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Abstract 

The manufacturing company’s income period 2011-2013 fluctuated. It is certainly influenced by many 

factors, such as good corporate governance (Board of Commissioners, Board of Directors and The Audit 

Committee) and Debt to Equity Ratio. This study aims to investigate the influence of good corporate 

governance (Board of Commissioners, Board of Directors and The Audit Committee) to the manufacturing 

company’s income management, examining the influence Debt to Equity Ratio to the manufacturing 

company’s income management. The study population was a manufacturing company listed on the Indonesia 

Stock Exchange, with a total sample of 72 data. The research data sourced from the documentation of 

financial statements published by the BEI. The research model is multiple  linear regression. The results of 

this study indicate that Debt to Equity Ratio is partially  affect the Company’s income management 

Manufacturing. But Board of Commissioners, Board of Directors and The Audit Committee partially not 

affect the Company’s income management Manufacturing. Debt to Equity Ratio, Commisaris Board, 

Director Board and Audit Comittee are simultaneous affect the Company’s income management 

Manufacturing. Research capabilities regression model can explain the variation of variable income 

management of 11.2%. 

  
Keywords: GCG, DER, Manajemen Laba. 

 

1. PENDAHULUAN 

Perusahaan manufaktur merupakan sektor 

usaha yang sangat berkembang. Industri ini akan 

tumbuh pesat karena produk dari perusahaan 

manufaktur selalu menjadi kebutuhan masyarakat 

dan menjadi sektor yang memiliki jumlah asset 

yang besar. Oleh karenanya, banyak investor yang 

tertarik untuk menginvestasikan dana ke sektor 

manufaktur, dengan harapan diterimanya 

kembalian dari dana yang diinvestasikan. 

Oleh karena sektor usaha manufaktur ini 

adalah sektor usaha yang memiliki pertumbuhan 

yang sangat pesat dan asset yang besar, maka 

diperlukan upaya untuk meningkatkan laba 

perusahaan atau kinerja perusahaan. Pencapaian 

laba yang senantiasa meningkat dari tahun ke 

tahun merupakan harapan para investor agar para 

investor memperoleh kembalian dari investasi 

dana yang telah diinvestasikan dalam perusahaan. 

Oleh karena tingginya harapan investor terhadap 

laba tersebut, maka kadang kala ada 

kecenderungan para pengelola perusahaan untuk 

dapat mengelola laba sedemikian rupa agar 

terlihat baik dimata investor. Usaha untuk 

memanajemen laba dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, diantaranya adalah hypothesis business 

plan (menggunakan metode akuntansi yang akan 

dapat meningkatkan laba saat ini), debt to equity 

hypothesis (pada perusahaan yang memiliki DER 

yang besar, maka manajer perusahaan tersebut 

cenderung menggunakan metode akuntansi yang 

akan meningkatkan pendapatan atau laba), 

political cost hypothesis (pada perusahaan besar, 

yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian 

besar masyarakat akan cenderung untuk 

mengurangi laba yang dilaporkan).  

Oleh karena adanya perbedaan kepentingan 

antara pengelola perusahaan dan pihak pemilik, 

maka manajemen laba ini perlu diatasi. 

Manajemen laba dapat diatasi dengan adanya tata 

kelola perusahaan yang baik. Good corporate 

governance adalah sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan untuk dapat 

menciptakan nilai tambah (value added) untuk 

semua stakeholders (Sutedi, 2012). Manajemen 

laba juga dapat diatasi dengan adanya struktur 

modal yang baik atau debt to equity ratio 

perusahaan dalam kondisi baik.  

Pencapaian laba perusahaan manufaktur 

beberapa tahun terakhir berfluktuasi tiap tahun. 

Berikut ini ditampilkan ringkasan data fenomena 

laba perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 yang 

dipengaruhi oleh good corporate governance (tata 
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kelola perusahaan) antara pemegang saham 

dengan pihak internal dan eksternal perusahaan. 

Fenomena ini juga menampilkan laba perusahaan 

manufaktur yang dipengaruhi oleh adanya 

peningkatan jumlah utang perusahaan manufaktur.  

