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ABSTRAK 

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE, CAPITAL ADEQUACY 

RATIO, PREMANAGED EARNINGS, DAN ASIMETRI INFORMASI 

TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI PADA PERBANKAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2020) 

Oleh: 

NURUL AYSA 

NIM. 11870321888 

Laporan keuangan merupakan catatan data keuangan dalam suatu 

periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. 

Namun laporan keuangan tidak dapat memastikan bahwa data yang terkandung 

didalamnya mencerminkan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya, bisa 

saja terjadi manajemen laba yang merupakan adalah suatu kejadian yang 

sengaja dibuat dengan batasan yang dilakukan manajemen dengan menaikan 

atau menurunkan laba yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan 

yang dapat menipu stakeholder dalam menilai kinerja perusahaan. Seperti kasus 

manipulasi laporan keuangan yang dilakukan PT Bank Bukopin Tbk di tahun 

2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate 

governance,capital adequacy ratio, premanaged earnings dan asimetri informasi 

terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI 

tahun 2018-2020.Pemilihan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ada, sampel 

sebanyak 32 perusahaan dengan tiga tahun pengamatan sehingga total sampel 

adalah 96. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa metode 

observasi non partisipan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, capital adequacy ratio 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dan jumlah komisaris, 

premanaged earnings dan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

. 

Kata Kunci : Manajemen Laba, Corporate Covernance, Capital Adequacy 

Ratio, Premanaged Earnings dan Asimetri Informasi 
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ABSTRACT 

THE INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE, CAPITAL 

ADEQUACY RATIO, PREMANAGED EARNINGS, AND INFORMATION 

ASYMETRIES ON PROFIT MANAGEMENT (STUDY ON BANKING 

LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE FOR THE PERIOD 

2018-2020) 

 

By: 

NURUL AYSA 

NIM. 11870321888 

 

Financial statements are records of financial data in an accounting period 

that are used to describe the company's performance. However, financial 

statements cannot ensure that the data contained therein reflects the actual 

financial condition of the company, earnings management may occur which is an 

event that is intentionally created with limitations made by management by 

increasing or decreasing profits which can reduce the credibility of financial 

statements that can be deceptive. stakeholders in assessing the company's 

performance. Such as the case of manipulation of financial statements by PT Bank 

Bukopin Tbk in 2018. This study aims to determine the effect of corporate 

governance, capital adequacy ratio, premanaged earnings and information 

asymmetry on earnings management in banking companies listed on the Indonesia 

Stock Exchange in 2018-2020. The sample selection in this study was conducted 

using purposive sampling method. Based on the existing criteria, a sample of 32 

companies with three years of observation so that the total sample is 96. This 

study used data collection methods in the form of non-participant observation 

methods. The data analysis technique used is panel data regression analysis. The 

results show that institutional ownership has a negative effect on earnings 

management, capital adequacy ratio has a positive effect on earnings 

management, and the number of commissioners, premanaged earnings and 

information asymmetry have no effect on earnings management. 

 

Keywords: Profit Management, Corporate Governance, Capital Adequacy 

Ratio, Premanaged Earnings, Information Asymmetry.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan catatan data keuangan dalam suatu 

periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan.  Sementara itu menurut Standar Akuntansi Keuangan yang 

dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, motivasi laporan keuangan 

adalah untuk memberikan data tentang posisi keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang berguna bagi sejumlah 

besar pemakai dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan harus 

mengikuti standar akuntansi keuangan bila diterbitkan untuk orang lain, 

seperti pemegang saham, kreditor, karyawan dan masyarakat luas sehingga 

memberikan keleluasaan manajer untuk memilih metode akuntansi dalam 

penyusunan laporan keuangan(Zurriah, 2017). 

Setiap entitas yang melakukan usaha baik dalam bidang 

perdagangan maupun jasa biasanya memiliki laporan keuangan. Begitu 

juga perusahaan publik yang memiliki kewajiban untuk menyajikan 

laporan keuangan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga 

yang berwenang di indonesia, yaitu Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit atau 

dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup 

rakyat banyak (UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan). Pihak yang 

terkait langsung dengan pencatatan laporan keuangan adalah manajer 

(Karmilah & Prastyani, 2020). 

 Meskipun demikian, laporan keuangan tidak dapat memastikan 

bahwa data yang terkandung didalamnya mencerminkan keadaan 

keuangan perusahaan yang sebenarnya. Manajemen laba adalah suatu 

kejadian yang sengaja dibuat dengan batasan yang dilakukan manajemen 

dengan menaikan atau menurunkan laba yang dapat mengurangi 
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kredibilitas laporan keuangan yang dapat menipu stakeholder dalam 

menilai kinerja perusahaan. Manajemen laba menurut Scott (2015) adalah 

keputusan manajemen tentang kebijakan akuntansi atau tindakan nyata 

yang mempengaruhi laba untuk mencapai beberapa tujuan laba yang 

dilaporkan(Pramesti & Rahayu, 2021). 

 Kinerja manajemen perusahaan tercermin pada laba yang 

terkandung dalam laporan laba rugi. Menurut Statement of Financial 

Accounting Concept (SFAC) No. 1, informasi laba merupakan perhatian 

utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Hal 

ini tidaklah aneh karena baik buruknya kinerja perusahaan sering 

disangkutpautkan dengan tingkat laba yang diperoleh dan pada akhirnya 

sering dikaitkan dengan prestasi manajemen disamping adanya kelaziman 

bahwa besar kecilnya bonus yang diterima oleh manajer tergantung dari 

besar kecilnya laba yang diperoleh. Maka tidak jarang manajemen 

perusahaan melakukan manajemen laba untuk mencapai tingkat laba yang 

ditargetkan perusahaan. Manajemen laba adalah campur tangan dalam 

proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan 

diri sendiri. Manajemen laba menjadi menarik untuk diteliti karena dapat 

memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan 

usahanya pada suatu periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan motivasi 

tertentu yang mendorong manajer untuk mengatur data keuangan yang 

dilaporkan(Zurriah, 2017). 

Kasus praktik manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia 

pada PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) di tahun 2018. Berdasarkan laporan 

keuangan PT Bank Bukopin Tbk (BBKP) yang tercatat di BEI telah 

ditemukan fenomena manipulasi laporan keuangan. Manajemen secara 

terang-terangan merevisi laporan keuangan dari 2015, 2016, dan 2017. 

Bank Bukopin merevisi turun laba bersih 2016 menjadi Rp 183,56 miliar 

dari sebelumnya Rp 1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah di bagian 

pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu 
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kredit. Pendapatan ini turun dari Rp1,06 triliun menjadi Rp 317,88 miliar. 

(www.ekonomi.kompas.com,2018) 

Dari kasus tersebut menggambarkan bahwa penerapan manajemen 

laba dalam suatu perusahaan akan memiliki dampak negatif terhadap 

perusahaan dan dapat merugikan pihak eksternal yang memiliki 

kepentingan terhadap perusahaan tersebut. Terdapat banyak faktor yang 

menyebabkan manajer dalam melakukan manajemen laba, diantaranya 

jumlah dewan komisaris, dan persentase kepemilikan institusional yang 

merupakan bagian dari mekanisme corporate governance, selain itu faktor 

lain yang juga menyebabkan manajer melakukan manajemen laba 

khususnya pada perbankan adalah capital adequacy ratio, premanaged 

earnings dan asimetri informasi. 

Menurut teori keagenan untuk meminimalkan terjadinya tindakan 

manajemen laba, maka perusahaan sebaiknya memerlukan tata kelola 

perusahaan yang baik.Corporate governance didefinisikan sebagai sistem 

pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola 

risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui 

pengamatan aset perusahaan dan meningkatkan investasi pemegang saham 

dalam jangka panjang. Dalam mekanisme corporate governance terdapat 

mekanisme jumlah dewan komisaris dan kepemilikan institusional dan 

dengan mentoring pada aspek mekanisme tersebut diharapkan dapat 

mengurangi tindak manajemen laba pada perusahaan. 

Mekanisme corporate governance yang mempengaruhi 

manajemen laba yaitu jumlah dewan komisaris dan kepemilikan 

institusional. Dewan komisaris berfungsi sebagai penasehat yang 

memberikan saran, pendapat dan masukan dalam rangka pencapaian 

tujuan perusahaan. Semakin tinggi proporsi dewan komisaris independen 

maka akan menurunkan tindakan manajemen laba. Dengan adanya dewan 

komisaris independen akan memperkuat seluruh pengawasan aktivitas 

operasional perusahaan sehingga mekanisme dari corporate governance 

akan dijalankan dengan efektif dan akan menekan tindakan kecurangan 
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manajemen laba. Kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan 

usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak institusional sehingga 

semakin besar kepemilikan saham oleh institusional, maka semakin besar 

kemungkinan dapat menghalangi terjadinya manajemen laba.(Feronika et 

al., 2021) 

Jumlah dewan komisaris pernah diteliti oleh Sebastian & Handojo 

(2019) dan Sirait & Yasa (2015) dengan hasil penelitian jumlah dewan 

komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. Sementara itu Putri & 

Africano (2017), Suheny (2019), Pramesti & Rahayu (2021) serta 

Wulanda & Aziza, (2019) membuktikan bahwa jumlah dewan komisaris 

tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen laba. Kepemilikan 

institusional pernah diteliti oleh Suheny (2019) dan Wulanda & Aziza 

(2019) dengan hasil penelitian kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Sementara itu Putri & Africano (2017) dan 

Pramesti & Rahayu (2021) yang membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen laba. 

Faktor lain yang juga mempengaruhi manajemen laba yaitu Capital 

adequacy ratio (CAR).Capital adequacy ratio merupakan rasio kinerja 

bank untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya saat ditagih deposan, semakin besar rasio ini maka 

semakin likuid bank tersebut. Dalam penelitian Karmilah & Prastyani, 

(2020) capital adequacy ratio berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba, artinya semakin rendah nilai CAR perusahaan maka 

perusahaan tersebut cenderung untuk melakukan manajemen laba.  

Capital adequacy ratio pernah diteliti oleh Putri & Africano (2017) 

dan Susanti (2013) dengan hasil penelitian capital adequacy ratio 

berpengaruh terhadap manajemen laba sementara itu Karmilah & 

Prastyani (2020) dan Kibtiah & Reni Cusyana (2020) membuktikan bahwa 

capital adequacy ratio tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen 

laba. 
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Faktor selanjutnya yang mempengaruhi manajemen laba yaitu 

premanaged earnings. DeFond dan Park (1997) menyatakan premanaged 

earnings sebagai laba asli yang bersih dari perilaku manajemen laba. 

