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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJAMEN LABA 
PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN INITIAL PUBLIC 

OFFERING (IPO) DI BURSA EFEK INDONESIA 

 

Tati Herlina*) 

 
 

ABSTRACT 
 

The study aimed to find out empirically the effects of leverage, auditor quality, the 
number of independent members of commissionerboard, political cost, frequency of 
meetings of audit committee, and managerial skill on earning management. The study 
used samples of manufacturing and industrial companies from 2007 to 2014 with 
purposive sampling method. The data were derived from annual reports and financial 
statements of the manufacturing and other companiesregistered in Indonesia Stock 
Exchange-ISE. There were 50 companies during 2007 – 2014 meeting the criteria. The 
analysis method used multiple regression analysis. The results of the study show that the 
variables of leverage, auditor quality, the number of independent members of 
commissioner board, and political cost did not significantly influence the profit 
management, while the frequency of meetings of audit committee and managerial skill 
significantly influenced the profit management. The results of the study can used by 
investors as consideration to make decision for investment particularly manufacturing 
and other industrial companies in Indonesia by using information on Discretionary 
accrual to assess the profit management. For investors, it is recommended that they be 
more careful in understanding profits reported by a company management in financial 
statements, bearing in mind that the reported income is not necessarily an actual profit. It 
is due to the fact that the profit in the financial statements can be increased or decreased 
by making use of flexibility of the Financial Accounting Standards (FAC). 
 
Keywords: Profit Management, Discretionary Accrual, Initial Public Offering (IPO) 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 

Initial Public Offering (IPO) 

adalah peristiwa dimana untuk 

pertama kalinya suatu perusahaan 

menjual atau menawarkan sahamnya 

kepada khalayak ramai (public) di 

pasar modal. Penetapan harga dasar 

penawaran (offerings price) beberapa 

saham suatu perusahaan yang untuk 

pertama kalinya menawarkan 

sahamnya ke publik (go public) 

merupakan hal yang tidak mudah 

untuk dilakukan karena ketetapan 

harga penawaran dalam pasar 

perdana akan  memiliki efek yang 

signifikan  terhadap  tingkat 

kesejahteraan pemilik (issuers). 

Kesulitan dalam penetapan harga 

jual di pasar perdana adalah tidak 

adanya harga yang relevan. Hal ini 
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disebabkan oleh kenyataan bahwa 

sebelum pelaksanaan penawaran 

saham perdana, saham perusahaan 

belum pernah diperdagangkan, 

sehingga baik calon investor maupun 

issuers dan penjamin emisi sama-

sama menghadapi kesulitan untuk 

menilai dan menentukan harga wajar 

suatu IPO.  

 Manajemen laba (earning 

management) adalah suatu tindakan 

yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan untuk mempengaruhi 

laba (income) yang dilaporkan yang 

dapat memberikan informasi 

mengenai keuntungan ekonomis 

(economic advantage) yang 

sesungguhnya tidak dialami 

perusahaan dalam jangka panjang 

bahkan merugikan perusahaan. 

Fenomena earnings 

management telah membuat banyak 

peneliti penasaran untuk menyelidiki 

lebih jauh tentang keberadaannya, 

sehingga banyak penelitian di 

berbagai negara telah melakukan 

dengan hasil yang bervariasi. 

Aharony, Lin, dan Loeb (1993), 

Friedlan (1994), dan Teoh, Welch, 

dan Wong (1998) melakukan 

penelitian tentang earnings 

management pada penawaran saham 

perdana di Amerika Serikat. Tetapi 

hasil temuan yang mereka peroleh 

berbeda. Jika Aharony Lin, dan Loeb 

(1993) tidak menemukan bukti 

bahwa perusahaan melakukan 

earnings management pada saat IPO, 

Friedlan (1994) dan Teoh Welch, 

dan Wong Welch, dan Wong (1998) 

menemukan bukti kuat bahwa 

perusahaan melakukan income 

increasing discretionary accrual 

pada periode sebelum IPO. Di 

Indonesia, Gumanti (1996) 

melakukan penelitian terhadap 

perusahaan yang go public antara 

periode Juli 1991 dan Desember 

1994 untuk menyelidiki indikasi 

earnings management. Hasilnya 

tidak ditemukan bukti kuat adanya 

earnings management sebelum go 

public. Gumanti (2001) melakukan 

penelitian earnings management 

lanjutan, kali ini pada perusahaan 

yang go public pada periode 1995 

hingga 1997. Hasilnya earnings 

management terbukti ada pada 

periode dua tahun sebelum 

perusahaan go public. Handani 

(2004) meneliti 42 perusahaan yang 

go public pada periode 2001-2003 di 

Bursa Efek Indonesia dan 

menemukan indikasi earnings 
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management dengan cara menaikkan 

laba yang dilaporkan (income 

increasing) pada periode setahun 

sebelum perusahaan melakukan 

penawaran. 