 

Tabel 1.1 Dewan Komisaris, Dewan Direksi, 

Komite Audit, Debt to Equity Ratio, Laba 

bersih setelah pajak Perusahaan  

Manufaktur yang terdaftar  

di Bursa Efek Indonesia  

periode 2011-2013 
No. Kode 

Emiten 

Tahun Dewan 

Komisaris 

Dewan 

Direksi 

Komite 

Audit 

Utang 

(miliar 

rupiah) 

Laba 

(miliar 

rupiah) 

1. LION 2011 2 4 3 63,8 52,5 

  2012 2 4 3 61,7 85,3 

  2013 2 4 3 82,8 64,8 

2. INDS 2011 2 3 3 507,4 120,5 

  2012 3 3 4 528,2 134,1 

  2013 3 2 3 443,7 147,6 

Sumber: www.idx.co.id 

Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat 

bahwa pada PT. Works Lion Metal, Tbk, jumlah 

dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit 

tidak mengalami perubahan selama periode 2011-

2013. Jumlah dewan komisaris, dewan direksi dan 

komite audit yang tidak berubah tersebut, ternyata 

belum mampu mempertahankan laba bersih 

setelah pajak perusahaan. Seharusnya, tata kelola 

perusahaan yang baik mampu meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan pula melalui laba 

perusahaan. Hal ini terlihat dari laba bersih PT. 

Works Lion Metal, Tbk, yang selalu berfluktuasi 

selama periode 2011-2013.  

Berbeda halnya dengan PT. Indospring, Tbk, 

dimana jumlah dewan komisaris, dewan direksi 

dan komite audit mengalami perubahan, namun 

peningkatan laba tidak terlalu signifikan. Pada sisi 

lain, jumlah utang PT. Indospring, Tbk, 

mengalami peningkatan periode 2011-2012. 

Peningkatan jumlah utang ini seharusnya diikuti 

oleh penurunan jumlah laba perusahaan setelah 

pajak. Namun, hal yang terjadi sebaliknya. 

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang menguji 

pengaruh dewan komisaris, dewan direksi, komite 

audit dan Debt to Equity Ratio terhadap 

manajemen laba di perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari 

Penelitian ini adalah (1) untuk meneliti apakah 

dewan komisaris berpengaruh terhadap 

manajemen laba Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013. (2) untuk meneliti apakah dewan direksi 

berpengaruh terhadap manajemen laba Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013. (3) untuk meneliti 

apakah komite audit berpengaruh terhadap 

manajemen laba Perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013. (4) untuk meneliti apakah Debt to Equity 

Ratio berpengaruh terhadap manajemen laba 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2013, (5) untuk 

meneliti apakah Debt to Equity Ratio, Dewan 

Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit secara 

simultan berpengaruh terhadap manajemen laba 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2013. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Dasar untuk membahas corporate 

governance adalah teori agensi (Jensen and 

Meckling, 1976) menyatakan bahwa hubungan 

keagenan adalah sebuah kontrak antara agent 

(manajer) dengan principal (investor). Konflik 

kepentingan antara pemilik dan agen terjadi 

karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat 

sesuai dengan kepentingan principal, sehingga 

memicu biaya keagenan (agency cost). Corporate 

governance muncul karena terjadi pemisahan 

antara kepemilikan dengan pengendalian 

perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah 

masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam 

hubungannya antara pemilik modal dengan 

manajer adalah sulitnya pemilik dalam 

memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak 

diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang 

tidak menguntungkan sehingga tidak 

mendatangkan return, sehingga dibutuhkan 

corporate governance untuk mengurangi 

permasalahan keagenan antara pemilik dan 

manajer (Macey, 2003). 

Good Corporate Governance didefinisikan 

sebagai seperangkat aturan dan prinsip-prinsip 

antara lain fairness, transparency, accountability 

dan responsibility, yang mengatur hubungan 

antara pemegang saham, manajemen, perusahaan 

(direksi dan komisaris), kreditur, karyawan serta 

stakeholders lainnya yang berkaitan dengan hak 

dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu 

Noensi dalam (Sutedi, 2012), menyatakan, GCG 

adalah menjalankan dan mengembangkan 

perusahaan dengan bersih, patuh pada hukum 

yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang 

dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi. 