Komponen ini diperoleh dari arus kas operasi ditambah dengan akrual non 

diskresioner (nondiscretionary accrual) dikurangi dengan dividen untuk 

saham preferen. Premanaged earnings berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba, jika laba bersih yang dihasilkan (Premanaged earnings) 

sudah tinggi maka manajemen akan cenderung tidak melakukan 

manajemen laba(Wibiksono & Rudiawarni, 2015). 

Faktor selanjutnya yaitu asimetri akuntansi. Asimetri informasi 

adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh pihak manajer 

atau pihak perusahaan  dengan pihak diluar perusahaan atau shareholders. 

Asimetri informasi dapat terjadi karena pihak manajer lebih mengetahui 

kondisi perusahaan dan bagaimana kondisi perusahaan untuk kedepannya 

dibandingkan dengan pihak diluar perusahaan.  Jika dikaitkan dengan 

manajemen laba, semakin sedikit informasi yang diungkapkan oleh 

manajemen semakin tinggi manajemen laba dan sebaliknya jika semakin 

banyak informasi yang diungkapkan oleh manajemen maka semakin  

mudah untuk investor dalam pengambilan keputusan (Hidayat et al., 2019) 

Asimetri informasi pernah diteliti oleh Lubis & Barelang (2018), 

Susanti (2013), Fitriana (2018), Mustikawati & Cahyonowati (2015) 

dengan hasil penelitian asimetri informasi berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Sementara itu F. A. Putri & Machdar (2017), Hidayat et 

al. (2019), Barus & Setiawati (2015) serta Karmilah & Prastyani (2020) 

membuktikan bahwa asimetri informasi tidak memberikan pengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang 

dilakukan oleh Feronika et al., (2021). Perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya yaitu Penelitian dilakukan pada perusahaan 

perbankan merupakan industri yang melibatkan penghimpunan dan 

pengelolaan dana masyarakat, dimana usahanya sangat mengandalkan 
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kepercayaan masyarakat, sehingga perusahaan akan selalu berusaha 

menunjukkan kinerja yang baik. Selain itu, perusahaan Bank juga 

memiliki regulasi yang lebih ketat dibandingkan jenis perusahaan lainnya. 

Selanjutnya penambahan variabel capital adequacy ratio yaitu 

untuk mengetahui apakah capital adequacy ratio berpengaruh atau tidak 

terhadap manajemen laba.  Selanjutnya penambahan variabel premanaged 

earnings dari penelitian Wibiksono & Rudiawarni (2015), penambahan 

variabel premanaged earnings karena masih sedikit yang meneliti 

pengaruh premanaged earnings terhadap manajemen laba, dan ingin 

mengetahui apakah premanaged earnings dalam perusahaan dapat 

mempengaruhi tindakan manajemen laba. Selain itu variabel net profit 

margin (NPM) dan kompensasi bonus tidak akan digunakan dalam 

penelitian ini dengan alasan di penelitian sebelumnya NPM dan 

kompensasi bonus tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “PENGARUH 

CORPORATE GOVERNANCE, CAPITAL ADEQUACY RATIO, 

PREMANAGED EARNINGS, DAN ASIMETRI INFORMASI 

TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Pada Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

manajemen laba? 

3. Apakah capital adequacy ratio berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 
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4. Apakah premanaged earnings berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

5. Apakah asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap 

manajemen laba 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

manajemen laba 

3. Untuk mengetahui pengaruh capital adequacy ratio terhadap 

manajemen laba 

4. Untuk mengetahui pengaruh premanaged earnings terhadap 

manajemen laba 

5. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap 

manajemen laba 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan di dalam perusahaan dan dapat memberikan 

manfaat kepada perusahaan terkait langkah tepat yang akan 

diambil untuk mengelola perusahaan 

2. Bagi instansi pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi dan referensi bagi peneliti lain yang melakukan 

penelitian pada masalah yang sama. 

3. Bagi penulis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan, 

bersifat kritis dan ilmiah terkait dengan teori dibandingkan dengan 

realitas 

4. Bagi investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan investasi pada perbankan yang benar-

benar tidak mencerminkan tindakan manajemen laba dalam 

penyajian laporan keuangan. 

5. Bagi nasabah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

nasabah terkait sikap selektif yang perlu digunakan dalam memilih 

perbankan yang berkualitas dan terpercaya agar terhindar dari 

resiko perbankan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan 

memberikan gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan 

sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas landasan teori yang digunakan 

sebagai dasar dan bahan acuan dalam penelitian, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan 

hipotesis 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan bagaimana tentang desain 

penelitian, variabel-variabel penelitian, penentuan 

populasi dan sampel, jenis dan sumber data serta metode 

analisis data 
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BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisis hasil penelitian 

dan pembahasan 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil 

dan pembahasan, serta saran yang diberikan berhubungan 

dengan pembahasan penelitian. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agensi 

Jansen dan Meckling menjelaskan bahwa suatu hubungan agency 

terjadi bilamana ada kontrak antara pihak pertama selaku pemegang saham 

(principal) dengan pihak lain (sebagai agent) untuk melaksanakan tugas-

tugas perusahaan atas nama pemegang saham (principal), artinya principal 

mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada 

agent. Clack and McCullers (1991) mendefinisikan agensi (agency) 

sebagai suatu hubungan melalui persetujuan melalui persetujuan antara 

dua pihak. Di satu pihak seorang manajer bertindak sebagai agen (agent) 

dan di lain pihak pemilik bertindak sebagai principal. Misalnya, hubungan 

antara pemegang saham dengan para manajer perusahaannya yang 

merupakan hubungan agensi, hubungan antara manajer dengan auditor, 

dan lebih jauh hubungan antara auditor dengan pemegang saham. 

Namun, pada sisi lain pemisahan ini memiliki segi negatif. Adanya 

keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba 

perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan 

pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh 

pemilik perusahaan. Lebih lanjut pemisahaan ini dapat pula menimbulkan 

kurangnya transparansi dalam penggunaan dana perusahaan yang ada, 

misalnya antara pemegang saham dengan pengelola manajemen 

perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang 

saham minoritas. 

Untuk memahami corporate governance, jalan yang paling dekat 

adalah dengan memahami teori agensi (agency theory). Teori ini 

memberikan wawasan analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan 

agen dengan principal. Dari asumsi yang dibangun oleh teori agensi, 

terlintas ada semangat menuduh salah satu pihak untuk mengambil 

kesempatan memperoleh keuntungan demi dirinya sendiri pada hubungan 

kerja sama. Dalam hubungan agent-principal, pihak agent memanfaatkan 
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kesempatan, dan dalam hubungan pemegang saham (principal) 

dengan pemberi pinjaman, pihak pemegang saham yang mengambil 

kesempatan dalam hubungan tersebut. Pengertian principal dalam agency 

theory adalah pihak-pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh 

wealth-nya untuk dikembangkan oleh pihak lain. 

2.2 Corporate governance 

2.2.1 Pengertian Corporate governance 

Corporate governance didefinisikan sebagai “proses, baik 

formal dan informal, di mana suatu korporasi dikelola dan 

dikelola” termasuk hukum persyaratan dan kebijakan yang 

diadopsi oleh perusahaan, dan budaya informal yang diterapkan. 

Corporate governance merupakan perwujudan interaksi pemangku 

kepentingan seperti regulator, pengelola, direksi dan pelanggan. 

Mekanisme corporate governance memastikan investor bahwa 

pengembalian yang memadai akan diperoleh dari investasi mereka. 

Menurut FCGI (2001) pengertian corporate governance 

adalah seperangkat pengaturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, 

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan 

ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban 

mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan. 

2.2.2 Manfaat Penerapan Corporate governance 

Pelaksanaan corporate governance diharapkan dapat 

memberikan beberapa manfaat berikut ini FCGI (2001) : 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan 

efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan 

pelayanan kepada stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih 

murah sehingga dapat lebih meningkatkan corporate value. 
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3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya di indonesia 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan 

karena sekaligus akan meningkatkan stakeholder value dan 

dividen. 

2.2.3 Prinsip Penerapan Corporate governance 

Pada dasarnya, inti dari corporate governance adalah 

mengembangkan lebih lanjut pelaksanaan perusahaan melalui 

pengawasan dan pengamatan terhadap kinerja manajemen dan 

adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan 

lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku. 

Terdapat beberapa prinsip dalam corporate governance 

berdasarkan pedoman umum yang dikeluarkan Komite Nasional 

Kebijakan Governance (2006), ada lima asas yaitu: 

1. Transparansi  

Aturan mendasar dalam pedoman transparansi adalah 

bahwa perusahaan harus memberikan data yang material dan 

relevan dengan cara yang terbuka secara efektif dan dirasakan 

oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. 

Secara praktis, pedoman transparansi berarti bahwa perusahaan 

harus memberikan data secara tepat waktu, memadai, jelas, 

akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh 

pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. 

2. Akuntabilitas 

Dalam pedoman akuntabilitas, standar penting dalam 

melaksanakan corporate governance menunjukan bahwa 

perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus 

diawasi secara benar, rutin dan sesuai dengan kepentingan 

perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan 

pemegang saham dan kepentingan pemangku lainnya. 
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3. Responsibilitas 

Prinsip dasar dalam asas responsibilitas adalah bahwa 

perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan 

serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha 

dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good 

corporate citizen. 

4. Independensi 

Prinsip dasar untuk melancarkan pelaksanaan asas 

independensi, perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan 

Prinsip dasar berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan 

bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus 

senantiasa memperhatikan kepentingan lainnya berdasarkan 

asas kewajaran dan kesetaraan. Dalam pelaksanaan prinsip ini, 

perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku 

kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan 

pendapat  bagi perusahaan serta membuka akses terhadap 

informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup 

kedudukan masing-masing (Manossoh, 2016) 

2.2.4 Implementasi Corporate governance dalam Bidang Perbankan 

Corporate governance dipandang sebagai serangkaian 

peraturan internal yang mendefinisikan hubungan antara pemilik 

dan manajer sebuah perusahaan. Bank dunia mendefinisikan 

corporate governance dari sudut pandang perusahaan, tekanannya 

terdapat pada hubungan antara pemilik, manajemen dan 

stakeholder yang lain. Penerapan corporate governance selain 

untuk meningkatkan daya saing bank itu sendiri, juga untuk 

memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penerapan 
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corporate governance menjadi suatu keniscayaan mengingat sektor 

perbankan mengelola dana publik (nasabah) 

2.2.5 Mekanisme Corporate governance 

Mekanisme corporate governance mencakup mekanisme 

internal dan eksternal. Mekanisme ini dipengaruhi oleh faktor 

eksternal perusahaan yang meliputi investor, auditor, kreditor dan 

lembaga yang mengesahkan legalitas dan mekanisme ini menurut 

Hatane et al (2019) dipengaruhi oleh faktor internal perusahaan 

yang meliputi:. 