Permasalahan manajemen 

laba ini terjadi karena adanya 

kesenjangan informasi antara 

principal (pemilik perusahaan) 

dengan agent (manajer). Hal ini 

berkaitan dengan teori keagenan 

(agency theory) dimana awalnya 

ditekankan pentingnya menyerahkan 

kegiatan operasional perusahaan dari 

pemilik (principal) kepada pihak lain 

(manajer) yang dinilai memiliki 

kemampuan untuk mengelolah 

perusahaan dengan baik (agent). 

Penyerahan tanggung jawab 

inilah akhirnya yang menimbulkan 

konflik antara pemilik dan manajer 

yang disebabkan karena tidak 

bertemunya utilitas yang maksimal 

antara keduannya Fuad (2005). 

Konflik ini yang menyebabkan 

manajer tidak selalu bertindak demi 

kepentingan terbaik pemilik Jansen 

dan Meckling (1976) dan berdampak 

pada biasnya tujuan laporan 

keuangan, dimana tujuan laporan 

keuangan adalah untuk memberikan 

informasi keuangan yang meliputi 

posisi keuangan, hasil usaha dan arus 

kas dari suatu kelompok perusahaan, 

yang secara ekonomis dianggap 

merupakan satu kesatuan usaha yang 

relevan tidak tercapai (PSAK Nomor 

4). 

Mengantisipasi hal tersebut, 

pemilik berusaha meminimalisasi 

terjadinya kecurangan terhadap 

informasi yang diberikan oleh pihak 

manajer dengan menempatkan pihak-

pihak yang dapat langsung 

mengawasi kinerja para manajer 

dalam perusahaan. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar 

belakang tersebut, maka peneliti 

merumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana pengaruh jumlah 

dewan komisaris independen, 

leverage, reputasi auditor, 

biaya politik, frekuensi 

pertemuaan komite audit, 

kecakapan manajerial 

berpengaruh secara parsial 

dan simultan terhadap 

manajemen laba  pada 50 

perusahaan yang melakukan 

IPO di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2007-2014 ? 
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2. Dari ke enam variabel yang 

diteliti jumlah dewan 

komisaris independen, 

leverage, reputasi auditor, 

biaya politik, frekuensi 

pertemuaan komite audit, dan 

kecakapan manajerial. 

Variabel manakah yang 

paling berpengaruh terhadap 

manajemen laba  pada 50 

perusahaan yang melakukan 

IPO di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2007-2014? 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Teori Agency (Agency Theory) 

Konsep agency theory 

menurut Anthony dan Govindarajan 

(1995) dalam Ma’ruf (2006) adalah 

hubungan atau kontak antara 

principal dan agent. Principal 

mempekerjakan agent untuk 

melakukan tugas untuk kepentingan 

principal, termasuk pendelegasian 

otorisasi pengambilan keputusan dari 

principal kepada agent. Pada 

perusahaan yang modalnya terdiri 

atas saham, pemegang saham 

bertindak sebagai principal, dan 

CEO (Chief Executive Officer ) 

sebagai agent mereka. Pemegang 

saham memperkerjakan CEO untuk 

bertindak sesuai dengan kepentingan 

Principal. 

Agency theory memiliki 

asumsi bahwa masing-masing 

individu semata-mata termotivasi 

oleh kepentingan dirinya sendiri 

sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan 

agent. Pihak principal termotivasi 

mengadakan kontrak untuk 

mensejahterakan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat. 

Agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dan 

psikologisnya, antara lain dalam hal 

memperoleh investasi, pinjaman, 

maupun kontrak kompensasi.  

Konflik kepentingan semakin 

meningkat terutama karena principal 

tidak dapat memonitor aktivitas CEO 

sehari-hari untuk memastikan bahwa 

CEO bekerja sesuai dengan 

keinginan pemegang saham. 