Corporate governance mengarahkan pengelolaan 

perusahaan pada upaya pencapaian profit dan 

sustainability secara seimbang (Daniri, M. A, 

2014). 

Dewan komisaris adalah pihak yang ditunjuk 

tidak dalam kapasitas mewakili pihak manapun 

dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar 

belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian 
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profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya 

menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan 

(Agoes, 2013). Dewan komisaris merupakan 

pihak yang mempunyai peranan penting dalam 

menyediakan laporan keuangan yang reliabel. 

Oleh sebab itu, keberadaan dewan komisaris ini 

mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan 

keuangan dan dipakai sebagai ukuran tingkat 

rekayasa keuangan yang dilakukan oleh manajer. 

Demikian juga kompetensi dewan komisaris yang 

mempunyai hubungan negatif dengan level 

manipulasi. Atau dengan kata lain, semakin 

kompeten dewan komisaris, semakin mengurangi 

kemungkinan penyimpangan dalam pelaporan 

keuangan (Sulistyanto, 2008). 

Direksi adalah organ perusahaan yang 

berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan 

perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan 

perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam 

maupun diluar pengadilan sesuai dengan 

ketentuan anggaran dasar (Zarkasyi, 2008). 

Semakin banyak jumlah dewan direksi dapat 

berakibat proses pengawasan kurang efektif dan 

dapat meningkatkan praktek manajemen laba oleh 

manajemen karena perusahaan dengan jumlah 

dewan direksi yang besar tidak dapat melakukan 

koordinasi, komunikasi, dan pengambilan 

keputusan yang lebih baik dibanding dengan 

perusahaan yang memiliki jumlah dewan direksi 

yang lebih kecil dikarenakan dewan direksi sering 

melakukan intervensi (Sulistyanto, 2008). 

Komite audit adalah suatu komite yang 

anggotanya merupakan anggota dekom yang 

terpilih yang pertanggungjawabannya antara lain: 

membantu menetapkan auditor independen 

terhadap usulan manajemen. Kebanyakan komite 

audit terdiri dari 3 sampai 5 kadang-kadang 

sampai 7 orang yang bukan merupakan bagian 

manajemen perusahaan (Zarkasyi, 2008). 

Independensi komite audit mempunyai hubungan 

positif dengan level manajemen laba. Selain itu 

kompetensi anggota komite audit ternyata juga 

mempunyai hubungan dengan menurunnya 

kemungkinan dilakukannya manajemen laba. 

Atau dengan kata lain, semakin kompeten komite 

audit akan semakin mengurangi kemungkinan 

aktivitas manajemen laba (Sulistyanto, 2008). 

Dewan komisari, direksi dan komite audit 

adalah sekelompok orang yang terlibat dalam 

meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik 

dalam perusahaan.  

Manajemen laba adalah upaya manajer untuk 

mengintervensi atau mempengaruhi informasi-

informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan 

untuk mengelabui stakeholder yang ingin 

mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan 

(Sulistyanto, 2008). Arti penting manajemen laba 

adalah: (1) bagi manajer untuk mendapatkan 

bonus, (2) bagi perusahaan dapat menghindarkan 

pajak dengan cara mengecilkan laba, (3) untuk 

menarik kreditor agar mau menanamkan 

modalnya (Sulistyanto, 2008). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba yaitu: (1) hypothesis bonus plan, 

(2) debt to equity hypotesis, (3) political cost 

hypothesis. Berdasarkan teori tersebut, maka 

diperlukan tata kelola perusahaan yang baik dan 

pengelolaan utang yang baik, agar tidak terjadi 

manajemen laba. Bila manajemen laba dapat 

diminimalisir, maka hal ini dapat meningkatkan 

kualitas laporan keuangan perusahaan. 

