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ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI BONUS, UKURAN PERUSAHAAN, 

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN 

LABA 

(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 2008-2011) 
Oleh 

Hajar Okta Resty 

Abstraksi 

      Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompensasi bonus, ukuran 

perusahaan, mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 

2008-2011.  

      Objek Penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang sudah go 

public. Penentuan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan purposive 

sampling sehingga sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini berjumlah 35 

perusahaan dari 147 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan 

data dilakukan melalui data sekunder yang berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel yang digunakan adalah 

kompensasi bonus, ukuran perusahaan, mekanisme corporate governance 

(kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, 

komite audit) sebagai variabel independen, sedangkan sebagai variabel bebasnya 

adalah manajemen laba. Dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah statisti deskriptif dan regresi logistik. 

      Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keenam variabel independen yaitu 

kompensasi bonus, ukuran perusahaan, mekanisme corporate governance yang 

digunakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (manajemen 

laba). 

 

Kata Kunci : Kompensasi Bonus, Ukuran Perusahaan, Mekanisme Corporate 

Governance (Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, 

Dewan Komisaris, Independen, Komite Audit), Manajemen Laba. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

      Dalam perkembangan era globalisasi saat ini, persaingan dalam dunia usaha 

begitu kompetitif. Setiap perusahaan mempunyai peluang untuk memperoleh 

keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar akan memberikan peluang untuk 

mendapatkan modal dari investor juga akan besar. Setiap investor akan tertarik 

untuk menanamkan modalnya pada perusahaan yang mempunyai laba yang bagus 

karena pada umumnya laba yang bagus akan mencerminkan prospek usaha yang 

bagus dan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasikan laba. 

Sehingga informasi laba sangat diperlukan oleh calon investor guna bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi atau tidak pada 

suatu perusahaan.  

      Informasi laba dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang dibuat 

setiap periode tahun buku. laporan keuangan terdiri dari lima jenis yaitu laporan 

laba/rugi, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas 

laporan keuangan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan akan 

memudahkan calon investor untuk meramalkan dan menilai kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Sehingga tujuan jangka panjang seorang 

investor untuk perusahaan akan tercapai dan mendapatkan hasil yang maksimal.                      
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Faktor-faktor yang membuat seorang investor memutuskan untuk berinvestasi ini, 

membuat pihak manajemen terdorong untuk melakukan manajemen laba. 

Menurut Schipper (1989) dalam Rahmawati dkk (2006) manajemen laba adalah 

suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan 

eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat (sebagai lawan untuk 

memudahkan operasi yang netral dari proses tersebut). 

      Manajemen laba dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Karena 

manajemen harus mempertanggungjawabkan atas tugas yang diberikan padanya. 

Menurut Hansen dan mowen (2009:561) pusat pertanggungjawaban manajemen 

dibagi menjadi 4 jenis utama pusat pertanggungjawaban yaitu: pusat biaya, pusat 

pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Sedangkan pihak pemegang saham 

selalu menginginkan laba yang tinggi untuk mencapai kepuasan pribadi yang 

mensejahterakan hidupnya. Maka untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-

tujuan yang saling bertentangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

organisasi khususnya pemegang saham (principal) dan manajemen (agent) 

tersebut digunakan teori keagenan sebagai pengendali tujuan di antara pemegang 

saham dan manajemen. 

      Teori keagenan adalah teori yang menjadi dasar adanya hubungan bisnis 

antara pihak pemegang saham (principal) dengan pihak manajemen (agency). 

Adapun penyelesaian permasalahan ini didukung dengan adanya corporate 

governance. Corporate governance adalah sistem yang mengatur tata kelola 

mengenai hubungan yang baik antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam 
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perusahaan. Dalam penelitian ini mekanisme corporate governance yang 

digunakan untuk menunjukkan pengaruh manajemen laba yaitu: kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit.  

      Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan sebagian saham oleh manajemen. 

Dimana adanya kepemilikan manajerial ini diharapkan dapat menyamakan 

persepsi dan motivasi dengan pemilik sehingga masalah keagenan akan 

berkurang. Sedangkan kepemilikan institusional adalah adanya kepemilikan 

saham oleh institusi. Adanya kepemilikan institusional diharapkan dapat 

meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat mengurangi 

kemungkinan terjadinya manajemen laba.  

      Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

termasuk sebagai anggota manajemen. Keberadaan dewan komisaris independen 

untuk melakukan monitoring terhadap kinerja manajemen. 

      Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris guna 

membantu dewan komisaris melakukan pengawasan perusahaan agar harapan 

untuk terciptanya good corporate governance dapat tercapai. 

      Sedangkan kompensasi bonus adalah suatu bentuk balas jasa atau penghargaan 

yang diterima tenaga kerja atas prestasi kinerjanya yang diberikan pada 

perusahaan.  Adanya kompensasi bonus ini dapat mendorong manajemen untuk 

melakukan manajemen laba demi bonus yang dijanjikan pemegang saham apabila 

target laba yang diinginkan dapat tercapai. 

      Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diketahui besar kecilnya 

suatu perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan tindakan manajemen laba 
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akan semakin berkurang karena perusahaan besar sering menjadi sorotan publik 

maupun pemerintah. 

      Penelitian mengenai manajemen laba ini sudah banyak dilakukan oleh 

beberapa peneliti lain. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian sebelumya yaitu penelitian sebelumnya hanya mencoba mengindikasi 

adanya manajemen laba sehingga pengukurannya menggunakan model regresi 

berganda. Sedangkan penelitian ini memberi keputusan atas ada atau tidaknya 

praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan dan penelitian ini diukur 

menggunakan model regresi logistik  

Maka dengan adanya prinsip good corporate governance tersebut diharapkan 

dapat menjadi penghambat aktivitas perekayasaan dalam laporan keuangan. 

Sehingga dengan adanya fenomena yang telah banyak terjadi dalam dunia bisnis 

ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: 

“ANALISIS PENGARUH KOMPENSASI BONUS, UKURAN 

PERUSAHAAN, MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE 

TERHADAP MANAJEMEN LABA (Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2008-2011) ”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

dikemukakan oleh peneliti yaitu: 

1. Apakah kompensasi bonus berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 
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3. Apakah mekanisme corporate governance dalam kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit 

berpengaruh terhadap manjemen laba? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk: 

mengetahui pengaruh kompensasi bonus, ukuran perusahaan dan mekanisme 

corporate governance terhadap manajemen laba. 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat 

bermanfaat untuk: 

1. Bagi peneliti, untuk mengetahui bagaimana ukuran perusahaan dan 

mekanisme corporate governance dalam mempengaruhi 

manajemen laba. 

2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberi informasi ilmiah yang dapat bermanfaat 

bagi para pembacanya, khususya bagi disiplin ilmu akuntansi. 

3. Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapakan dapat menambah 

pengetahuan dan menjadi referensi mengenai praktik manajemen 

laba pada perusahaan-perusahaan di Indonesia. 
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