensi IFRS akan mempengaruhi tindakan manajemen untuk 

meminimalisir tindakan memanipulasi yang bertujuan untuk kepentingan pribadinya. 

Dari uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H1: Penerapan PSAK 

berbasis IFRS tahun 2015 berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba



perusahaan. Pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba Rachmawati dan 

Triatmoko (2007) menyatakan bahwa dengan berjalannya fungsi komite audit secara 

efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan 

yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri 

dapat 8 diminimalisasi. 
 

 

Hasil penelitian Suryawan (2012), Adrianto dan Anis (2014) menemukan bahwa komite  

audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba, dimana komite audit 

sudah dapat meminimalisir dan mampu mengatasi tindakan praktik manajemen laba 

yang terjadi di perusahaan. Dari uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H2a: Penerapan mekanisme good corporate governance dengan proporsi ukuran 

komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik manajemen laba 

perusahaan. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba Hasil 

penelitian Jao dan Pagulung (2011) menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris 

mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba, artinya perusahaan yang 

memiliki dewan komisaris dengan jumlah yang lebih banyak akan meningkatkan 

tindakan manajemen laba. 
 

 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyebutkan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar 

dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, 

koordinasi serta pembuatan keputusan. Dari uraian tersebut dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : H2b: Penerapan mekanisme good corporate governance dengan 

proporsi ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap praktik 

manajemen laba perusahaan. Pengaruh dewan komisaris independen terhadap 

manajemen laba Lina dan Asward (2015), dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa 

dengan semakin banyaknya komisaris independen, maka fungsi pengawasan yang 

dilakukan semakin berkualitas seiring dengan banyaknya tuntutan dari pihak 

independen yang menginginakan adanya transparansi. Dengan demikian, dewan 

komisaris independen akan mampu melaksanakan fungsi monitoring yang mendorong 

terciptanya good corporate governance. 
 

 

Nugraheni, Nugrahanti dan Andreas (2015), Jao dan pagalung (2011), hasil penelitiannya 

menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif  

terhadap manajemen laba, yaitu dengan semakin besar komposisi komisaris 

independen dalam perusahaan, maka manajemen laba akan bisa terkendali atau 

semakin rendah. Dari uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H2c: 

Penerapan mekanisme good corporate governance dengan proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik manajemen laba 

perusahaan.



Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Jensen dan Meckling 

(1976), menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme 

untuk mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan 

kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham, dimana kepentingan 

manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan, jika kepemilikan saham 

oleh manajer diperbesar sehingga manajer akan lebih giat untuk memenuhi 

kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri dan manajer tidak akan  

memanipulasi laba untuk kepentingannya. 
 

 

Mahariana dan Ramantha (2014), Jao dan Pagalung (2011), yang menemukan bahwa  

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif pada manajemen laba, yaitu 

dengan adanya peningkatan kepemilikan saham oleh manajer dalam perusahaan akan 

mampu untuk menciptakan kinerja perusahaan secara optimal dan memotivasi manajer 

dalam bertindak agar lebih berhati-hati, karena mereka ikut menanggung konsekuensi 

dari setiap tindakan yang dilakukannya atau jika bertambahnya kepemilikan manajerial 

maka akan mengurangi tindakan manajemen laba. Dari uraian tersebut dirumuskan 

hipotesis sebagai berikut : H2d: Penerapan mekanisme good corporate governance 

dengan proporsi kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

praktik manajemen laba perusahaan. 
 

 

9 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Pandangan Siregar dan 

Utama (2005), menyatakan bahwa Investor institusional sering disebut sebagai investor 

yang canggih (sophisticated) dan dianggap dapat menggunakan informasi laporan 

keuangan lebih baik dibandingkan dengan investor non-institusional. Dengan 

pengalaman tersebut investor institusional dapat melakukan analisa yang lebih baik 

terhadap laporan keuangan, sehingga tidak mudah diperdaya oleh manipulasi 

manajemen, oleh karena itu manajer akan mengindari tindakan manajemen laba 

sehingga laba yang dihasilkan akan lebih berkualitas. A. Gumilang, Suhadak dan R. 
 

 

Mangesti (2015), dan Ferdiansyah (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba, dimana dengan 

adanya investor institusional yang mendominasi, menyebabkan manajer tidak bisa 

leluasa memanipulasi angka laba yang dihasilkan perusahaan atau semakin tinggi  

kepemilikan institusional maka manajemen laba akan cenderung kecil, karena dengan 

adanya kepemilikan instutisional oleh perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, 

maupun lembaga lain seperti perusahaan dana pensiun, institusi luar negeri dan 

lain-lain akan mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja 

manajer. 
 