Hipotesis penelitian (Ha) ini adalah: (1) 

Dewan komisaris berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2011-2013, (2) Dewan direksi berpengaruh 

terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013, (3) Komite audit 

berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2011-2013, (4) Debt to 

Equity Ratio berpengaruh terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013, (5) 

Debt to Equity Ratio, Dewan Komisaris, 

Dewan Direksi, Komite Audit secara simultan 

berpengaruh terhadap manajemen laba 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 
  

3. METODE PENELITIAN 

Variabel dependen dalam penelitian ini 

adalah manajemen laba yang diproksikan dengan 

DAit = TAit / Ait-1 - NDAit (Sulistiawan & dkk, 

2010). 

Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah dewan komisaris, dewan direksi, komite 

audit dan debt to equity ratio. 

 Pengukuran dewan komisaris 

menggunakan jumlah dewan komisaris baik yang 

berasal dari internal dan eksternal perusahaan (Jao 

& Pagalung, 2011). Sementara pengukuran dewan 

direksi adalah dengan mengukur seluruh jumlah 

dewan direksi (Husni, 2011). Komite audit 

diproksikan dengan jumlah anggota komite audit 

(Husni, 2011). Debt to Equity Ratio diproksikan 

dengan : ( total utang / total ekuitas ) x 100%. 

Sampel penelitian ditentukan berdasarkan 

purposive sampling yang berarti pemilihan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu. Adapun kriteria 



 
 

perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel 

antara lain: 

a. Semua perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di BEI dan mempublikasikan laporan 

keuangan berturut-turut dari tahun 2011 

sampai dengan 2013.  

b. Perusahaan manufaktur yang tidak 

mengalami kerugian tahun 2011-2013. 

c. Perusahaan manufaktur yang manajemen 

labanya positif pada tahun 2011-2013. 

Total jumlah sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 72 data. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data sekunder. Data penelitian diambil 

dari laporan tahunan perusahaan yang telah 

diaudit dan dipublikasikan di website Bursa Efek 

Indonesia. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, yaitu mempelajari catatan-catatan 

perusahaan yang diperlukan yang terdapat 

didalam annual report perusahaan manufaktur 

yang menjadi sampel penelitian. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variable pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 

2009). Ada dua cara untuk mengetahui apakah 

residual terdistribusi normal atau tidak yaitu 

dengan uji statistik dan analisis grafik. Uji statistik 

Kolmogorov-Smirnov dengan melihat tingkat 

signifikansinya. Uji ini dilakukan sebelum data 

diolah. Pendeteksian normalitas data apakah 

terdistribusi normal atau tidak dengan 

menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Residual  

dinyatakan terdistribusi normal jika nilai 

signifikansi Kolmogorov-Smirnov >0,05. 

Uji asumsi klasik berikutnya adalah uji 

heteroskedastisitas. Tujuan uji heteroskedastisitas 

adalah untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya (Ghozali, 

2009). Model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas, yaitu jika variance dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya 

tetap. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan uji grafik plot dan uji statistik. Uji statistik 

Glejser dipilih karena lebih dapat menjamin 

keakuratan hasil dibandingkan dengan uji grafik 

plot yang dapat menimbulkan bias. Uji Glejser 

dilakukan dengan meregresikan variabel bebas 

terhadap nilai absolute residualnya (Gujarati, 

2007).  

Uji asumsi klasik berikutnya adalah uji 

autokorelasi. Tujuan uji autokorelasi untuk 

menguji apakah didalam suatu model regresi linier 

terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu 

pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 

periode t-1 (Ghozali, 2009). Pendeteksian ada atau 

tidaknya autokorelasi menggunakan uji Durbin-

Watson. Pengambilan keputusan dapat dilihat 

melalui tabel autokorelasi berikut ini. Uji 

autokorelasi memiliki kriteria nilai DW harus 

berada diantara nilai Du dan nilai 4-Du, agar 

model regresi terbebas dari autokorelasi (Ghozali, 

2009). 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 

2009). Untuk menguji multikolinearitas dengan 

cara melihat nilai VIF masing-masing variabel 

independen, jika nilai VIF < 10, maka dapat 

disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolinearitas, jika nilai tolerance > 0,10, 

maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala 

multikolinearitas. 