1. Dewan Komisaris 

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan 

pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. 

Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir 

permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan 

pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya 

dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang 

dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

Dewan Komisaris memegang peranan penting dalam 

mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta 

memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan 

kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan 

perusahaan. Yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian 

komisaris dalam pengertian bahwa Dewan Komisaris harus 

memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa 

campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang 

memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara 

aktif dalam penetapan agenda dan strategi. Dewan Komisaris 

merupakan inti dari Corporate Governance yang ditugaskan 

untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan 

terlaksananya akuntabilitas 
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Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi 

tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat 

adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan 

manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya 

kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris 

diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi 

perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam 

perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk 

menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada 

dewan komisaris 

2. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan bagian dari 

mekanisme corporate governance pada perusahaan. 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh 

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, 

institusi luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada 

akhir tahun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya 

kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber 

kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau 

sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang 

dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada 

besarnya investasi yang dilakukan. 

3. Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Untuk mengukur 

kepemilikan manajerial yaitu dengan menghitung persentase 

saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan 
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seluruh jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu 

mekanisme corporate governance yang dapat digunakan untuk 

mengurangi agency cost adalah meningkatkan kepemilikan 

saham manajemen. 

4. Komite Audit 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan 

komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen 

perusahaan. Komite audit memiliki peran penting dan dianggap 

sebagai penghubung antara investor dan dewan komisaris 

dengan pihak manajemen dalam menangani masalah 

pengendalian. Komite audit yang bertanggung jawab untuk 

mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan 

mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit 

internal) dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen yang 

melakukan manajemen laba (earnings management) dengan 

cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan 

pada audit eksternal. Penelitian mengenai komite audit ada 

yang mengindikasikan kurang efektifnya keberadaan komite 

audit sebagai salah satu praktek corporate governance di 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. 

2.3 Capital adequacy ratio 

Capital adequacy ratio merupakan kinerja bank untuk mengatur 

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat 

ditagih deposan, semakin besar rasio ini maka semakin likuid bank 

tersebut. CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank untuk 

menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kerugian bank yang 

disebabkan oleh aktiva yang berisiko. Jadi, semakin tinggi CAR semakin 

baik kondisi sebuah bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 

19/6/PBI/2017, bank dinyatakan sehat jika memiliki CAR minimum 14 

persen. CAR dipilih karena variabel tersebut menempati persentase yang 

tinggi dalam kriteria penilaian oleh bank oleh biro aset infobank yaitu 
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sebesar 20,00%. CAR merupakan hal yang harus dipertahankan jika bank 

tersebut ingin mendapat kehormatan sebagai bank yang berkinerja sangat 

bagus. 

2.4 Premanaged earnings 

Tujuan utama investor dalam menanamkan modalnya adalah untuk 

mencari return yang salah satunya berupa dividen Bagi 

perusahaan,pembayaran dividen dapat digunakan untuk memperkuat 

posisi perusahaan dalam mencari tambahan dana di pasar modal. Oleh 

sebab itu, pembayaran dividen dianggap sebagai suatu hal yang penting 

sehingga dapat memotivasi pihak manajemen untuk melakukan 

manajemen laba terutama pada saat laba yang sesungguhnya (premanaged 

earnings) berada di bawah level yang ditargetkan untuk bisa tetap 

membagikan dividen pada periode ini. DeFond dan Park (1997) 

menyatakan premanaged earnings sebagai laba asli yang bersih dari 

perilaku manajemen laba. Jika nilai premanaged earnings lebih rendah 

daripada dividen yang diharapkan, atau kondisi tersebut disebut dengan 

earnings shortfall, maka perusahaan akan cenderung melakukan 

manajemen laba (Wibiksono & Rudiawarni, 2015). 

2.5 Asimetri Informasi 

Asimetri informasi sering menjadi perhatian sekuritas regulator 

sejak itu dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keputusan. 

Scott (2015)mengacu pada asimetri informasi sebagai keuntungan pihak-

pihak tertentu dalam transaksi bisnis dalam memperoleh keuntungan 

informasi. Pihak-pihak ini seperti manajer akan menggunakan keleluasaan 

dalam menyiapkan dan melaporkan informasi akuntansi untuk keuntungan 

mereka sendiri karena:perbedaan informasi yang diterima antara manajer 

dan eksternal.  

2.6 Manajemen Laba 

2.6.1 Pengertian Manajemen Laba 

Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai batasan 

dan definisi manajemen laba. Perbedaan inilah yang membuat 
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setiap pihak yang concern pada masalah pada masalah aktivitas 

rekayasa manajerial ini berusaha untuk mendefinisikannya, baik 

dari pemahaman positif maupun negatif. Akibatnya, ada banyak 

batasan dan definisi manajemen laba. Ada pihak yang 

mendefinisikan manajemen laba sebagai kecurangan yang 

dilakukan seorang manajer untuk mengelabui orang lain, 

sedangkan pihak lain mendefinisikannya sebagai aktivitas yang 

lumrah dilakukan manajer dalam menyusun laporan keuangan. 

Manajemen laba tidak bisa dikategorikan sebagai kecurangan 

sejauh apa yang dilakukannya masih dalam ruang lingkup prinsip 

akuntansi. Inilah yang membuat spektrum manajemen laba menjadi 

sedemikian luas.  

Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya 

manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi 

informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk 

mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi 

perusahaan. Istilah intervensi dan mengelabui inilah yang dipakai 

sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba 

sebagai kecurangan. Alasannya intervensi ini dilakukan manajer 

perusahaan dalam kerangka standar akuntansi. Yaitu masih 

menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan 

diakui secara umum. 

Dalam hal pelaporan keuangan, manajer dapat melakukan 

manajemen laba untuk menyesatkan pemilik (pemegang saham) 

mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Sangatlah jelas ditentukan 

sebelumnya, laporan keuangan merupakan media komunikasi yang 

digunakan untuk menghubungkan pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan. Pentingnya laporan keuangan 

juga diungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan sarana 

untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajer 

atas sumber daya pemilik. Salah satu pemater penting dalam 
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laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja 

manajemen adalah laba. 

Menurut Statement of Financial Accounting Concept 

(SFAC)No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk 

menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu 

informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam 

menaksir earnings power perusahaan dimasa yang akan datang. 

Adanya kecenderungan memperhatikan laba ini disadari oleh 

manajemen, terutama manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan 

informasi laba tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku 

menyimpang, yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba. 

Scott (2015) mendefinisikan manajemen laba sebagai “the 

choice by manager of accounting policies so as to achieve some a 

spesific objective”. Atau dengan kata lain manajemen laba adalah 

pilihan metode akuntansi yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

tertentu. Sedangkan secara formal mendefinisikan manajemen laba 

sebagai pihak yang mendistorsi kinerja finansial perusahaan yang 

sebenarnya. 

Healy dan Wahlen (1999), menyatakan definisi manajemen 

laba mengandung beberapa aspek. Pertama intervensi manajemen 

laba terhadap pelaporan keuangan terhadap penggunaan Judgment, 

misalnya judgment yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah 

peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukan dalam laporan 

keuangan, seperti perkiraan umur ekonomis dan nilai residu aktiva 

tetap, tanggung jawab untuk pensiun, pajak yang ditangguhkan, 

kerugian piutang dan penurunan nilai aset. Dari sudut pandang 

etika manajemen laba diartikan sebagai tindakan dari manajemen 

yang mempengaruhi laba yang dilaporkan sehingga menyajikan 

informasi yang tidak benar dalam perusahaan dan dalam jangka 

panjang mempunyai efek yang negatif. 

2.6.2 Latar Belakang Timbulnya Manajemen Laba 
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Dari definisi yang telah dijelaskan dapat disimpulkan 

bahwa manajemen laba senantiasa dikaitkan dengan upaya untuk 

mengelola pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan-

kepentingan tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi 

tertentu. Menurut teori akuntansi positif, pemilihan metode 

akuntansi yang digunakan perusahaan tidak harus sama dengan 

perusahaan lainnya. Perusahaan dibebaskan untuk memilih salah 

satu dari alternatif yang ada untuk meminimalkan biaya kontrak 

dan memaksimalkan nilai-nilai kontrak. Adanya kebebasan untuk 

memilih prosedur yang ada, maka manajer akan melakukan 

tindakan yang dinamakan oleh teori akuntansi positif sebagai 

tindakan oportunis (Scott, 2015). Jika tindakan oportunis adalah 

dimana manajer memilih kebijakan akuntansi yang 

menguntungkan dirinya atau memaksimumkan kepuasannya. 

Ada 3 hipotesis umum dihubungkan dengan perilaku oportunistik. 

1. Bonus Plan Hypothesis 

Hipotesis ini menyatakan bahwa manajer akan cenderung 

untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba yang dilaporkan pada metode berjalan. 

Tujuannya untuk memaksimalkan bonus yang akan mereka 

peroleh karena besarnya laba yang dihasilkan. Hipotesis ini 

dengan skema bonus, dimana: 

 Manajemen akan meminimalkan laba karena kondisi 

perusahaan saat itu rugi 

 Manajemen berusaha memaksimalkan laba dengan 

menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba agar manajemen mendapatkan 

bonus yang maksimal. 

 Manajemen akan membuat laba menjadi rata supaya 

perusahaan dianggap sudah mapan dan stabil. 
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Manajemen tidak lagi memaksimalkan bonus karena 

bonus sudah maksimal 

2. Debt Covenant Hypothesis 

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi 

dalam perjanjian hutang (Debt covenant). Dinyatakan pula 

bahwa semakin dekat perusahaan pada pelanggaran terhadap 

debt covenant, maka semakin besar kecenderungan manajer 

tersebut untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

kemungkinan terjadinya technical default. Dengan 

meningkatkan laba dinilai dapat mencegah atau setidaknya 

menunda hal tersebut. 

3. Political Cost Hypothesis 

Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin besar biaya 

politis yang dihadapi perusahaan maka semakin besar pula 

kecenderungan pilihan akuntansi yang dapat mengurangi laba 

yang dilaporkan dibandingkan dengan perusahaan lain. Tingkat 

laba yang tinggi dinilai akan mendapatkan perhatian luas dari 

kalangan konsumen dan media yang nantinya juga akan 

menarik perhatian pemerintah dan regulator sehingga 

menyebabkan terjadinya biaya politis, diantaranya adalah 

munculnya intervensi pemerintah, penanganan pajak yang lebih 

tinggi, dan berbagai macam tuntutan lainnya yang dapat 

meningkatkan biaya politis(Manossoh, 2016). 