Principal tidak memiliki informasi 

yang cukup tentang kinerja agent. 

Agent mempunyai lebih banyak 

informasi mengenai kapasitas diri, 

lingkungan kerja, dan perusahaan 

secara keseluruhan. Hal inilah yang 
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mengakibatkan adanya 

ketidakseimbangan informasi yang 

dimiliki oleh principal dan agent. 

Ketidakseimbangan informasi 

inilah yang disebut dengan asimetri 

informasi. Adanya asumsi bahwa 

individu-individu bertindak untuk 

memaksimalkan dirinya sendiri, 

mengakibatkan agent memanfaatkan 

adanya asimetri informasi yang 

dimilikinya untuk menyembunyikan 

beberapa informasi yang tidak 

diketahui principal. Asimetri 

informasi dan konflik kepentingan 

yang terjadi antara principal dan 

agent mendorong agent untuk 

menyajikan informasi yang tidak 

sebenarnya kepada principal, 

terutama jika informasi tersebut 

berkaitan dengan pengukuran kinerja 

agent. 

Teori Signal (Signalling Theory)  

Signalling theory 

menekankan kepada pentingnya 

informasi yang dikeluarkan oleh 

perusahaan terhadap keputusan 

investasi pihak di luar perusahaan. 

Informasi merupakan unsur penting 

bagi investor dan pelaku bisnis 

karena informasi pada hakekatnya 

menyajikan keterangan, catatan atau 

gambaran baik untuk keadaan masa 

lalu, saat ini maupun keadaan masa 

yang akan datang bagi kelangsungan 

hidup suatu perusahaan dan 

bagaimana pasaran efeknya. 

Informasi yang lengkap, relevan, 

akurat dan tepat waktu sangat 

diperlukan oleh investor di pasar 

modal sebagai alat analisis untuk 

mengambil keputusan investasi. 

 Jogiyanto (2000 : 392), 

informasi yang dipublikasikan 

sebagai suatu pengumuman akan 

memberikan signal bagi investor 

dalam pengambilan keputusan 

investasi. Jika pengumuman tersebut 

mengandung nilai positif, maka 

diharapkan pasar akan bereaksi pada 

waktu pengumuman tersebut 

diterima oleh pasar.  

Pada waktu informasi 

diumumkan dan semua pelaku pasar 

sudah menerima informasi tersebut, 

pelaku pasar terlebih dahulu 

menginterpretasikan dan 

menganalisis informasi tersebut 

sebagai signal baik (good news) atau 

signal buruk (bad news). Jika 

pengumuman informasi tersebut 

sebagai signal baik bagi investor, 

maka terjadi perubahan dalam 

volume perdagangan saham. 
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Manajemen Laba 

Scott (2011) mengembangkan 

motivasi-motivasi yang 

melatarbelakangi terjadinya 

manajemen laba yaitu: 

1. Motivasi Bonus (Bonus 

Purposes) yang dilandasi 

karena adanya informasi atas 

laba perusahaan, sehingga 

manajer akan mengambil 

kesempatan untuk melakukan 

manajemen laba dengan cara 

meningkatkan laba. 

2. Motivasi Politik (Political 

Motivation) akan membuat 

perusahaan melakukan 

manajemen laba dengan 

mengurangi laba yang harus 

dilaporkan karena adanya 

tekanan politik yang 

membuat pemerintah 

menetapkan peraturan yang 

lebih ketat. 

3. Motivasi Pajak 

(TaxationMotivation) akan 

membuat perusahaan 

menggunakan metode 

akuntansi yang bertujuan 

untuk dapat melakukan 

penghematan pajak 

pendapatan. 

4. Pergantian CEO (Chief 

Executive Officer) cendrung 

dilakukan oleh pihak CEO 

yang akan memasuki masa 

pensiun dengan harapan 

dapat meningkatkan 

pendapatan dan 

meningkatkan bonus. 

5. IPO (Initial Public Offering) 

dengan harapan dapat 

menaikan harga saham 

perusahaan mengingat 

perusahaan belum memiliki 

nilai pasar. 

 

Pola Manajemen Laba 

Scott (2011) berbagai pola sering 

dilakukan manajer dalam manajemen 

laba, yaitu. 