Model analisis data penelitian yang 

digunakan adalah: 

 

ML = a + b1 DK + b2 DD + b3 KA + b4 DER + e 

ML  = Manajemen Laba 

a   =  Konstanta 

b1, b2, b3, b4  = Koefisien regresi  

DK  = Dewan Komisaris 

DD  = Dewan Direksi 

KA  = Komite Audit 

DER  = Debt to Equity Ratio 

e   = Error 

Koefisien determinasi (R
2
) merupakan 

ikhtisar yang menyatakan seberapa baik garis 

regresi mencocokkan data (Ghozali, 2009). Nilai 

R² berkisar antara 0-1. Nilai yang kecil berarti 

kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variasi variabel dependen amat 

terbatas. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu 

berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen. 

Uji statistik F menunjukkan apakah variabel 

independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap 

variabel dependennya. Kriteria pengambilan 

keputusannya, yaitu: 

a. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < 

nilai signifikan ( Sig ≤ 0,05), maka Ha 

diterima, ini berarti bahwa secara simultan 

variabel independen memiliki pengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. 

b. Bila F hitung < F tabel atau probabilitas > 

nilai signifikan ( Sig  > 0,05), maka Ha 

ditolak, ini berarti bahwa secara simultan 

variabel independen tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 



 
 

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh 

pengaruh masing-masing variable independen 

secara individu dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. Pada uji statistik t, nilai t 

hitung akan dibandingkan dengan nilai t tabel, 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Bila t hitung > t tabel atau probabilitas < 

tingkat signifikansi (Sig ≤ 0,05), maka Ha 

diterima dan Ho ditolak, ini berarti variabel 

independen berpengaruh terhadap variable 

dependen. 

b. Bila t hitung < t tabel atau probabilitas > 

tingkat signifikansi (Sig > 0,05), maka Ha 

ditolak dan Ho diterima, ini berarti variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap 

variable dependen. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Tabel 3.1 Hasil Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DER 72 .16 7.39 .9278 1.08255 

DK 72 1.00 5.00 2.7083 .84649 

DD 72 2.00 12.00 4.7639 2.19149 

KA 72 2.00 5.00 3.0556 .40729 

ML 72 .000 2.000 .22489 .350492 

Valid N (listwise) 72     

 

Sumber: hasil pengolahan data, 2015. 

Tabel diatas menjelaskan: 

a) Rata-rata Debt to Equity Ratio adalah 0.9278 

persen, dengan standar deviasi sebesar 

1.08255. Nilai maksimum adalah 7.39 persen 

terdapat pada PT. Jembo Cable Company 

Tbk dan nilai minimum adalah 0.16 persen 

terdapat pada PT. Sumi Indo Kabel Tbk. 

Oleh karena itu, kesimpulan yang diperoleh 

bahwa data cukup bervariatif dan menyebar 

antara nilai minimum dan nilai maksimum. 

Jumlah sampel 72 dari 24 perusahaan selama 

3 periode. 

b) Rata-rata Dewan Komisaris adalah 2 orang, 

dengan standar deviasi sebesar 0.8649. Nilai 

maksimum adalah 5 orang terdapat pada PT. 

Supreme Cable Manufacturing And 

Commerce Tbk dan nilai minimum adalah 1 

orang terdapat pada PT. Gudang Garam Tbk. 

Oleh karena itu, kesimpulan yang diperoleh 

bahwa data cukup bervariatif dan menyebar 

antara nilai minimum dan nilai maksimum. 

Jumlah sampel 72 dari 24 perusahaan selama 

3 periode. 

c) Rata-rata Dewan Direksi adalah 4 orang, 

dengan standar deviasi sebesar 2.19149. Nilai 

maksimum adalah 12 orang terdapat pada PT. 