2.6.3 Pola dan Motivasi dalam Manajemen Laba 

Pola yang dipilih manajemen dalam melakukan manajemen 

laba beraneka ragam, tergantung dengan tujuan mereka melakukan 

manajemen laba. Menurut Scott (2015), berbagai pola yang 

dilakukan dalam praktek manajemen laba ini adalah : 

1. Taking a Bath (Big Bath) 
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Pola ini terjadi pada saat perusahaan melaporkan rugi yang 

besar sekaligus jika perusahaan mengalami kerugian sehingga 

dapat menciptakan peluang laba yang besar di masa 

mendatang. Pola ini dapat terjadi selama ada tekanan 

organisasional pada saat pergantian manajemen baru yaitu 

dengan mengakui adanya kegagalan atau defisit dikarenakan 

adanya manajemen lama dan manajemen baru inin 

menghindari kegagalan tersebut. Teknik ini juga dapat 

mengakui adanya biaya-biaya pada periode mendatang dan 

kerugian periode berjalan ketika keadaan buruk yang tidak 

menguntungkan yang tidak bisa dihindari pada periode 

berjalan. Konsekuensinya manajemen melakukan pembersihan 

diri dengan membebankan perkiraan-perkiraan biaya 

mendatang yang melakukan clear the decks. Akibatnya laba 

pada periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya. Pola 

ini dapat dijelaskan dengan bonus plan hypothesis, dimana 

manajemen akan meminimalkan laba karena kondisi 

perusahaan saat itu rugi. 

2. Income Minimization 

Cara ini mirip dengan taking bath tetapi kurang ekstrim. 

Pola ini dilakukan disaat profitabilitas perusahaan sangat tinggi 

dengan maksud agar tidak mendapat perhatian oleh pihak-

pihak yang berkepentingan. Kebijakan yang diambil dapat 

berupa write-off atas barang modal dan aktiva tak berwujud, 

pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan, 

metode successfull-effort untuk perusahaan minyak bumi dan 

sebagainya. Penghapusan tersebut dilakukan bila dengan teknik 

yang lain masih menunjukan hasil operasi kelihatan masih 

menarik minat pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dari 

penghapusan ini adalah untuk mencapai suatu tingkat return on 

assets yang dikehendaki 
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3. Income Maximization 

Maksimalisasi laba dimaksudkan untuk memperoleh bonus 

yang lebih besar, di mana laba yang dilaporkan tetap di bawah 

batas atas yang ditetapkan. Pemaksimalan laba dilakukan 

dengan memilih metode-metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba. Pola ini dicontohkan perusahaan saat dekat 

dengan posisi pelanggaran perjanjian hutang (debt covenant). 

4. Income Smoothing 

Income smoothing merupakan pola manajemen laba dengan 

perataan laba. Pola ini merupakan cara yang paling populer dan 

sering dilakukan. Perusahaan-perusahaan melakukannya untuk 

mengurangi volatilitas laba bersih. Hal ini dilakukan untuk 

mendapatkan tingkat laba yang stabil. Dalam hal ini laba akan 

diturunkan jika terjadi peningkatan yang tajam dan menaikkan 

laba jika tingkat laba berada dibawah tingkat laba yang 

ditentukan. Tingkat laba yang stabil membuat stakeholder dan 

kreditor lebih memiliki kepercayaan kepada manajer. 

Perusahaan juga meratakan laba bersihnya untuk pelaporan 

eksternal dengan maksud sebagai penyampaian informasi 

internal perusahaan kepada pasar dalam meramalkan 

pertumbuhan laba jangka panjang perusahaan.  

Scott (2015) mengungkapkan beberapa motivasi terjadinya 

manajemen laba, yaitu: 

1. Bonus Purposes 

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih 

perusahaan akan bertindak secara opportunistic untuk 

melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat 

ini. 

2. Political motivations 
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Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang 

dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan cenderung 

mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik 

yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang 

lebih ketat. 

3. Taxation Motivations 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen 

yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan 

dengan tujuan penghematan pajak pendapatan. 

4. Pergantian CEO 

CEO mendekati masa pensiun cenderung menaikan 

pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika 

kinerja perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan 

pendapatan agar tidak diberhentikan. 

5. Initital Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai 

pasar, dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan go 

public melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka 

dengan harapan dapat menaikkan harga saham 

perusahaan.(Manossoh, 2016) 

2.6.4 Implikasi Manajemen Laba 

Ada yang patut dipertanyakan mengapa manajemen laba 

banyak dipraktikkan oleh dunia usaha di berbagai negara. 

Pertanyaan ini layak diajukan mengingat implikasi aktivitas 

rekayasa manajerial tidak hanya menghancurkan tatanan ekonomi 

namun juga tatanan etika dan moral. Apalagi hal itu juga telah 

membuat publik mempertanyakan integritas para pengelola 

perusahaan, pemerintah dan pembuat regulasi, asosiasi profesi, dan 

akuntan publik, akuntan publik dan lain-lain.  

2.7 Pandangan Islam yang Terkait dengan Penelitian 
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Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

manajer terhadap suatu laporan keuangan dengan maksud menaikkan 

ataupun menurunkan laba sehingga memungkinkan berkurangnya 

kredibilitas (bias) laporan keuangan sehingga dapat mengganggu pemakai 

laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, praktik manajemen laba ini 

sangat erat kaitannya dengan perilaku jujur dan tidak berkhianat. Adapun 

penjelasan mengenai tindakan manajemen laba yang terdapat dalam Al-

Qur’an surah Al-Maidah ayat 8 

                           

                               

      

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang 

selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. 

dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong 

kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 

kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan. 

Surah Al-Anfal ayat 27: 

                              

Artinya : 

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. 

Tujuan ayat tersebut adalah untuk menjaga keadilan dan 

kebenaran. Artinya perintah tersebut ditekankan pada pertanggungjawaban 
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agar pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak dirugikan, sehingga 

tidak menimbulkan konflik. Dan hendaknya semua manusia selalu 

bersikap jujur, tidak berkhianat atau berlaku curang agar pekerjaan yang 

dilakukan akan mendapat keberkahan. Seorang manajer juga sebaiknya 

tidak menyalahgunakan kekuasaan nya dengan tujuan untuk memperkaya 

diri sendiri dengan membuat laporan keuangan yang dimanipulasi atau 

melakukan manajemen laba demi kepentingan pribadi yang akan 

merugikan pihak-pihak lain. 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini merupakan rujukan dari beberapa 

penelitian sebelumnya yang dapat dilihat dari tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian-Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 Ellita 

Pramesti 

Jurnal 

Akuntansi 

dan Riset 

Akuntansi 10 

(6) (2021) : 

1-17 

Pengaruh 

Corporate 

governance, 

Leverage, dan 

Kinerja 

Keuangan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Kepemilikan 

Manajerial (X1) 

Kepemilikan 

Institusional (X2) 

Komisaris 

Independen (X3) 

Leverage (X4) 

Kinerja Keuangan 

(X5) 

Manajemen 

Laba(Y) 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

komisaris 

independen, 

leverage dan 

kinerja 

keuangan tidak 

berpengaruh 

secara positif 

terhadap 

manajemen laba 

2 Dewa Ayu 

Candra 

Feronika 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi, 

Asimetri Informasi 

(X1) 

Kepemilikan 

1) Asimetri 

informasi 

berpengaruh 
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Jurnal 

Kharisma 3 

(01) (2021) : 

150-162 

Corporate 

governance, 

Net Profit 

Margin 

(NPM), dan 

Kompensasi 

Bonus 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Manajerial (X2) 

Kepemilikan 

Institusional (X3) 

Komite Audit(X4) 

Komisaris 

Independen (X5) 

Net Profit Margin 

(X6) 

Kompensasi Bonus 

(X7) 

Manajemen Laba 

(Y) 

secara positif 

terhadap 

Manajemen 

laba 

2) Kepemilikan 

institusional 

dan Komite 

audit 

berpengaruh 

secara 

negatif 

terhadap 

Manajemen 

laba 

3) Kepemilikan 

manajerial, 

Net profit 

margin 

(NPM) dan 

Kompensasi 

bonus tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Manajemen 

laba 

3 Ayu 

Apriliani 

Hidayat  

Jurnal 

Akademi 

Akuntansi 2 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi 

dan, Leverage 

terhadap 

Manajemen 

Asimetri Informasi 

(X1) 

Leverage (X2) 

Manajemen Laba 

(Y) 

1) Asimetri 

informasi 

tidak 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 
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(02) (2019) : 

145-155 

Laba pada 

Perusahaan 

Pertambangan 

yang 

Terdaftar di 

BEI tahun 

2016-2018 

terhadap 

manajemen 

laba 

2) Leverage 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba 

4 Rosalia 

Anita 

Wibiksono 

Jurnal 

Akuntansi 

dan 

Keuangan 

Indonesia 12 

(01) (2015) : 

1-18  

Pengaruh 

Premanaged 

earnings dan 

Dividen yang 

diharapkan 

Terhadap 

Praktik 

Manajemen 

Laba 

Premanaged 

earnings (X1) 

Dividen yang 

diharapkan (X2) 

Manajemen Laba 

(Y) 

1) Premanaged 

earnings  

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen 

laba  

 

2) Dividen 

diharapkan 

berpengaruh 

secara positif 

terhadap 

Manajemen 

laba 

5 Ade 

Karmilah 

JCA 

Ekonomi 1 

(01) (2020) : 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi, 

Capital 

Adequacy 

Asimetri Informasi 

(X1) 

Capital Adequacy 

Ratio (X2) 

Kepemilikan Asing 

1) Asimetri 

informasi dan 

non 

performing 

loan 
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294-304 Ratio, 

Kepemilikan 

Asing, dan 

Non 

Performing 

Loan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

(X3) 

Non Performing 

Loan (X4) 

Manajemen Laba 

(Y) 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

manajemen 

laba 

2) Capital 

adequacy 

ratio dan 

kepemilikan 

asing 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

manajemen 

laba 

6 Maryani 

Kitbiah 

Indonesia 

Journal of 

Economic 

Application 

2 (01) (2021) 

: 1-6 

Pengaruh 

Capital 

Adequacy 

Ratio, 

Kepemilikan 

Asing dan 

Non 

Performing 

Loan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Capital Adequacy 

Ratio (X1) 

Kepemilikan Asing 

(X2) 

Non Performing 

Loan (X3) 

Manajemen Laba 

(Y) 

1) Capital 

adequacy 

ratio dan 

kepemilikan 

asing 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba 

2) Non 

performing 

loan 

berpengaruh 

positif 



30 
 

 
 

 

Corporate Governance 

signifikan 

terhadap 

manajemen 

laba 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

Terjadinya banyak kasus manipulasi terhadap laporan keuangan 

yang sering dilakukan oleh pihak manajemen. Manipulasi tersebut terdapat 

pada laporan laba rugi. Manajemen laba terjadi akibat berbagai faktor 

yaitu beberapa diantaranya adalah mekanisme dewan komisaris dan 

kepemilikan institusional yang merupakan bagian dari corporate 

governance, capital adequacy ratio, premanaged earnings dan asimetri 

informasi. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

         