1. Taking a Bath 

Terjadi apabila perusahaan 

harus melaporkan laba yang 

tinggi, manajer. Konsekuensi 

yang bisa dilakukan manajer 

adalah dengan menghapus 

aktiva dengan harapan laba 

yang akan datang meningkat. 

2. Income Minimization 

(menurunkan laba)  

Dalam bentuk ini manajer 

akan menurunkan laba untuk 

tujuan tertentu misalnya: 
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untuk tujuan penghematan 

kewajiban pajak yang harus 

dibayarkan perusahaan 

kepada pemerintah. Karena 

semakin rendah laba yang 

dilaporkan perusahaan 

semakin rendah pula pajak 

yang harus dibayarkan.  

3. Income maximation 

(menaikan laba) 

Tindakan ini bertujuan untuk 

melaporkan net income yang 

tinggi untuk tujuan bonus 

yang lebih besar.Perencanaan 

bonus yang didasarkan pada 

data akuntansi mendorong 

manajer untuk memanipulasi 

data akuntansi tersebut guna 

menaikkan laba untuk 

meningkatkan pembayaran 

bonus tahunan.Tindakan ini 

dilakukan pada saat laba 

perusahan menurun. 

4. Income Smoothing 

Hal ini dilakukan dengan 

meratakan laba yang 

dilaporkan dengan tujuan 

untuk pelaporan eksternal, 

terutama bagi investor, 

karena pada umumnya 

investor lebih menyukai laba 

yang relatif stabil. 

Penawaran Umum Perdana (Initial 

Public Offering/IPO) 

 Penawaran umum perdana 

IPO merupakan suatu peristiwa 

untuk pertama kalinya perusahaan 

menawarkan sahamnya kepada 

khalayak umum (public) di pasar 

modal. Selain adanya biaya 

penawaran (footing fees) yang harus 

ditanggung, menurut Gumanti dalam 

Trisnaningsih (2005), sebagian orang 

masih menganggap bahwa IPO 

masih merupakan salah satu cara 

termudah dan termurah bagi 

perusahaan untuk memenuhi 

kebutuhan dana sebagai konsekuensi 

dari semakin berkembangnya 

perusahaan dan meningkatkan 

kebutuhan dana investasi. Jain dan 

Kini dalam Trisnaningsih (2005), 

secara sederhana dapat dikatakan 

bahwa go public adalah suatu 

tahapan dalam pertumbuhan suatu 

perusahaan dan merupakan langkah 

penting pertama dalam evolusi 

sebuah perusahaan publik. Dalam 

kenyataan tidak semua perusahaan 

besar melakukan go public yang 

berarti bahwa go public merupakan 

pilihan, bukan suatu keharusan. 

Dengan demikian, suatu perusahaan 

memutuskan melakukan go public 
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dengan alasan yang telah 

dipertimbangkan dengan matang. 

 Motivasi bagi perusahaan 

yang melakukan go public, di 

antaranya yang umum adalah untuk 

pendanaan pertumbuhan perusahaan. 

Menurut Kim dalam Daljono (2013) 

terdapat dua alasan perusahaan 

melakukan IPO, yakni: (1) karena 

pemilik lama ingin 

mendiversifikasikan portofolionya. 

(2) karena perusahaan tidak memiliki 

alternatif sumber dana yang lain 

untuk membiayai proyek 

investasinya. 

 

Hubungan Antara Variabel 

Dependen dan Indevenden 

1. Proporsi Dewan Komisaris 

Independen dengan Manajemen 

Laba 

Fama dan Jensen (1993) 

menyatakan bahwa non-executive 

director (komisaris independen) 

dapat bertindak sebagai penengah 

dalam perselisihan yang terjadi 

antara para manajer internal dan 

mengawasi kebijakan manajemen 

serta memberikan nasihhat kepada 

manajemen. Dewan komisaris 

independen antara lain bertugas dan 

bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa perusahaan 

memiliki strategi bisnis yang efektif 

(memantau jadwal, anggaran dan 

efektivitas strategi), mematuhi 

hukum dan perundangan yang 

berlaku, serta menjamin good 

corporate govermance telah dipatuhi 

dan diterapkan dengan baik 

(Sulistyanto, 2008;144).  

Berdasarkan peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 26 

yang menyatakan bahwa untuk 

perusahaan publik harus mempunyai 

jumlah komisaris independen paling 

sedikit 30% (tiga puluh persen) dari 

jumlah seluruh anggota dewan 

komisaris.  