 

Dari uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut : H2e: Penerapan mekanisme 



good corporate governance dengan proporsi kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan negatif terhadap praktik manajemen laba perusahaan. 3. Metode Penelitian 

Sampel Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama perioda 2014 – 2015 (2 tahun buku). 

Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode sensus (sampling jenuh), 

dengan jumlah sampel sebanyak 156 perusahaan. 
 

 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil dari 

laporan keuangan tahunan (annual report) perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai dengan 2015, dengan jumlah sampel sebanyak 

156 perusahaan yang diperoleh melalui metode dokumentasi. Variabel Penelitian 

Variabel penelitian dapat dilihat pada tabel 2. Conditional revenue model Pada 

penelitian ini, pengukuran manajemen laba diukur dengan menggunakan conditional 

revenue model yang diperkenalkan oleh Stubben (2010). 
 

 

Berikut merupakan formula dari conditional revenue model, Stubben (2010) : ? ARit = 

+ß 1 ? Rit + 2 ? Rit xS+ 3 ? Rit x AGEit )+ 4 ? Rit x AGE_SQit )+ 5 ? Rit x GRR_Pit )+ (ß 6 ? 

Rit x GRR_Nit )+ (ß 7 ? Rit x GRMit)+ ( ß 8 ? Rit + GRM_SQit ) + e it di mana: ? ARit = 

Annual change in accounts receivable for firm i in year t. ? Rit = Annual change in 

revenue for firm i in year t. SIZEit = Natural log of total assets at end of fiscal year for 

firm i in year t. AGEit = Nl lhe fi year t 10 AGE_SQit = Square roothe naturog of trm i’s 

age in years at. 
 

 

GRR_Pit = industry-median-adjusted revenue growth (= 0 if negative) GRR_Nit = 

industry-median-adjusted revenue growth (= 0 if positif) GRMit = Margin kotor yang 

disesuaikan pada akhir tahun fiskal (industry-median-adjusted gross margin at end of 

fiscal year) GRM_SQit = Square root of the industry-median-adjusted gross margin at 

end of fiscal year. (Kuadrat dari variabel/ square of variable GRM). e it = Error Penjelasan 

rumus sebagai berikut : (1) Perubahan piutang berdasarkan conditional revenue model 

dari Stubben (2010), diperoleh dari: ? ARit = piutang tahun t – piutang tahun t – 1 

Piutang tahun t (2) Perubahan pendapatan berdasarkan conditional revenue model dari 

Stubben (2010), diperoleh dari : ? Rit = pendapatan tahun t – pendapatan tahun t – 1 

rata-rata total aset (3) Size merupakan ukuran perusahaan yang diperoleh melalui 

natural log (Ln) dari total aset. 
 

 

Menggunakan natural log (Ln), dimaksudkan agar nilai variabel bisa disederhanakan 

tanpa mengubah proporsi dari nilai asal yang sebenarnya, karena jika total aset langsung 

digunakan begitu saja, maka nilai variabel akan sangat besar, bisa mencapai milyaran 

bahkan triliunan. Secara matematis ukuran perusahaan (Size) dapat dirumuskan 

: Sizeit = Ln of Total Assetit (Nur’, 2012) (4) Age merupakan umur perusahaan yang



diperoleh dengan menatural log-kan umur perusahar’aini12). (5) Age square (Age_SQ) 

diperoleh dengan mengkuadratkan hasil dari natural log umur perusahar’aini12). 
 

 

(6) Growth Rate in Revenue (GRR) dalam penelitian ini dihitung dengan rumus sebagai 

berikut: GRR = pendapatan tahun t – pendapatan tahun t – 1 pendapatan tahun t – 1 

Growth Rate in Revenue (GRR), terdiri dari GRR_P dan GRR_N. Untuk GRR_P, jika GRR 

bernilai negatif maka GRR_P sama dengan 0 sedangkan untuk GRR_N, jika GRR bernilai 

posif maka GRRgan 0. (aini (7) Gross Margin (GRM), dalam penelitian ini dihitung 

dengan rumus sebagai berikut: GRM = pendapatan – harga pokok penjualan 

pendapatan (8) Gross Margin square (GRM_SQ), yaitu dengan mengkuadratkan GRM. 11 

Tabel 2. 
 