Kedaung Indah Scan Tbk dan nilai minimum 

adalah 2 orang terdapat pada PT. Pelangi 

Indah Canindo Tbk. Oleh karena itu, 

kesimpulan yang diperoleh bahwa data cukup 

bervariatif dan menyebar antara nilai 

minimum dan nilai maksimum. Jumlah 

sampel 72 dari 24 perusahaan selama 3 

periode. 

d) Rata-rata Komite Audit adalah 3 orang, 

dengan standar deviasi sebesar 0.40729. Nilai 

maksimum adalah 5 orang terdapat pada PT. 

Tempo Scan Pacific Tbk dan nilai minimum 

adalah 2 orang terdapat pada PT. Indospring 

Tbk. Oleh karena itu, kesimpulan yang 

diperoleh bahwa data cukup bervariatif dan 

menyebar antara nilai minimum dan nilai 

maksimum. Jumlah sampel 72 dari 24 

perusahaan selama 3 periode. 

e) Rata-rata Manajemen Laba adalah 0.22489 

persen dengan standar deviasi sebesar 

0.350492. Nilai maksimum adalah 2.00 

persen terdapat pada PT. Pelangi Indah 

Canindo Tbk dan nilai minimum adalah 0.00 

persen terdapat pada PT. Indospring Tbk. 

Oleh karena itu, kesimpulan yang diperoleh 

bahwa data cukup bervariatif dan menyebar 

antara nilai minimum dan nilai maksimum. 

Jumlah sampel 72 dari 24 perusahaan selama 

3 periode. 

Uji Normalitas 

Tabel 3.2 Hasil Uji Normalitas 

Setelah Transformasi 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 
Residual 

N 71 

Normal Parameters
a,,b

 Mean .0000000 

Std. Deviation 1.43053231 

Most Extreme Differences Absolute .058 

Positive .048 

Negative -.058 

Kolmogorov-Smirnov Z .485 

Asymp. Sig. (2-tailed) .973 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber: hasil pengolahan data, 2015. 

Berdasarkan tabel tersebut, nilai 

Kolmogorov-Smirnov adalah 0.485 dan nilai 

signifikan 0.973. Oleh karena nilai signifikan 

lebih besar dari 0.05, maka data residual 

berdistribusi normal. 



 
 

 
Sumber: hasil pengolahan data, 2015. 

Gambar 3.1 Grafik Histogram 

Setelah Transformasi 

 Berdasarkan gambar tersebut, data 

berdistribusi normal. 

 
Sumber: hasil pengolahan data, 2015. 

Gambar 3.2 Grafik Normal Probability Plot 

Setelah Transformasi 

 Berdasarkan grafik Normal Probability 

Plot tersebut, data menyebar disekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

sehingga hal ini menunjukkan data terdistribusi 

secara normal. 

Uji Multikolonieritas 

Tabel 3.3 Hasil Uji Multikolinearitas 

Setelah Transformasi 

 
Coefficients

a
 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 DER .964 1.037 

DK .891 1.123 

DD .806 1.240 

KA .902 1.109 

a. Dependent Variable: LnML 

 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2015. 

Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai 

tolerance menunjukkan angka lebih dari 0.10, 

berarti tidak ada korelasi antar variabel 

independen (DER, Dewan Komisaris, Dewan 

Direksi dan Komite Audit) yang nilainya lebih 

dari 95%. Begitu pula dengan nilai VIF 

menunjukkan angka kurang dari 10, berarti tidak 

ada multikolonieritas antar variabel independen 

dalam model regresi. 

Uji autokorelasi 

 

Tabel 3.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Setelah Transformasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 

1 .403
a
 .162 .112 1.47324 2.200 

a. Predictors: (Constant), KA, DK, DER, DD 

b. Dependent Variable: LnML 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2015. 

Nilai DW sebesar 2.200. Nilai ini 

dibandingkan dengan nilai tabel durbin watson 

dengan menggunakan nilai signifikan 5%, jumlah 

sampel (n) sebesar 71 data dan jumlah variabel 

independen sebanyak 4 (k=4), maka hasil yang 

ditunjukkan tabael Durbin Watson, nilai du 

sebesar 1.4685 dan nilai dL sebesar 1.7685. 