                                                            

                                                            

                

                

Jumlah Dewan Komisaris (X1) 

Kepemilikan Institusional (X2) 

Capital adequacy ratio (X3) 

Premanaged earnings (X4) 

Asimetri Informasi (X5) 

Manajemen Laba (Y) 
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2.10 Rumusan Hipotesis 

Hipotesis merupakan proporsi yang akan diuji keberlakuannya, 

atau merpakan suatu jawaban semetara atas pertanyaan peneliti.  Suatu 

hipotesis diterima apabila telah melalui analisis data empiris yang 

menunjukan bahwa hipotesis tersebut benar dan begitu pula sebaliknya 

suatu hipotesis akan ditolak apabila analisis data empiris menunjukan 

bahwa hipotesis tersebut salah. Dan pada bagian ini akan dijelaskan 

mengenai hipotesis penelitian dari tiap-tiap sub bagian antara lain: 

2.10.1 Jumlah Dewan Komisaris dan Manajemen Laba 

Di dalam good corporate governance dijelaskan bahwa 

komisaris independen mempunyai peran yang penting di 

perusahaan, karena dalam suatu kegiatan transaksi sering kali 

ditemui keanehan dalam kepentingan yang mengakibatkan para 

pemegang saham dan stakeholder diabaikan kepentingannya dalam 

publik. Dewan direksi dan dewan komisaris dipilih oleh pemegang 

saham (RUPS) yang mewakili kepentingan para pemegang saham 

tersebut. Peran direksi dan komisaris sangat penting bagi 

keberhasilan corporate governance. Penelitian yang dilakukan oleh 

Feronika et al., (2021), Sebastian & Handojo (2019) dan Sirait & 

Yasa (2015) membuktikan jika dewan komisaris berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas maka 

hipotesis yang dikembangkan: 

H1: Jumlah Dewan Komisaris berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba. 

2.10.2 Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham 

oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, 

institusi luar negeri, serta institusi lainnya yang ada di perusahaan. 

Berdasarkan teori agensi, adanya kepemilikan institusional yang 

menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar dapat 

menghalangi tindakan oportunistik manajer dan memaksa manajer 
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untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal (pemegang saham). 

Penelitian yang dilakukan oleh Feronika et al., (2021), Suheny 

(2019) dan Wulanda & Aziza (2019) membuktikan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dikembangkan: 

H2: kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba 

2.10.3 Capital adequacy ratio dan Manajemen Laba 

Penurunan nilai CAR suatu bank akan menyebabkan 

manajer memiliki inisiatif untuk melakukan manajemen laba. 

Manajemen laba dilakukan manajer agar nilai CAR meningkat 

sehingga penilaian para investor dan masyarakat terhadap bank 

tersebut juga akan meningkat. Manajemen laba dilakukan oleh 

bank yang mengalami penurunan nilai CAR sebagai salah satu 

indikator kinerja keuangan bank. Bank Indonesia sebagai 

pengawas semua bank yang ada di Indonesia menerapkan cara 

penilaian CAR suatu bank berdasarkan laporan keuangan. 

Penilaian CAR yang menggunakan laporan keuangan itulah yang 

menyebabkan manajer memiliki inisiatif untuk melakukan 

manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi 

kriteria yang disyaratkan BI. Penelitian yang dilakukan oleh 

Karmilah & Prasetyani (2020), Putri & Africano (2017) dan 

Susanti (2013) membuktikan bahwa CAR berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang 

dikembangkan: 

H3: Capital adequacy ratio berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba 

2.10.4 Premanaged earnings dan Manajemen Laba 

Ketika nilai premanaged earnings rendah, maka 

perusahaan akan cenderung melakukan manajemen laba. Hal ini 

tidak terlepas dari tujuan perusahaan melakukan manajemen adalah 
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untuk memenuhi thresholds yang hendak dicapai. Kecenderungan 

manajemen untuk melakukan manajemen laba saat premanaged 

earnings rendah tidak terlepas dari tuntutan akan pembayaran 

dividen. Hal ini menyebabkan timbulnya insentif untuk 

memanipulasi laba menjadi semakin besar saat 

unmanaged/premanaged earnings terlalu rendah untuk membayar 

dividen yang ditargetkan dan sebaliknya, manajemen akan 

memanipulasi laba agar semakin kecil untuk penghematan pajak 

apabila unmanaged/premanaged earnings lebih tinggi daripada 

laba yang dibutuhkan untuk pembayaran dividen. Penelitian yang 

dilakukan oleh Wibiksono & Rudiawarni(2015) membuktikan 

bahwa premanaged earnings berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang 

dikembangkan: 

H4: Premanaged earnings berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba 

2.10.5 Asimetri Informasi dan Manajemen Laba 

Asimetri Informasi merupakan ketidak seimbangan 

informasi yang dimilikiperusahaan dengan pihak shareholders. Hal 

ini dapat terjadi didalam perusahaan akibat pihak manajemen lebih 

mengetahui keadaan internal perusahaan serta prospek perusahaan 

kedepannya dibandingkan dengan pihak shareholders. Terjadinya 

asimetri informasi dapat mempengaruhi tingkat manajemen laba 

yang bertujuan untuk meningkatkan nilai agar kondisi perusahaan 

terlihat baik. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat et al., (2019), 

Lubis & Barelang (2018), Susanti (2013), Fitriana (2018), 

Mustikawati & Cahyonowati (2015) membuktikan bahwa asimetri 

informasi berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan 

uraian diatas maka hipotesis yang dikembangkan: 

H5: Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kuantitatif. Metode kuantitatif diartikan sebagai bagian dari serangkaian 

investigasi sistematika terhadap fenomena dengan mengumpulkan data 

untuk kemudian diukur dengan teknik statistik matematika atau 

komputasi. Riset ini sebagian besar dilakukan dengan menggunakan 

metode statistik dalam pengumpulan data kuantitatif lewat studi 

penelitian. Penelitian kuantitatif memiliki tujuan penting dalam 

melakukan pengukuran yang merupakan pusat pengukuran. Hal ini 

dikarenakan hasil dari pengukuran bisa membantu dalam melihat 

hubungan fundamental antara pengamatan empiris dengan hasil data 

yang diambil secara kuantitatif. Tujuan lain yakni membantu dalam 

menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. 

3.1.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder. Menurut Sugiyono(2015) data sekunder merupakan 

sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpun data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

perusahaan perbankan dari tahun 2018-2020 yang dipublikasikan 

di www.idx.co.id.  

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. 

Populasi ini sering disebut dengan universe. Anggota populasi ini dapat 

berupa benda hidup maupun mati dan manusia, dimana sifat-sifat yang ada 

padanya dapat diukur dan diamati. Populasi dalam penelitian ini 

merupakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Periode pengamatan penelitian yang dilakukan dari tahun 2018-

2020 berjumlah 43 perusahaan.  

http://www.idx.co.id/
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Sampel merupakan bagian dari populasi yang menjadi objek 

penelitian (sampel secara harfiah berarti contoh). Pengambilan sampel 

dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Pengambilan data dengan metode purposive sampling 

didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut 

yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018 -2020 

2. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI secara berturut-turut 

selama periode 2018-2020 

3. Perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI yang mengalami laba 

selama periode 2018-2020 

Berdasarkan dari kriteria diatas, maka perusahaan perbankan yang 

terpilih sebagai sampel berjumlah 32 perusahaan. Adapun proses 

penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 

Proses Pemilihan Sampel 

No Kriteria Sampel Jumlah 

1 
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 

periode 2018 - 2020 
43 

2 

Perusahaan Perbankan yang tidak terdaftar di 

BEI secara berturut-turut selama periode 2018-

2020 

(1) 

3 
Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI 

yang mengalami rugi selama periode 2018-2020 
(10) 

 Jumlah perusahaan yang menjadi sampel 32 
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Berdasarkan proses penentuan sampel diatas maka diperoleh lah 

jumlah sampel sebanyak 32 perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria 

yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Sampel Penelitian 

No Kode Perusahaan Nama Perusahaan 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 

2 BABP Bank MNC Internasional Tbk 

3 BACA Bank Kapital Indonesia Tbk 

4 BBCA Bank Central Asia Tbk 

5 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 

6 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 

8 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

9 BBYB Bank Yudha Bhakti Tbk 

10 BDMN Bank Danamon Indonesia Tbk 

11 BEKS Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk 

12 BGTG Bank Ghanesa Tbk 

13 BINA Bank Ina Perdana Tbk 

14 BJBR Bank Jabar Banten Tbk 

15 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 

16 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 

17 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 

18 BNBA Bank Bumi Arta Tbk 

19 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 

20 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 

21 BNLI Bank Permata Tbk 

22 BSIM Bank Sinar Mas Tbk 

23 BTPN Bank BTPN Tbk 

24 BTPS Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah 
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Tbk 

2 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 

26 MCOR Bank China Contraction Bank Ind. Tbk 

27 MEGA Bank Mega Tbk 

28 NISP Bank OCBC NISP Tbk 

29 NOBU Bank Nasionalnobu Tbk 

30 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 

31 PNBS Bank Panin Syariah Tbk 

32 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 

Sumber : Data Olahan 2020 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang sudah 

ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari lalu ditarik kesimpulannya. 

(Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini definisi variabelnya adalah sebagai 

berikut: 

3.3.1 Manajemen Laba (Y) 

Sampai saat ini manajemen laba merupakan area yang 

paling kontroversial dalam akuntansi. Pihak yang kontra terhadap 

manajemen laba seperti investor, berpendapat bahwa manajemen 

laba merupakan pengurangan keandalan informasi laporan 

keuangan sehingga dapat menyesatkan dalam pengambilan 

keputusan. Disisi lain, pihak pro terhadap manajemen laba seperti 

manajer, menganggap bahwa manajemen laba merupakan hal yang 

fleksibel untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam 

mengantisipasi kejadian yang tak terduga(Susanti, 2013) 

Discretionary accrual digunakan pada proksi manajemen 

laba kemudian dihitung dengan modified jones model. Modified 

jones model mempunyai beberapa tahapan dalam perhitungan 
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discretionary accruals, berikut penjelasan dari beberapa tahapan 

tersebut (Hidayat et al., 2019) 

1. Menghitung nilai total akrual: 

TACit = NIit - CFOit 

2. Mencari nilai dari koefisien β1, β2, dan β3: 

TACit/TAit-1 = β1 (1/ TAit-1) + β2 ((ΔREVit – 

ΔRECit)/TAit-1)) + β3 (PPEit/ TAit-1) + εit 

3. Menghitung Nondiscretionary Accrual (NDACC): 

NDACit = β1 (1/ TAit-1) + β2 ((ΔREVit – ΔRECit)/TAit-

1)) + β3 (PPEit/ TAit-1) + εit 

4. Menghitung discretionary accrual (DACC): 

DACC = (TAC/ TAit-1) - NDACC 

Dimana : 

TACit  : total akrual I pada tahun t 

NIit  :  laba bersih perusahaan I pada tahun t 

CFOit  :  arus kas operasi perusahaan I pada tahun t 

TAit-1  : total aset perusahaan pada akhir tahun t-I 

ΔREVit : perubahan total pendapatan bersih pada 

   tahun t 

ΔRECit : perubahan total piutang bersih pada tahun t 

PPEit : aset tetap perusahaan I pada tahun t 

NDACit : nondiscretionary accrual perusahaan I  

   pada tahun t 

DACC : discretionary accrual 

 

3.3.2 Jumlah Dewan Komisaris (X1) 

Jumlah dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah 

anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan yang diukur 

dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris 

perusahaan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan. 
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Berikut adalah rumus untuk menghitung jumlah dewan komisaris: 

(Pramesti & Rahayu, 2021) 

Jumlah Dewan Komisaris = Σ Dewan Komisaris 

3.3.3 Kepemilikan Institusional (X2) 

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh 

pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi 

luar negeri, serta institusi lainnya yang terdapat di perusahaan. 

Berikut adalah rumus untuk menghitung kepemilikan institusional 

dalam perusahaan: (Pramesti & Rahayu, 2021) 

Kepemilikan Institusional = Jumlah Saham Milik Investasi % 

      Jumlah Saham Beredar % 

3.3.4 Capital adequacy ratio (X3) 

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan bank 

untuk menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari  kerugian  

bank  yang  disebabkan  oleh aktiva  yang  berisiko. Berikut adalah 

rumus untuk menghitung CAR dalam perusahaan: (Karmilah & 

Prastyani, 2020) 

CAR =   Modal Bank       x 100% 

  Aktiva Tertimbang Resiko 

3.3.5 Premanaged Earning (X4) 

Premanaged earnings adalah laba yang belum di manage 

sebelumnya dan akan dikelola melalui proses manajemen laba. 

Berikut adalah rumus menghitung premanaged earnings dalam 

perusahaan: (Wibiksono & Rudiawarni, 2015) 

PREMEi,t  =  OCFi,t + NDACi,t – PREDIVi,t 

Keterangan: 

PREME : Premanaged earnings 

OCF  : arus kas dari aktivitas operasi 

NDAC  : total   akrual   nondiskresioner  ( non-discretionary 

total accrual ) 

PREDIV : dividen saham preferen 
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i  : perusahaan i 

t  : periode t 

3.3.6 Asimetri Informasi (X5) 

Asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi 

ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau 

menyediakan informasi dengan pihak yang membutuhkan 

informasi.Penjumlah asimetri informasi dalam penelitian ini 

dengan menggunakan relative bid-ask spread. Berikut adalah 

rumus menghitung asimetri informasi dalam perusahaan: (Firdaus, 

2013) 

SPREADit  = (ASKit – BIDit) / {(ASKit + BIDit) / 2} x 100  

Keterangan :    

SPREADit : asimetri informasi  

ASKit  : closing  harga   ASK    (tawar)    tertinggi    saham 

perusahaan I pada hari t  

BIDit  : closing   harga    BID    (minta)    terendah    saham 

perusahaan i pada hari t 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu teknik studi dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan 

mengkaji dokumen-dokumen terkait dengan topik penelitian. Dokumen 

tersebut dapat berupa surat, arsip foto, notulen rapat, jurnal, buku harian, 

dan lain-lain. Serta mengutip dari catatan dokumen berupa buku, 

penelitian terdahulu, majalah, internet dan data-data perusahaan sesuai 

dengan keperluan pembahasan penelitian. 

3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskriptif 

suatu data yang dinilai dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, 

varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness 

atau kemencengan distribusi. Dalam penelitian ini statistik 
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deskriptif dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran 

yang lebih jelas tentang sekumpulan data yang diperoleh, 

kemudian dianalisis dengan teknik analisis dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

tersebut. 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah 

variabel dependen dan independen dalam satu model regresi 

berdistribusi normal atau tidak normal. Model regresi yang 

layak adalah model regresi yang memiliki distribusi nilai 

residual normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas 

data dalam penelitian ini menggunakan uji statistik non-

parametrik Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan 

hipotesis: H0 adalah data residual berdistribusi normal dan H1 

adalah data residual yang berdistribusi tidak normal. Apabila 

nilai signifikannya lebih besar dari 0.05 maka H0 diterima 

sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari 0.05 maka H0 

ditolak (Pramesti & Rahayu, 2021) 

2. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar 

variabel independen. Pengujian multikorelasi dilihat dari 

besaran VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Regresi 

yang bebas dari problem multikolinieritas apabila nilai VIF < 

10 dan tolerance > 0,1 maka data tersebut dikatakan tidak ada 

multikolinieritas. 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam 

suatu model regresi linier adanya korelasi antara kesalahan 
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pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 

periode t-1 (sebelumnya). Diagnosa adanya autokorelasi 

dilakukan melalui pengujian terhadap nilai uji Durbin Waston 

(Uji DW). Nilai Durbin Waston akan dibandingkan dengan 

nilai d- tabel, dengan ketentuan dikatakan tidak terjadi 

autokorelasi apabila nilai DW diantara dU dan 4-dU. 

4. Uji Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas dapat diidentifikasikan dengan cara 

menghitung koefisien Rank Spearman antara nilai residual 

dengan seluruh variabel bebas. Mempunyai tujuan untuk 

digunakan menguji apakah pada model regresi terdapat 

ketidaksamaan varian dari residual pengamatan satu ke 

pengamatan lain. 

3.5.3 Pemilihan Model 

Dari ketiga model yang telah diestimasikan akan dipilih model 

mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian. Ada 

tiga uji (test) yang dapat dijadikan alat dalam memilih model 

regresi data panel (CE, FE atau RE) berdasarkan karakteristik data 

yang dimiliki yaitu: F Test (Chow Test), Hausman Test dan 

langrangge Multiplier (LM)Test. 

1. F Test (Chow Test) 

Uji Chow digunakan untuk memilih antara metode 

Common Effect dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan 

pengambilan keputusan sebagai berikut :  

H0 : Metode Common Effect 

Ha : Metode Fixed Effect 

Jika nilai p-value cross section Chi Square <a =5%, atau 

probability (p-value) F Test <a =5% maka H0 ditolak atau 

dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode 

fixed effect. Jika nilai p-value cross section Chi Square >a 

=5%, atau probability (p-value) F Test >a =5% maka H0 
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diterima atau dapat dikatakan bahwa metode yang digunakan 

adalah metode common effect. 

2. Uji Hausman 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode 

Random Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai, dengan 

ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut: 

H0  : Metode random effect 

H1 : Metode fixed effect 

Jika nilai p-value cross section random < a=5% maka H0 

ditolak atau metode yang digunakan adalah metode fixed 

effect. Tetapi, jika nilai p- value cross section random a=5% 

maka H0 diterima atau metode yang digunakan adalah metode 

random effect. 

3. Uji LSM Test 

Uji LM digunakan untuk memilih model random effect atau 

common effect. Uji bisa juga dinamakan uji signifikansi 

random effect yang dikembangkan oleh Bruesch–Pagan (1980). 

Uji LMBruesch–Pagan ini didasarkan pada nilai residual dari 

metode common effect. Nilai LM dihitung dengan rumus: 

Dimana :  n = jumlah individu;  

T = jumlah periode wak  

e = residual metode common effect 

Hipotesis nolnya adalah intersep dan slope sama (common 

effect). Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-square 

dengan degree of freedom sebesar jumlah variabel independen. 

Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik chi-

square maka kita menolak hipotesis nol, berarti estimasi yang 

lebih tepat dari regresi data panel adalah model random effect. 

Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai kritis 

statistik chi-square maka kita menerima hipotesis nol yang 
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berarti model common effect lebih baik digunakan dalam 

regresi. 

3.5.4 Analisis Regresi Data Panel 

Menurut Winarno (2011), data panel dapat didefinisikan 

sebagai gabungan antara data silang (cross-section) dengan data 

runtut waktu (time series). Nama lain dari panel adalah pool data, 

kombinasi data time series dan cross-section, micropanel data, 

longitudinal data, analisis even history dan analisis cohort. 

Pemilihan model dalam analisis ekonometrika merupakan 

langkah penting di samping pembentukan model teoritis dan model 

yang dapat diukur, estimasi pengujian hipotesis, peramalan, dan 

analisis mengenai implikasi kebijakan model tersebut. 

Penaksiran suatu model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui 

kondisi yang sesungguhnya dari sesuatu yang diamati. Model 

estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5+ eit 

Keterangan : 

Y  : Manajemen Laba 

β0  : Konstanta 

β1  : Koefisien Variabel Jumlah Dewan Komisaris 

β2  : Koefisien Variabel Kepemilikan Institusional 

β3  : Koefisien Variabel Capital Adequacy Ratio 

β4  : Koefisien Variabel Premanaged Earnings 

β5  : Koefisien Variabel Asimetri Informasi 

X1  : Jumlah Dewan Komisaris 

X2  : Kepemilikan Institusional 

X3  : Capital Adequacy Ratio 

X4  : Premanaged Earnings 

X5  : Asimetri Informasi 

Eit  : Error (Nilai Residu) 
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Terdapat tiga pendekatan dalam proses mengestimasi 

regresi data panel yang dapat digunakan pooling Least Square 

(model Common Effect), model Fixed Effect, dan model Random 

effect. 

1. Common Effect 

Estimasi Common Effect (koefisien tetap antar waktu dan 

individu) merupakan teknik yang paling sederhana untuk 

mengestimasi data panel. Hal ini karena hanya dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 

melihat perbedaan antara waktu dan individu, sehingga dapat 

digunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dalam 

mengestimasi data panel.  

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperhatikan dimensi 

individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, dengan 

mengkombinasikan data time series dan data cross section tanpa 

melihat perbedaan antar waktu dan individu, maka model 

persamaan regresinya adalah : 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it +β5X5it  +eit 

2. Fixed Effect 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa 

disebut dengan model regresi Fixed Effect. Teknik model Fixed 

Effect adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. 

Pengertian Fixed Effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep 

antar perusahaan maupun intersepnya sama antar waktu. 