 

Variabel penelitian Variabel Proxies Label Operasionalisasi PSAK berbasis IFRS (Variabel 

Independen) Dummy SAK Nilai 1 apabila perusahaan sudah menerapkan PSAK berbasis 

IFRS tahun 2015, dan nilai 0 apabila perusahaan belum menerapkan PSAK berbasis IFRS 

tahun 2015. Ukuran komite audit (Variabel Independen) Dummy UKA Nilai 1 apabila 

perusahaan mempunyai komite audit sesuai dengan peraturan Bapepam LK nomor  

Kep-643/BL/2012 adalah sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, dan nilai 0 

apabila tidak sesuai dengan peraturan Bapepam LK nomor Kep- 643/BL/2012, yaitu 

kurang dari 3 (tiga) orang Ukuran dewan komisaris (Variabel Independen) Total Dewan 

komisaris UDK Untuk mengukur ukuran dewan komisaris adalah dengan menggunakan 

indikator jumlah anggota dewan komisaris baik yang berasal dari internal perusahaan 

maupun jumlah dari eksternal perusahaan. 
 

 

Dewan komisaris independen (Variabel Independen) Jumlah dewan komisaris  

independen pada total anggota dewan komisaris DKI Untuk mengukur variabel Dewan 

komisaris independen adalah dengan cara membagi jumlah dewan komisaris  

independen dengan total anggota dewan komisaris. Kepemilikan Manajerial (Variabel 

Independen) Dummy KM Nilai 1 apabila kepemilikan manajerial suatu perusahaan 

memiliki persentase diatas 50 %, dan nilai 0 apabila perusahaan memiliki kepemilikan 

manajerial dibawah 50%. Kepemilikan Institusional (Variabel Independen) Jumlah 

kepemilikan saham institusional pada jumlah saham beredar KI Untuk mengukur 

variabel kepemilikan institusional adalah berdasarkan besarnya persentase saham yang 

dimiliki oleh investor institusional terhadap jumlah saham yang beredar dengan rumus: 

Kepemilikan Institusional = Jumlah saham yang dimiliki pihak institusional / Jumlah 

saham beredar. Manajemen laba (Variabel Dependent) Conditional revenue model 

DARIT Stubben (2010). 
 

 

12 Model Regresi Berganda Dalam penelitian ini akan di analisis dengan menggunakan 

model alat analisis regresi berganda, karena menguji pengaruh lebih dari satu variabel



bebas (independent variable) terhadap satu variabel terikat (dependent variable). Model 

Regresi Berganda: ? ARit =a0 +a1 SAK + a2 UKA +a3 UDK + a4 DKI +a5 KM + a6 KI 

Dimana : ? ARit = nilai conditional revenue model perusahaan i periode t a0 = konstanta 

a1SAK = PSAK berbasis IFRS 2015 (SAK) a2UKA = Ukuran komite audit (UKA) a3UDK = 

Ukuran dewan komisaris (UDK) a4DKI = Dewan komisaris independen (DKI) a5KM = 

Kepemilikan manajerial (KM) a6KI = Kepemilikan institusional (KI) 4. 
 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan Tabel 3 dengan data pengamatan selama periode dari 

tahun 2014 – 2015 sebanyak 156 menunjukan bahwa, rata-rata variabel penelitian 

mempunyai sifat mengumpul (SAK, UKA, UDK, DKI, KI) dan data lainnya bersifat 

menyebar (DARIT, dan KM). Data mempunyai sifat menyebar, jika nilai standar deviasi  

yang lebih besar dari nilai rata-rata (mean), demikian sebaliknya. Berdasarkan data 

rata-rata (mean), dapat dilihat bawa variabel DARIT menunjukan bahwa rata- rata 

sebesar 0,040122 perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian ini melakukan 

manajemen laba dengan cara overstated atau melaporkan nilai laba perusahaan dengan 

cara memaksimalkan nilai labanya. Tabel 3. Hasil Analisis Statistik Deskriptif N Minimum 

Maximum Mean Std. Deviation DARIT 156 -.3223 .4550 .040122 .1428498 SAK 156 .0000 

1.0000 .512821 .5014454 UKA 156 .0000 1.0000 .961538 .1929270 UDK 156 2.0000 

11.0000 4.198718E0 1.8919861 DKI 156 .2500 .8000 .401448 .0968303 KM 156 .0000 

1.0000 .025641 .1585710 KI 156 .0000 .9941 .722261 .1984508 Valid N (listwise) 156 13 

Uji Normalitas Tabel 4 menunjukan nilai Asymp. Sig. 
 