2. Leverage dengan Manajemen 

Laba 

Leverage adalah 

perbandingan antara total kewajiban 

dengan total aktiva perusahaan. 

Rasio ini menunjukan besarnya 

aktiva yang dimiliki perusahaan yang 

dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi 

nilai leverage maka resiko yang akan 

dihadapi investor akan semakin 

tinggi dan para  investor akan 

meminta keuntungan yang semakin 

besar. Oleh karena itu, semakin besar 

leverage maka kemungkinan manajer 
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untuk melakukan manajemen laba 

akan semakin besar ( Ma’ruf 2006). 

3. Reputasi Auditor dengan 

Manajemen Laba 

Audit merupakan suatu 

proses untuk mengurangi 

ketidakselarasan informasi yang 

terdapat antara manajer dan para 

pemegang saham dengan 

menggunakan pihak luar untuk 

memberikan pengesahan terhadap 

laporan keuangan. Para pengguna 

laporan keuangan terutama para 

pemegang saham akan mengambil 

keputusan berdasarkan pada laporan 

yang telah dibuat oleh auditor 

mengenai laporan keuangan suatu 

perusahaan. Hal ini berarti auditor 

mempunyai peranan penting dalam 

pengesahan laporan keuangan suatu 

perusahaan. Oleh karena itu kualitas 

audit merupakan hal penting yang 

harus diperhatikan oleh para auditor 

dalam proses pengauditan. 

Welvin dan Herawati (2010) 

menyatakan bahwa kualitas audit 

bukanlah merupakan suatu yang 

dapat langsung diamati. Persepsi 

terhadap kualitas audit berkaitan 

dengan reputasi auditor. Dalam hal 

ini reputasi baik dari perusahaan 

audit merupakan gambaran yang 

paling penting. Auditor diharapkan 

dapat membatasi praktek manajemen 

laba serta membantu menjaga dan 

meningkatkan kepercayaan 

masyarakat umum terhadap laporan 

keuangan. Sehingga reputasi auditor 

merupakan variabel penting yang 

mempengaruhi manajemen laba. 

 

4. Biaya Politik dengan 

Manajemen Laba 

Watt dan Zimmerman 

(1986:222) dalam Eni (2010) biaya 

politik mencakup semua biaya 

(transfer kekayaan) yang harus 

ditanggung oleh perusahaan terkait 

dengan tindakan-tindakan politis 

seperti pajak, regulasi, subsidi 

pemerintah, tarif, antitrust, tuntutan 

buruh dan lain sebagainya. 

Political cost hypothesis 

dapat diukur dengan menggunakan 

empat indikator yaitu ukuran 

perusahaan (size), risiko perusahaan 

(risk), intensitas modal (capital 

intensity), dan rasio konsentrasi 

(Watt dan Zimmerman, 1986: 251-

252). Scott (2011: 360)  

Lasdi (2008) biaya politis 

timbul dari konflik kepentingan 

antara perusahaan (manajer) dengan 

pemerintah sebagai kepanjangan 
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tangan masyarakat yang memiliki 

wewenang untuk melakukan 

pengalihan kekayaan dari perusahaan 

kepada masyarakat sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Proses 

pengalihan kekayaan tersebut 

biasanya menggunakan informasi 

akuntansi seperti laba. 

5. Jumlah Pertemuan Komite 

Audit  dengan Manajemen 

Laba 

Berdasarkan Keputusan OJK 

(Otoritas Jasa Keuangan) 

No.55/POJK.04/2015 yang 

dikeluarkan pada tanggal 23 

Desember 2015 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Kerja 

Komite Audit dan Peraturan Bursa 

Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-

2004 tanggal 19 Juli 2004, yang 

menyatakan bahwa rapat komite 

audit dilakukan sekurang-kurangnya 

4 kali dalam 1 tahun atau Komite 

Audit mengadakan rapat secara 

berkala paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 3 (tiga) bulan. 

6. Kecakapan Manajerial dan 

Manajemen Laba 

Manajer memegang kunci 

kesuksesan perusahaan. Manajer 

bertanggung jawab untuk mengelola 

perusahaan secara efisien dan 

mengambil keputusan–keputusan 

yang bernilai tambah bagi 

perusahaan. Pemilik perusahaan 

memberi kepercayaan kepada 

manajer untuk mengelola sumber 

daya secara efisien dan sebaliknya 

manajer memiliki tanggung jawab 

kepada pemilik dan stakeholder 

dalam bentuk laporan keuangan. 