Disamping itu, model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien 

regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu. Model 

Fixed Effect dengan teknik Least Square Dummy Variabel (LSDV) 

dapat ditulis sebagai berikut: 
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Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it + β5X5it …. βndnit 

+eit 

3. Random Effect 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu 

berkurangnya derajat kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga 

akan mengurangi efisiensi parameter. Untuk mengatasi masalah 

tersebut, maka dapat menggunakan pendekatan estimasi Random 

Effect. Pendekatan estimasi Random Effect ini menggunakan 

variabel gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin 

akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. Penelitian 

konstan dalam model Random Effect tidak lagi tetap, tetapi bersifat 

random sehingga dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1X1it + β2X2it + β3X3it + β4X4it +β5X5it + eit + μi 

3.5.5 Uji Kelayakan Model (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukan apakah semua 

variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel independen. Jika 

nilai F menunjukan signifikan lebih kecil dari 0,05 maka model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen. 

Atau dengan kata lain, variabel independen secara bersama-sama 

mempengaruhi variabel dependen. 

3.5.6 Uji Hipotesis 

1. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukan seberapa jauh 

pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependen. uji t digunakan untuk 

menemukan pengaruh yang paling dominan diantara masing-

masing variabel independen untuk menjelaskan variasi variabel 

dependen dengan tingkat signifikansi 5% dan 10%. 

2. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
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Koefisien determinan (R
2
) digunakan untuk mengatur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan narasi 

variabel dependen. nilai koefisien determinasi adalah antara 0 

dan 1. Nilai yang mendekati 1 maka variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen, karena jika R
2
 kecil 

berarti kemampuan variasi variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependennya sangat terbatas.
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan 

komisaris, kepemilikan institusional, capital adequacy ratio, premanaged 

earnings, dan asimetri informasi pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2018-2020. Berdasarkan 

hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. 

2. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. 

3. Capital adequacy ratio berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. 

4. Premanaged earnings tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. 

5. Asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI periode 2018-2020. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel penelitian di perusahaan 

perbankan sehingga hasil yang diperoleh masih belum mampu 

menggambarkan tingkat manajemen laba di indonesia 

2. Periode penelitian hanya menggunakan 3 tahun pengamatan dari 2018 

hingga 2020, karena untuk tahun 2021 perusahaan yang terdaftar di 

BEI secara keseluruhan belum menerbitkan annual report sehingga 

hasil yang diperoleh kurang menggambarkan kondisi saat ini. 

5.3 Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan penelitian dengan beberapa hal berikut: 
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1. Tindak manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat berdampak 

bagi performa perusahaan dimata pemegang saham dan publik. 

Perusahaan diharapkan mampu mencegah dan mengurangi tindakan-

tindakan tersebut serta selalu mengevaluasi segala kebijakan yang 

diambil agar tidak melanggar kebijakan-kebijakan akuntansi yang telah 

ditetapkan sehingga masyarakat atau pemegang saham tetap percaya 

untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. 

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas objek penelitian 

menjadi seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI, hal ini dikarenakan 

penelitian ini hanya menjadikan perusahaan perbankan yang menjadi 

objek penelitian 

3. Disarankan juga bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan model 

dan indikator yang berbeda dari penelitian ini agar hasil yang didapat 

menjadi lebih generalisasi. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat 

menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap 

manajemen laba seperti frekuensi pertemuan komite audit, struktur 

kepemilikan dan komite audit dll. 
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Lampiran 1  

Daftar Sampel Penelitian 

No Kode  

Terdaftar 

secara 

berturut-

turut 

Menerbitkan 

laporan keuangan 

secara berturut-

turut 

Mendapatkan laba 

secara berturut-

turut keterangan 

2018-

2020 
2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 AGRO O O O O O O O Sampel 

2 AGRS O O O O X X X Eliminasi 

3 AMAR X O O O O O O Sampel 

4 ARTO O O O O X X X Eliminasi 

5 BABP O O O O O O O Sampel 

6 BACA O O O O O O O Sampel 

7 BBCA O O O O O O O Sampel 

8 BBHI O O O O X X O Eliminasi 

9 BBKP O O O O O O X Eliminasi 

10 BBMD O O O O O O O Sampel 

11 BBNI O O O O O O O Sampel 

12 BBRI O O O O O O O Sampel 

13 BBTN O O O O O O O Sampel 

14 BBYB O O O O O O O Sampel 

15 BCIC O O O O X O X Eliminasi 

16 BDMN O O O O O O O Sampel 

17 BEKS O O O O O O O Sampel 

18 BGTB O O O O O O O Sampel 

19 BINA O O O O O O O Sampel 

20 BJBR O O O O O O O Sampel 

21 BJTM O O O O O O O Sampel 

22 BKSW O O O O O O X Eliminasi 



 
 
 

 
 

23 BMAS O O O O O O O Sampel 

24 BMRI O O O O O O O Sampel 

25 BNBA O O O O O O O Sampel 

26 BNGA O O O O O O O Sampel 

27 BNII O O O O O O O Sampel 

28 BNLI O O O O O O O Sampel 

29 BSIM O O O O O O O Sampel 

30 BSWD O O O O O O X Eliminasi 

31 BTPN O O O O O O O Sampel 

32 BTPS O O O O O O O Sampel 

33 BVIC O O O O O X X Eliminasi 

34 DNAR O O O O O X O Eliminasi 

35 INPC O O X O O X O Eliminasi 

36 MAYA O O O O O O O Sampel 

37 MCOR O O O O O O O Sampel 

38 MEGA O O O O O O O Sampel 

39 NSIP O O O O O O O Sampel 

40 NOBU O O X O O O O Eliminasi 

41 PNBN O O O O O O O Sampel 

42 PNBS O O O O O O O Sampel 

43 SDRA O O O O O O O Sampel 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Lampiran 2 

Tabulasi Data 

Perusahaan  Tahun X1 X2 X3 X4 X5 Y 

AGRO 2018 4 87,10% 28,34% 2652810790 1,80 -0,02279 

AGRO 2019 3 87,10% 24,28% -2622775408 2,50 -0,01134 

AGRO 2020 4 87,10% 24,33% 763032452 5,61 0,00006 

BABP 2018 3 42,73% 16,27% -17181 0,00 -0,00409 

BABP 2019 3 50,43% 15,16% -791881 0,00 -0,00368 

BABP 2020 3 50,43% 15,75% 930355 4,29 0,00034 

BACA 2018 3 45,72% 18,66% 1644054 0,72 -0,00512 

BACA 2019 3 42,52% 12,67% -2169435 1,96 -0,01187 

BACA 2020 3 39,65% 18,11% -112736 7,31 0,00938 

BBCA 2018 5 54,94% 23,95% -9263820 1,27 -0,00088 

BBCA 2019 5 54,94% 24,64% 38258509 1,94 -0,01885 

BBCA 2020 5 54,94% 26,89% 37911720 3,49 -0,00322 

BBMD 2018 3 89,44% 34,58% 156170041938 0,00 -0,00247 

BBMD 2019 3 89,44% 38,60% 356500295933 0,00 -0,01000 

BBMD 2020 3 89,44% 47,29% 495557586840 1,83 -0,00151 

BBNI 2018 9 60,00% 18,50% -8027875 2,74 -0,00918 

BBNI 2019 8 60,00% 19,73% -16457161 3,59 -0,00538 

BBNI 2020 10 60,00% 16,78% 73433823 3,15 -0,00071 

BBRI 2018 9 56,75% 21,21% 41086815 1,61 -0,00814 

BBRI 2019 9 56,75% 22,55% 23959372 1,48 -0,00505 

BBRI 2020 10 56,75% 20,61% 54563598 9,78 -0,00080 

BBTN 2018 9 60,00% 18,21% -2972015 3,27 -0,01245 

BBTN 2019 6 60,00% 17,32% -14849288 2,29 -0,00491 

BBTN 2020 6 60,00% 19,34% 26532815 1,72 0,00026 

BBYB 2018 4 72,00% 19,47% 
-

363571644121 
0,00 0,00160 

BBYB 2019 4 65,97% 29,35% 
-

308824384228 
2,12 -0,00184 

BBYB 2020 3 63,73% 32,78% 
-

151653849891 
8,58 0,00354 

BDMN 2018 8 74,01% 22,24% 3072660 0,55 -0,00227 

BDMN 2019 8 94,32% 24,18% -10838184 3,41 -0,01351 

BDMN 2020 8 92,69% 24,98% 16953263 5,05 -0,01040 

BEKS 2018 3 60,26% 10,04% 879000 0,00 -0,00314 

BEKS 2019 2 51,00% 9,01% -1098255 0,00 -0,00245 



 
 
 

 
 

BEKS 2020 2 35,69% 34,75% -1786650 4,82 0,01881 

BGTG 2018 3 29,86% 31,85% -33849 3,43 0,00231 

BGTG 2019 3 29,86% 32,84% 328920 0,00 -0,00671 

BGTG 2020 3 29,86% 35,70% 991728 4,37 0,00192 

BINA 2018 3 36,91% 55,03% 505896 3,34 -0,00617 

BINA 2019 3 36,91% 37,41% 415100 1,13 -0,01949 

BINA 2020 3 32,96% 40,08% 2269456 4,65 -0,01128 

BJBR 2018 2 75,36% 18,63% -6949849 2,48 -0,00104 

BJBR 2019 5 75,36% 17,71% -7516485 8,80 -0,00678 

BJBR 2020 5 75,36% 17,31% -2337420 5,04 -0,00704 

BJTM 2018 4 79,68% 24,21% 8743455 1,40 -0,00431 

BJTM 2019 6 79,55% 21,77% 1614010 3,20 -0,01193 

BJTM 2020 6 79,48% 21,64% -702041 4,97 -0,00790 

BMAS 2018 2 80,33% 21,28% 327622173 0,00 -0,00768 

BMAS 2019 2 80,33% 20,19% 142275144 0,00 -0,00804 

BMAS 2020 2 127,59% 16,53% 175078453 5,04 -0,01655 

BMRI 2018 8 80,88% 20,96% -43219229 4,83 -0,00764 

BMRI 2019 8 98,65% 21,39% 7478610 1,61 -0,00719 

BMRI 2020 10 99,64% 19,90% 91789285 2,40 0,00205 

BNBA 2018 3 90,91% 25,52% -34565201942 1,34 -0,00517 

BNBA 2019 3 90,91% 23,55% -84491388230 3,75 -0,00690 

BNBA 2020 3 90,91% 25,80% 633186485735 11,34 0,00371 

BNGA 2018 7 91,48% 19,20% -1446002 5,38 -0,00186 

BNGA 2019 8 91,48% 20,92% 678784 3,64 -0,00771 

BNGA 2020 9 91,48% 21,24% 27526350 2,02 0,00215 

BNII 2018 6 97,26% 19,04% 4199997 4,02 -0,00276 

BNII 2019 6 97,29% 21,38% 3545625 2,06 0,00403 

BNII 2020 6 97,29% 24,31% 2988458 4,75 0,00887 

BNLI 2018 8 44,60% 19,44% -4698941 -2,20 -0,00718 

BNLI 2019 8 44,60% 19,89% -1879571 2,05 -0,00459 

BNLI 2020 8 98,81% 35,68% 1148905 2,19 -0,01448 

BSIM 2018 3 63,95% 17,60% -950257 4,33 -0,00366 

BSIM 2019 3 62,71% 17,32% -1212141 4,94 -0,00996 

BSIM 2020 3 61,63% 17,10% 2116579 6,20 0,00502 

BTPN 2018 5 59,88% 25,26% 4585807 1,36 -0,00241 

BTPN 2019 5 94,77% 24,24% -11970920 22,91 -0,01971 

BTPN 2020 5 94,77% 25,55% 18663821 2,75 0,00379 

BTPS 2018 4 80,00% 40,92% 676717 2,92 -0,01376 



 
 