 

(2-tailed) lebih besar dari 0,05, yaitu 0,849 > 0,05, artinya data residual terdistribusi  

normal dan model regresi layak untuk dipakai dalam penelitian ini. Tabel 4. Hasil Uji 

Normalitas dengan Metode Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov 

Test Unstandardized Residual N 156 Normal Parametersa Mean .0000000 Std. Deviation 

.13521094 Most Extreme Differences Absolute .049 Positive .049 Negative -.035 

Kolmogorov-Smirnov Z .611 Asymp. Sig. (2-tailed) .849 a. Test distribution is Normal. Uji 

Autokorelasi Tabel 5 menunjukan nilai Durbin-Watson sebesar 2,105. 
 

 

Nilai ini kemudian dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson (DW= 5%galah sampel 

sebyaahaan jumlah variabel independen (k=6), maka dapat dilihat pada tabel 

Durbin-Watson (DW) nilai du = 1.8186 dan nilai dl = 1,6592, sehingga dapat 

disimpulkan 1,8186 < 2,105 < 4-1,8186. Artinya nilai DW hitung 2,105 lebih besar dari 

batas atas (du) 1,8189 dan kurang dari batas bawah (4 – du) 2,1814, maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak dapat menolak H0 yang menyatakan bahwa tidak ada 

autokorelasi positif atau negatif dan disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .323a .104 .068 .1379064 2.105 a. Predictors: 

(Constant), KI, UDK, SAK, DKI, UKA, KM b.



 
Dependent Variable: DARIT Uji Multikolinearitas Tabel 6 menunjukan nilai tolerance 

yang dimiliki oleh masing-masing variabel adalah di atas 0,10 yang berarti tidak 

terdapat korelasi antar variabel bebas. Dan dapat dilihat pula, dari hasil perhitungan VIF, 

tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF > 10. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model 

regresi. 14 Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 

1 (Constant) SAK .985 1.016 UKA .923 1.084 UDK .971 1.030 DKI .939 1.065 KM .706 

1.416 KI .675 1.482 Uji Koefisien Determinasi (R2) Tabel 7 menunjukan nilai adjusted R 

square adalah sebesar 0,068 atau sebesar 6,8% variabel manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2014 2015, 

dipengaruhi oleh keenam variabel independen yang diteliti, yaitu, PSAK berbasis IFRS 

tahun 2015 (SAK), ukuran komite audit (UKA), ukuran dewan komisaris (UDK), dewan 

komisaris independen (DKI), kepemilikan manajerial (KM), dan kepemilikan institusional 

(KI), sedangkan sisanya yaitu 93,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang belum 

diteliti dalam penelitian ini. Adjusted R square terlalu kecil karena penelitian ini 

mengambil varibel dari riset gap (research gap), dan adanya variasi yang besar antara 

masing-masing pengamatan. Tabel 7. 
 

 

Hasil Uji R2 Uji Koefisien Regresi Serentak (Uji-F) Tabel 8 menunjukan nilai tingkat 

kebebasan (df/degree of freedom) df1 = 6 dan df2 = 149, maka didapat di F-tabel 

(6;149) = 2,16. Sedangkan dalam perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung lebih besar 

dari F tabel, yaitu 2,885 > 2,16 sehingga H0 ditolak. Adapun, jika dilihat dari nilai sig 

hitung adalah sebesar 0,011 artinya lebih kecil dari 0,05 maka keputusannya juga 

menolak H0. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh 

penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015 (SAK), ukuran komite audit (UKA), ukuran 

dewan komisaris (UDK), dewan komisaris independen (DKI), kepemilikan manajerial 

(KM), dan kepemilikan institusional Model Summaryb Model R R Square Adjusted R 

Square Std. Error of the Estimate 1 .323 a .104 .068 .1379064 a. Predictors: (Constant), KI, 

UDK, SAK, DKI, UKA, KM b. 
 

 

Dependent Variable: DARIT 15 (KI) terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 2015 atau dapat 

dikatakan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi praktik manajemen 

laba. Tabel 8. Hasil Uji Statistik F ANOVAb Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression .329 6 .055 2.885 .011a Residual 2.834 149 .019 Total 3.163 155 a. 

Predictors: (Constant), KI, UDK, SAK, DKI, UKA, KM b. Dependent Variable: DARIT Hasil 

Analisis Regresi Berganda Pada tabel 9 dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen 

laba (DARIT) hanya dipengaruhi oleh variabel PSAK berbasis IFRS tahun 2015 (SAK), 

ukuran dewan komisaris (UDK), dan dewan komisaris independen (DKI), yaitu nilai sig (P



value < a 0,05 ) maka H0 ditolak dan Ha diterima, berarti variable independen  

berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Tabel 9. Ringkasan Hasil Analisis 

Regresi Berganda Model Unstandardized Coefficients t-Value Sig. 
 