Laporan keuangan disusun 

menggunakan judgement atau 

penyesuaian yang dibuat oleh 

manajer agar laporan keuangan 

perusahaan sesuai dengan kondisi 

perusahaan sehingga meningkatkan 

nilai  

Kecakapan 

manajerial/managerial competency 

adalah suatu keterampilan atau 

karakteristik personal yang 

membantu tercapainya kinerja yang 

tinggi dalam tugas manajemen 

(Sulastri, 2009). Demerjian, Lev dan 

Vay. (2006) meneliti tentang 

kecakapan manajerial di bidang 

keuangan, yaitu seberapa efisien 

sebuah perusahaan dalam bidang 

keuangan secara relatif terhadap 

perusahaan lain dalam industri yang 

sama. Manajer yang memiliki tingkat 

kecakapan yang tinggi akan lebih 

terampil mengolah informasi, 
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terdapat dua hal yang menjadi 

pendorong manajer melakukan 

manajemen laba, yang pertama 

kompensasi bonus dan yang kedua 

asimetri informasi antara manajemen 

dan pemilik. 

 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipotesis 

Variabel leverage, reputasi 

auditor,proporsi jumlah dewan 

komisaris independen,biaya 

politik,frekuensi pertemuan komite 

audit, dan kecakapan manajerial 

berpengaruh positif terhadap   

terjadinya manajemen laba. 

 

METODELOGI  PENELITIAN 

Populasi dan Sampel 

Cara penentuan sample dalam 

penelitian ini adalah dengan metode 

purposive sampling, yaitu populasi 

yang akan menjadi sample dipilih 

berdasarkan kriteria sample tertentu. 

Tujuan dari kriteria tersebut adalah 

untuk menghindari adanya kesalahan 

spesifikasi yang akhirnya dapat 

mempengaruhi hasil dari analisis 

yang dilakukan. Adapun kriteria 

tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 Pemilihan Sampel Subjek Penelitian 

Kreteria Jumlah 
Perusahaan yang IPO di Bursa Efek Indonesia 
tahun 2007 sampai dengan tahun 2014  

177 

Manajemen 

Laba (Y) 

Leverage (X1) 

Kualitas Auditor (X2) 

Jumlah dewan komisaris 

independen (X3) 

Biaya Politik (X4) 

Pertemuan Komite Audit 

(X5) 

Kecakapan Manajerial 

(X6) 
Keterangan : 
        = Parsial 
        = Simultan 
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Perusahaan keuangan dan jasa (116) 
Perusahaan yang laporan keuangan 
menggunakan mata uang asing 

(6) 

Perusahaan dengan data yang tidak lengkap (5) 
Jumlah   50 

                         Sumber: data dari www.idx.co.id yang telah diolah 

 

Definisi Operasional dan Pengukuran Data 

 

No Variabel Definisi variable Pengukuran Skala 
1 Manajemen 

Laba 
(Earnings 
management
) 

Earnings management 
merupakan tindakan 
manajer untuk 
meningkatkan 
(mengurangi) laba yang 
dilaporkan saat ini atas 
suatu unit dimana 
manajer bertanggung 
jawab, tanpa 
mengakibatkan 
peningkatan 
(penurunan) 
profitabilitas ekonomis 
jangka panjang unit 
tersebut. 

 
 
DAit = ToAKit/TAsit-1- Ait 

 

 
 
 

Rasio 
 

2 Leverage 
 

Leverage merupakan 
rasio yang menunjukan 
berapa besar aktiva yang 
dibiayai oleh hutang 

 
                       Total utang 
Leverage  =  
                        Total Aset 

 
Rasio 

3 Proporsi 
dewan 
Komisaris 
Independen 

Komisaris Independen 
adalah anggota dewan 
komisaris yang tidak 
terafiliasi dengan 
manajemen, anggota 
dewan komisaris lainnya 
dan pemegang saham 
pengendali, serta bebas 
dari hubungan bisnis 
atau hubungan lainnya 
yang dapat 
mempengaruhi 
kemampuannya  untuk 
bertindak independen 
atau bertindak semata - 
mata demi           
kepentingan perusahaan  
 

Persentase anggota 
dewan komisaris yang 
berasal dari luar 
perusahaan dari seluruh 
ukuran anggota dewan 
komisaris perusahaan.. 