 

 
 

BTPS 2019 4 70,00% 44,57% 177899 3,65 -0,01629 

BTPS 2020 4 70,00% 49,44% 856872 3,85 0,00193 

MAYA 2018 6 87,03% 15,82% -1373909 0,00 -0,00984 

MAYA 2019 7 87,03% 16,19% -3299851 0,00 -0,00592 

MAYA 2020 6 87,03% 15,45% 519240 2,82 0,01393 

MCOR 2018 4 58,02% 15,69% -2188005 1,89 -0,00810 

MCOR 2019 4 58,02% 17,38% -81034 7,89 -0,01215 

MCOR 2020 4 58,02% 35,28% -2427654 12,30 -0,00409 

MEGA 2018 6 60,00% 22,79% -3999579 0,00 -0,00864 

MEGA 2019 5 60,00% 23,68% 2648384 4,36 -0,01245 

MEGA 2020 5 60,00% 31,04% -2645449 5,69 0,00140 

NISP 2018 8 85,08% 17,63% 8319412 2,75 -0,00656 

NISP 2019 9 85,08% 19,17% 4623464 1,78 -0,00149 

NISP 2020 8 85,08% 22,04% 5285278 4,96 0,00188 

NOBU 2018 3 30,13% 23,27% 210642 0,00 -0,01197 

NOBU 2019 3 42,11% 21,56% -2101098 0,00 -0,00412 

NOBU 2020 3 30,13% 22,02% -839886 2,52 -0,00124 

PNBN 2018 4 84,85% 23,33% -11144425 9,46 -0,00175 

PNBN 2019 5 84,85% 23,41% 4604540 2,14 -0,00113 

PNBN 2020 6 84,85% 29,58% 27895889 2,73 -0,00005 

PNBS 2018 3 91,95% 23,15% -1356059085 4,65 0,00177 

PNBS 2019 3 91,95% 14,46% 80647418 0,00 -0,01967 

PNBS 2020 3 95,03% 31,43% -1608248492 8,48 -0,00211 

SDRA 2018 4 84,55% 23,04% -4112376 0,00 -0,01107 

SDRA 2019 4 85,89% 20,02% -418891 0,00 -0,01153 

SDRA 2020 4 85,89% 19,99% -4958101 12,54 -0,00653 



 
 
 

 
 

Sample: 2018 2020

Y X1 X2 X3 X4 X5

 Mean -0.004936  4.968750  0.706427  0.238582  7.26E+09  3.372627

 Maximum  0.018805  10.00000  1.275936  0.550270  6.33E+11  22.90503

 Minimum -0.022794  2.000000  0.298559  0.090076 -3.64E+11 -2.197802

 Std. Dev.  0.007115  2.263919  0.211057  0.083465  1.05E+11  3.513520

 Observations  96  96  96  96  96  96

0

4

8

12

16

20

-0.01 0.00 0.01 0.02

Series: Standardized Residuals

Sample 2018 2020

Observations  96

Mean       4.65e-19

Median  -0.000320

Maximum  0.022661

Minimum -0.017034

Std. Dev.   0.007050

Skewness    0.160945

Kurtos is    3.817622

Jarque-Bera  3.088478

Probabi l i ty  0.213474


Lanpiran 3 

Hasil statistic Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 4 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

X1 X2 X3 X4 X5

X1  1.000000  0.214657 -0.216293 -0.090150 -0.014292

X2  0.214657  1.000000 -0.091492  0.148495  0.154772

X3 -0.216293 -0.091492  1.000000  0.219173  0.097229

X4 -0.090150  0.148495  0.219173  1.000000  0.096962

X5 -0.014292  0.154772  0.097229  0.096962  1.000000

Heteroskedasticity Test: Glejser

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 1.933677     Prob. F(5,90) 0.0965

Obs*R-squared 9.312531     Prob. Chi-Square(5) 0.0972

Scaled explained SS 9.720056     Prob. Chi-Square(5) 0.0836

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Sample: 1 96

Included observations: 96

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.001792 0.002387 0.750727 0.4548

X1 -0.000216 0.000208 -1.038895 0.3016

X2 0.002628 0.002248 1.169056 0.2455

X3 0.008475 0.005677 1.492832 0.1390

X4 -4.45E-15 4.46E-15 -0.997481 0.3212

X5 0.000251 0.000130 1.927612 0.0571

R-squared 0.097006     Mean dependent var 0.005411

Adjusted R-squared 0.046839     S.D. dependent var 0.004484

S.E. of regression 0.004378     Akaike info criterion -7.964106

Sum squared resid 0.001725     Schwarz criterion -7.803835

Log likelihood 388.2771     Hannan-Quinn criter. -7.899322

F-statistic 1.933677     Durbin-Watson stat 2.133436

Prob(F-statistic) 0.096451
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Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.873505     Prob. F(2,88) 0.4211

Obs*R-squared 1.868731     Prob. Chi-Square(2) 0.3928

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Sample: 1 96

Included observations: 96

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000169 0.003969 0.042533 0.9662

X1 4.14E-05 0.000347 0.119284 0.9053

X2 -0.000829 0.003782 -0.219257 0.8270

X3 0.000554 0.009427 0.058807 0.9532

X4 -1.93E-16 7.40E-15 -0.026088 0.9792

X5 2.75E-05 0.000221 0.124528 0.9012

RESID(-1) -0.002767 0.108545 -0.025494 0.9797

RESID(-2) -0.142924 0.108148 -1.321559 0.1897

R-squared 0.019466     Mean dependent var -7.41E-19

Adjusted R-squared -0.058531     S.D. dependent var 0.007050

S.E. of regression 0.007253     Akaike info criterion -6.935122

Sum squared resid 0.004629     Schwarz criterion -6.721427

Log likelihood 340.8859     Hannan-Quinn criter. -6.848743

F-statistic 0.249573     Durbin-Watson stat 1.871490

Prob(F-statistic) 0.971075
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Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 96

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.001914 0.003950 -0.484493 0.6292

X1 4.52E-05 0.000344 0.131309 0.8958

X2 -0.004079 0.003719 -1.096846 0.2756

X3 -0.003986 0.009393 -0.424407 0.6723

X4 2.66E-15 7.38E-15 0.359990 0.7197

X5 0.000168 0.000216 0.777428 0.4389

R-squared 0.018370     Mean dependent var -0.004936

Adjusted R-squared -0.036165     S.D. dependent var 0.007115

S.E. of regression 0.007243     Akaike info criterion -6.957131

Sum squared resid 0.004721     Schwarz criterion -6.796859

Log likelihood 339.9423     Hannan-Quinn criter. -6.892347

F-statistic 0.336839     Durbin-Watson stat 1.994719

Prob(F-statistic) 0.889375
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Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 96

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0.000388 0.009721 0.039931 0.9683

X1 -0.000468 0.001245 -0.375992 0.7083

X2 -0.022069 0.009189 -2.401713 0.0195

X3 0.051230 0.017428 2.939479 0.0047

X4 5.05E-15 1.08E-14 0.466798 0.6424

X5 9.84E-05 0.000246 0.400776 0.6900

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared 0.475072     Mean dependent var -0.004936

Adjusted R-squared 0.154776     S.D. dependent var 0.007115

S.E. of regression 0.006542     Akaike info criterion -6.937251

Sum squared resid 0.002525     Schwarz criterion -5.948908

Log likelihood 369.9880     Hannan-Quinn criter. -6.537747

F-statistic 1.483230     Durbin-Watson stat 2.735937

Prob(F-statistic) 0.088165
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Dependent Variable: Y

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 96

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.002278 0.003845 -0.592510 0.5550

X1 6.24E-05 0.000339 0.183847 0.8545

X2 -0.004535 0.003633 -1.248315 0.2152

X3 -0.001567 0.009094 -0.172316 0.8636

X4 2.94E-15 7.04E-15 0.417230 0.6775

X5 0.000174 0.000200 0.871495 0.3858

Effects Specification

S.D.  Rho  

Cross-section random 0.001724 0.0649

Idiosyncratic random 0.006542 0.9351

Weighted Statistics

R-squared 0.020036     Mean dependent var -0.004491

Adjusted R-squared -0.034406     S.D. dependent var 0.006915

S.E. of regression 0.007033     Sum squared resid 0.004452

F-statistic 0.368031     Durbin-Watson stat 2.083105

Prob(F-statistic) 0.869260

Unweighted Statistics

R-squared 0.017315     Mean dependent var -0.004936

Sum squared resid 0.004726     Durbin-Watson stat 1.962032
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Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test Statistic  d.f. Prob. 

Cross-section F 1.655859 (31,59) 0.0479

Cross-section Chi-square 60.091501 31 0.0013

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y

Method: Panel Least Squares

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 32

Total panel (balanced) observations: 96

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C -0.001914 0.003950 -0.484493 0.6292

X1 4.52E-05 0.000344 0.131309 0.8958

X2 -0.004079 0.003719 -1.096846 0.2756

X3 -0.003986 0.009393 -0.424407 0.6723

X4 2.66E-15 7.38E-15 0.359990 0.7197

X5 0.000168 0.000216 0.777428 0.4389

R-squared 0.018370     Mean dependent var -0.004936

Adjusted R-squared -0.036165     S.D. dependent var 0.007115

S.E. of regression 0.007243     Akaike info criterion -6.957131

Sum squared resid 0.004721     Schwarz criterion -6.796859

Log likelihood 339.9423     Hannan-Quinn criter. -6.892347

F-statistic 0.336839     Durbin-Watson stat 1.994719

Prob(F-statistic) 0.889375
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Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 19.030627 5 0.0019

Cross-section random effects test comparisons:

Variable Fixed  Random Var(Diff.) Prob. 

X1 -0.000468 0.000062 0.000001 0.6578

X2 -0.022069 -0.004535 0.000071 0.0378

X3 0.051230 -0.001567 0.000221 0.0004

X4 0.000000 0.000000 0.000000 0.7972

X5 0.000098 0.000174 0.000000 0.5939
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