 

B Std. Error 1 (Constant) .102 .090 1.135 .258 SAK -.050 .022 -2.262 .025 * UKA .026 .060 

.433 .666 UDK .012 .006 2.028 .044 * DKI -.259 .118 -2.195 .030 * KM .088 .083 1.062 .290 

KI -.013 .068 -.195 .846 Note: *mewakili P < 0,05 (signifikan). Koefisien unstandardized 

(B) digunakan untuk memprediksi dampak variabel independen terhadap dependen 

variabel dengan mengembangkan persamaan regresi sebagai berikut: Y (DARIT) = 0,102 

0,050 SAK + 0,026 UKA + 0,012 UDK 0,259 DKI + 0,088 KM 0,013 Dalam model ini dapat 

dijelaskan, nilai konstanta bernilai positif sebesar 0,102 berarti jika semua variabel  

independen dianggap konstan, maka besarnya praktik manajemen laba 0,102. 
 

 

16 Pengaruh penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015 terhadap manajemen laba 

Berdasarkan analisis data pengujian H1 menunjukan nilai t hitung sebesar -2,262 dan t 

tabel sebesar -1,97539 (t hitung > t tabel), artinya menunjukan bahwa t hitung berada 

pada daerah H0 ditolak dan Ha diterima, sedangkan angka nilai signifikansi sebesar 

0,025 (p < 0,05), artinya menunjukan bahwa terjadi pengaruh signifikan negatif. Oleh 

karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015 

berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik manajemen laba, sehingga hipotesis H1 

diterima. 
 

 

Pengaruhnya signifikan negatif berarti, semakin diterapkannya PSAK berbasis IFRS tahun 

2015 oleh perusahaan, maka akan mampu menurunkan praktik manajemen laba di 

dalam perusahaan. Oleh karena itu penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015 dapat 

digunakan untuk menekan atau mengurangi praktik manajemen laba. Dimana, hasil 

penelitian ini sejalan dengan pernyataan IAI tahun 2009 dalam Narendra (2013) yang 

menyebutkan bahwa IFRS dapat mempersulit tindakan manajemen laba melalui 

penerapan fair value dan balance sheet approach. 
 

 

Penelitian Qomariah dan Marsono (2013), Ichi dan Fikrotusshohah (2014), 

menyimpulkan bahwa penerapan IFRS menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan  

terhadap manajemen laba, hal ini berarti pada saat adanya konvergensi IFRS akan 

mempengaruhi tindakan manajemen untuk meminimalisir tindakan memanipulasi yang 

bertujuan untuk kepentingan pribadinya. Pengaruh ukuran komite audit terhadap 

manajemen laba Berdasarkan analisis data pengujian H2a menunjukan nilai t hitung 

sebesar 0,433 dan t tabel sebesar 1,97539 (t hitung < t tabel), artinya menunjukan 

bahwa t hitung berada pada daerah H0 diterima dan Ha ditolak, sedangkan angka nilai 

signifikansi sebesar 0,666 (p > 0,05), artinya menunjukan bahwa tidak terjadi pengaruh 

yang signifikan.



 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme good corporate 

governance dengan proporsi ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap praktik 

manajemen laba, sehingga hipotesis H2a ditolak. Hasil penelitian ini tidak konsisten 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan (2009), yang menemukan 

bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan keberadaan 

komite audit di dalam perusahaan dapat mengurangi besaran manajemen laba. 
 

 

Ketidakkonsistenan ini bisa saja terjadi disebabkan karena beberapa hal, yaitu : pertama, 

adanya peraturan Bapepam nomor: KEP-643/BL/2012 yang bersifat mandatory, dimana 

setiap perusahaan yang listing di BEI harus mempunyai komite audit 

sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, sehingga pembentukan ukuran komite 

audit yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebatas pemenuhan regulasi saja agar 

terhindar dari sanksi hukuman dan tidak dimaksudkan untuk benar-benar menegakkan 

good corporate governance di dalam perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, 

mekanisme good corporate governance dengan proporsi ukuran komite audit belum 

mampu menekan atau mengurangi manajemen laba. 
 