Berdasarkan kriteria uji autokorelasi yang 

dikatakan lulus uji, apabila du < d < 4-du. Hasil 

durbin watson pada penelitian ini : 1.4685 < 2.200 

< 2.5315. lebih besar dari batas atas (du) 1.4685 

dan kurang dari 4 – 1.628 (4 – du), maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada masalah 

autokorelasi. 

Uji Heteroskedastisitas 

 
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2015. 

Gambar 3.3 Grafik Scatterplot 

Setelah Transformasi 



 
 

 Berdasarkan grafik scatterplot tersebut, 

titik – titik menyebar secara acak serta tersebar 

baik diatas maupun dibawah angka nol pada 

sumbu Y. Oleh karenanya, tidak terjadi 

heteroskedastisitas pada model regresi sehingga 

model regresi tersebut layak dipakai. 

Tabel 3.5 Hasil Uji Glejser 

Setelah Transformasi 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.913 .887  2.157 .035 

DER -.041 .098 -.052 -.423 .673 

DK .042 .130 .041 .320 .750 

DD -.054 .053 -.138 -1.027 .308 

KA -.196 .279 -.089 -.702 .485 

a. Dependent Variable: AbsUt 

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2015. 

 

Berdasarkan data tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa model regresi tidak 

mengandung heteroskedastisitas. Hal ini terlihat 

dari nilai probabilitas signifikansinya diatas 

tingkat kepercayaan 5%. 

Hasil Analisis Data 

Tabel 3.6 Uji Koefisien Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .403
a
 .162 .112 1.47324 

a. Predictors: (Constant), KA, DK, DER, DD 

b. Dependent Variable: LnML 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2015. 

Berdasarkan data Adjusted R
2
 adalah sebesar 

0.112 atau sekitar 11.2%, menunjukkan bahwa 

11.2% variasi variabel manajemen laba dapat 

dijelaskan oleh variabel Debt to Equity Ratio, 

Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Komite 

Audit. Sementara sisanya 88.8% dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam  

penelitian ini. 

Pengujian Hipotesis Secara Simultan (Uji F) 

Tabel 3.7 Uji F 

ANOVA
b
 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 27.776 4 6.944 3.199 .018
a
 

Residual 143.250 66 2.170   

Total 171.026 70    

a. Predictors: (Constant), KA, DK, DER, DD 

b. Dependent Variable: LnML 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2015. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai Fhitung 

sebesar 3.199 dengan tingkat signifikan 0.18 

(>0,05). Hal ini menunjukkan bahwa Debt to 

Equity Ratio, Dewan Komisaris, Dewan Direksi 

dan Komite Audit secara simultan berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Hal ini berarti Ho 

ditolak, sementara Ha diterima. 

Pengujian Hipotesis Secara Parsial (Uji t) 

Tabel 3.8 Uji t 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -1.948 1.496  -1.302 .197 

DER .419 .165 .292 2.541 .013 

DK -.108 .219 -.059 -.491 .625 

DD -.164 .089 -.232 -1.847 .069 

KA .045 .470 .011 .096 .924 

a. Dependent Variable: LnML 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS, 2015. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat 

dijelaskan bahwa: 

1. Debt to Equity Ratio berpengaruh  terhadap 

manajemen laba Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai signifikasi Debt to Equity Ratio lebih 

kecil dari 0.05. 

2. Dewan Komisaris tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013. Hal ini dapat 

dilihat dari nilai signifikasi Dewan Komisaris 

lebih besar dari 0.05. 

3. Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai signifikasi Dewan Direksi lebih besar 

dari 0.05. 

4. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013. Hal ini dapat dilihat dari 

nilai signifikasi Komite Audit lebih besar 

dari 0.05. 

 

5. KESIMPULAN 

1. Debt to Equity Ratio berpengaruh  terhadap 

manajemen laba Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013. 

2. Dewan Komisaris tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013.  

3. Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba Perusahaan Manufaktur 



 
 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013.  

4. Komite Audit tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba Perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2011-2013.  

5. Debt to Equity Ratio, Dewan Komisaris, 

Dewan Direksi dan Komite Audit secara 

simultan berpengaruh terhadap manajemen 

laba Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 
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