 

Dimana hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari 

(2014) yang meneliti tentang pengaruh good corporate governance terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode tahun 2010-2012, yang menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap 

manajemen laba Berdasarkan analisis data pengujian H2b menunjukan nilai t hitung  

sebesar 2,028 dan t tabel sebesar 1,97539 (t hitung > t tabel), artinya menunjukan 

bahwa t hitung berada pada daerah H0 ditolak dan Ha diterima, sedangkan angka nilai 

signifikansi sebesar 0,044 (p < 0,05), artinya menunjukan bahwa terjadi pengaruh 

signifikan positif. 
 

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan 17 mekanisme good corporate 

governance dengan proporsi ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan positif 

terhadap praktik manajemen laba, sehingga hipotesis H2b diterima. Pengaruhnya 

signifikan positif menunjukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris di dalam 

perusahaan, maka diprediksi akan semakin meningkatkan praktik manajemen laba. Hal 

ini bisa disebabkan pertama, karena dengan semakin besarnya ukuran dewan komisaris, 

maka proses dalam membuat kesepakatan atau keputusan bisnis menjadi sangat sulit 

dan membutuhkan waktu yang panjang. 
 

 

Yermack (1996) dalam Jao dan Pagalung (2011) berpendapat bahwa jumlah dewan  

komisaris yang besar akan meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi,



koordinasi dan pengambilan keputusan sehingga menghambat proses pengawasan atas 

tindakan yang dilakukan oleh manajer. Kedua, pembentukan besaran jumlah dewan 

komisaris hanya sekedar untuk memenuhi regulasi saja agar terhindar dari sanksi. 

Regulasi yang dimaksud adalah sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 

33 /POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, 

yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang 

anggota Dewan Komisaris. 
 

 

Namun, besaran rata-rata ukuran Dewan Komisaris pada perusahaan manufaktur yang 

menjadi sampel penelitian ini sebesar 5 (lima) orang anggota Dewan Komisaris atau 

lebih besar 40% dari peraturan OJK. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan Suryawan (2012), dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa ukuran 

dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, artinya 

perusahaan yang memiliki dewan komisaris dalam jumlah banyak, tindakkan 

manajemen laba yang dilakukan pun akan semakin banyak. 
 

 

Dalam arti lain bahwa dewan komisaris yang berukuran lebih kecil akan lebih efektif 

dalam melakukan tindak pengawasan dibandingkan dengan dewan komisaris yang 

berukuran lebih besar. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Larastomo, Perdana, Triatmoko dan Sudaryono (2016), yang 

menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap earning 

management, yaitu keberadaan dewan komisaris yang lebih sedikit pada perusahaan 

akan dapat meminimalkan kemungkinan dilakukannya earning management. 
 

 

Demikian juga berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Ujiyantho dan Pramuka 

(2007), yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa jumlah dewan komisaris tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba atau dapat dijelaskan bahwa 

besar kecilnya dewan komisaris bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas 

pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil 

penelitian ini mekanisme good corporate governance dengan proporsi ukuran dewan 

komisaris belum mampu menekan atau mengurangi manajemen laba. 
 

 

Pengaruh dewan komisaris independen terhadap manajemen laba Berdasarkan analisis  

data pengujian H2c menunjukan nilai t hitung sebesar -2.195 dan t tabel sebesar 

-1,97539 (t hitung > t tabel), artinya menunjukan bahwa t hitung berada pada daerah 

H0 ditolak dan Ha diterima, sedangkan angka nilai signifikansi sebesar 0,030 (p < 0,05), 

artinya menunjukan bahwa terjadi pengaruh signifikan negatif. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa penerapan mekanisme good corporate governance dengan proporsi 

dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik 

manajemen laba, sehingga hipotesis H2c diterima.



 
Pengaruhnya signifikan negatif berarti bahwa semakin tinggi keberadaan dewan 

komisaris independen di dalam suatu perusahaan manufaktur, maka diprediksi akan 

menurunkan praktik manajemen laba, karena dengan pengawasan yang dilakukan oleh 

dewan komisaris independen akan menjadikan manajer lebih berhati-hati dan 

transparan dalam menjalankan perusahaan, sehingga dapat meminimalisir praktik 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen 18 perusahaan. Lina dan Asward 

(2015) mengatakan bahwa dengan semakin banyaknya komisaris independen, maka 

fungsi pengawasan yang dilakukan semakin berkualitas seiring dengan banyaknya 

tuntutan dari pihak independen yang menginginakan adanya transparansi. 
 

 

Dengan demikian, dewan komisaris independen akan mampu melaksanakan fungsi 

monitoring yang mendorong terciptanya good corporate governance. Dari data 

masing-masing perusahaan dapat dilihat bahwa semakin besar proporsi dewan  

komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka akan semakin mengurangi 

manajemen laba dan demikian sebaliknya. Hal ini dapat dilihat dari data pada lampiran. 

Sebagai contoh, apabila perusahaan meningkatkan proporsi dewan komisaris 

independen dapat dilihat pada PT Champion Pacific Indonesia Tbk (IGAR), pada tahun 

2014 dan tahun 2015 proporsi dewan komisaris independen dari sebesar 33% menjadi 

50%, maka dapat dilihat bahwa tingkat manajemen laba menjadi berkurang, yaitu di 

tahun 2014 sebesar 0.07006 dan di tahun 2015 menjadi -0.09171 dan seterusnya. 
 

 

Contoh lainnya, apabila perusahaan menurunkan proporsi dewan komisaris independen 

dapat dilihat pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP), pada tahun 2014 dan 

tahun 2015, proporsi dewan komisaris independen dari 50% menjadi 29%, maka tingkat 

manajemen laba semakin bertambah, yaitu di tahun 2014 sebesar -0.09997 menjadi 

meningkat sebesar 0.09603 dan seterusnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, mekanisme 

good corporate governance dengan proporsi dewan komisaris independen mampu 

menekan atau mengurangi manajemen laba. 
 

 

Dimana hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni, 

Nugrahanti dan Andreas (2015), yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba atau semakin 

banyak dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, maka manajemen laba di 

dalam perusahaan tersebut akan bisa terkendali atau semakin rendah. Pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba Berdasarkan analisis data pengujian 

H2d menunjukan nilai t hitung sebesar 1,062 dan t tabel sebesar 1,97539 (t hitung < t 

tabel), artinya menunjukan bahwa t hitung berada pada daerah H0 diterima dan Ha 

ditolak, sedangkan angka nilai signifikansi sebesar 0,290 (p > 0,05), artinya menunjukan 

bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan.



 
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme good corporate 

governance dengan proporsi kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba, sehingga hipotesis H2d ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan pendapat yang menyatakan bahwa, dengan meningkatkan kepemilikan 

manajerial akan menyelaraskan atau menyatukan kepentingan manajer dengan 

pemegang saham, sehingga mengurangi perilaku opportunistic atau memperoleh 

keuntungan pribadi (Jao dan Pagalung, 2011). 
 

 

Penelitian Jensen dan Meckling (1976), juga tidak sejalan dengan penelitian ini yang 

menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk 

mengurangi masalah keagenan dari manajer dengan menyelaraskan 

kepentingan-kepentingan manajer dengan pemegang saham, dimana kepentingan 

manajer dengan pemegang saham eksternal dapat disatukan, jika kepemilikan saham 

oleh manajer diperbesar sehingga manajer akan lebih giat untuk memenuhi 

kepentingan pemegang saham yang juga adalah dirinya sendiri dan manajer tidak akan 

memanipulasi laba untuk kepentingannya. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Gea (2014), yang menemukan bahwa variabel 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 
 

 

Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdiansyah (2014), Sari (2014), 

bahwa 19 hasil penelitiannya menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial terbukti tidak  

berpengaruh terhadap manajemen laba. Tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan 

antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba dalam penelitian ini, dapat 

disebabkan karena rata-rata kepemilikan manajerial pada perusahaan manufaktur yang 

menjadi sampel penelitian ini masih sangat kecil, hal ini dapat dilihat pada tabel 2 

statistik deskriptif dimana rata-rata nilai kepemilikan manajerial yaitu hanya sebesar 

0,025641 atau 2,56%. 
 

 

Oleh sebab itu, dapat dijelaskan bahwa kepemilikan manajerial yang hanya sedikit 

tersebut diprediksi belum mampu memberikan kontribusi positif terhadap para manajer 

untuk melakukan atau tidak melakukan manajemen laba, atau dapat dikatakan bahwa 

kepemilikan manajerial tidak mampu menekan atau mengurangi manajemen laba. 

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba Berdasarkan analisis data 

pengujian H2e menunjukan nilai t hitung sebesar -0,195 dan t tabel sebesar -1,97539 (t 

hitung < t tabel), artinya menunjukan bahwa t hitung berada pada daerah H0 diterima 

dan Ha ditolak, sedangkan angka nilai signifikansi sebesar 0,846 (p > 0,05), artinya 

menunjukan bahwa tidak terjadi pengaruh yang signifikan. 
 

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penerapan mekanisme good corporate 



governance dengan proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba, sehingga hipotesis H2e ditolak. Hasil penelitian ini tidak sejalan 

dengan pandangan Siregar dan Utama (2005), yang menyatakan bahwa investor 

institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (sophisticated) dan dianggap 

dapat menggunakan informasi laporan keuangan lebih baik dibandingkan dengan 

investor non- institusional. Demikian juga dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh A. 

Gumilang, Suhadak dan R. 
 

 

Mangesti (2015), dan Ferdiansyah (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, dimana dengan adanya 

investor institusional yang mendominasi, menyebabkan manajer tidak bisa leluasa 

memanipulasi angka laba yang dihasilkan perusahaan atau semakin tinggi kepemilikan 

institusional, maka manajemen laba akan cenderung kecil, karena dengan adanya 

kepemilikan instutisional oleh perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, maupun 

lembaga lain seperti perusahaan dana pensiun, institusi luar negeri dan lain-lain akan 

mendorong munculnya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer. 
 

 

Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Gea 

(2014), Mahariana dan Ramantha (2014), menemukan bukti bahwa kepemilikan 

institusional tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba. Tidak ditemukannya 

pengaruh yang signifikan antara kepemilikan institusional dan manajemen laba dalam 

penelitian ini, dapat disebabkan karena: pertama, kepemilikan institusional tidak dapat 

menjalankan perannya secara efektif, seperti melakukan pengawasan yang maksimal 

terhadap kinerja keuangan yang dilaporkan oleh manajer perusahaan. 
 

 

Kedua, rata-rata perusahaan manufaktur yang menjadi sampel penelitian ini melakukan  

manajemen laba dengan cara overstated atau melaporkan nilai laba perusahaan dengan 

cara memaksimalkan nilai labanya, dapat dilihat pada tabel 2 statistik deskriptif dimana 

rata-rata nilai manajemen laba sebesar 0,040122. Hal ini bisa saja terjadi karena sesuai 

dengan pandangan atau konsep (Porter,ranan Mas’ud 2003)g mgatahwa institusional 

adalah pemilik sementara (transient owners) yang biasanya terfokus pada current 

earnings. Akibatnya, manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang dapat 

meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan melakukan manipulasi laba. 
 

 

Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa kepemilikan institusional 

tidak mampu menekan atau mengurangi manajemen laba. 20 5. Implikasi dan 

Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan PSAK berbasis 

IFRS tahun 2015 dan mekanisme good corporate governance yang diproksikan dengan 

ukuran komite audit, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris independen, kepemilikan 

manajerial, dan kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba



pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 – 

2015. 
 

 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015 

berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik manajemen laba atau mampu 

menurunkan praktik manajemen laba di perusahaan. Ukuran dewan komisaris 

berpengaruh signifikan positif terhadap praktik manajemen laba atau semakin besar 

ukuran dewan komisaris di dalam perusahaan, maka semakin meningkatkan praktik 

manajemen laba. Dewan komisaris independen berpengaruh signifikan negatif terhadap 

praktik manajemen laba, atau semakin banyak dewan komisaris independen dapat 

menurunkan praktik manajemen laba. 
 

 

Adapun ukuran komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, atau tidak mampu menekan atau 

mengurangi praktik manajemen laba. Pada penelitian ini ada beberapa keterbatasan, 

pertama penelitian ini hanya dilakukan pada satu bidang tertentu, yaitu perusahaan 

manufaktur. Kedua, peneliti hanya menggunakan conditional revenue model untuk 

mengukur manajemen laba. Oleh karena itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat mengembangkan penelitian ini khususnya pengaruh penerapan PSAK berbasis 

IFRS tahun 2015 yaitu pra penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015 dan pasca 

penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015 terhadap manajemen laba. 
 

 

Sehingga penelitian tentang pengaruh penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015 pada 

pelaporan keuangan di Indonesia juga lebih nyata dan jelas apakah berpengaruh pada 

manajemen laba dengan menggunakan pembanding pra penerapan PSAK berbasis IFRS 

tahun 2015 dengan pasca penerapan PSAK berbasis IFRS tahun 2015. Serta, memperluas 

sampel penelitian perusahan, tidak hanya dari perusahaan manufaktur saja tetapi dari 

jenis industri lainnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga kesimpulan untuk 

penelitian selanjutnya dapat lebih akurat dan menggambarkan ada tidaknya perbedaan, 

jika menggunakan sampel seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 

dan untuk mengukur manajemen laba juga dapat mengunakan model lainnya seperti 

revenue model. Daftar Pustaka A. Gumilang, F., Suhadak, & R. Mangesti, S. 2015. 
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