 
 
 
 

Rasio 

4 Reputasi 
Auditor 

Reputasi auditor sangat 
menentukan kredibilitas 

Reputasi auditor diukur   
dengan variabel dummy. 
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 laporan keuangan. 
Reputasi audit dalam 
penelitian ini diukur 
melalui proksi ukuran 
KAP tempat auditor 
tersebut bekerja, yang 
dibedakan menjadi KAP 
Big Four dan KAP non-
Big Four 

 

Angka 1 digunakan untuk 
mewakili perusahaan 
yang diaudit oleh KAP 
Big Four dan angka 0 
digunakan untuk 
mewakili perusahaan 
yang tidak diaudit oleh 
KAP  non-Big Four.    

 
 

Nominal 

5 Biaya Politik 
 

Biaya politik mencakup 
semua biaya (transfer 
kekayaan) yang harus 
ditanggung oleh 
perusahaan terkait 
dengan tindakan-
tindakan politis seperti 
pajak, regulasi, subsidi 
pemerintah, tarif, 
antitrust, tuntutan buruh 
dan lain sebagainya. 

 
 
Intensitas Modal 
perbandingan Aktiva 
tetap sebelum depresiasi 
dengan Penjualan 
 
 

 
 
 

Rasio 

6 Frekuensi 
Pertemuan 
Komite 
Audit 
 
 

Pertemuan rutin yang 
dilakukan komite Audit 

 
Jumlah nominal 
pertemuan yang 
dilakukan oleh komite 
audit dalam tahun 
berjalan.  
 

 
 

Nominal 
 

7 Kecakapan 
Manajerial 
(managerial 
competency) 

Kecakapan manajerial / 
managerial competency 
adalah suatu 
keterampilan atau 
karakteristik personal 
yang membantu 
tercapainya kinerja yang 
tinggi dalam tugas 
manajemen 

Data Envelopment 
Analysis (DEA) 
dinyatakan dalam 
Decision Making Unit 
atau Unit Kegiatan 
Ekonomi (UKE) yaitu 
menggunakan rasio 
perbandingan antara 
output dengan input sama 
dengan 1 atau 100%. 

 
 
 

 
Rasio 

 

Metode Analisis Data 

  Dalam penelitian ini terdapat 

enam variabel independen yaitu 

leverage, reputasi auditor, jumlah 

dewan komisaris independen, biaya 

politik, frekuensi pertemuan komite 

audit, kecakapan manjerial 

sedangkan variabel dependennya 

manajemen laba. Sehingga model 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

DA= β0 + β1LEV + β2AUDIT + β3KOMINDP + β4COST+ β5MEET+ 

β6COMMNJ+ e 
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Dimana:  

DA   = Discretionary Accrual = Earnung Management 

Β0  = Konstan 

LEV  = Leverage 

AUDIT      = Reputasi auditor 

KOMINDP = Jumlah dewan komisaris independen 

COST  = Biaya politik 

MEET  = Frekuensi pertemuan komite audit 

COMMNJ = Kecakapan manajerial  

β1β2 β3β4 β5 β6 = Koefisien Regresi 

E  = error term 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 
Uji Multikolinieritas 

  Collinearity 
Statistics 

Mod
el 

 Toleran
ce 

VIF 

1 (Constant
) 

  

 LEV .941 1.02
8 

 AUDIT .922 1.08
5 

 KOMIN
DP 

.929 1.07
7 

 COST .936 1.06
8 

 MEET .943 1.06
1 

 COMMN
J 

.964 1.03
8 

     Sumber: Data sekunder yang 
diolah 
 

Hasil perhitungan nilai 

Tolerance menunjukkan tidak ada 

variabel independen yang memiliki 

nilai Tolerance kurang dari 0,10 

yang berarti tidak ada korelasi antar 

variabel independen yang nilainya 

lebih dari 95%. Hasil perhitungan 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

juga menunjukkan hasil yang sama 

dimana tidak ada satupun variabel 

independen yang memiliki nilai VIF 

lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolonieritas 

antar variabel independen dalam 

model regresi. 

 

Uji Autokorelasi 

Uji Nilai Durbin-Watson Dl Du 

Durbin-Watson 1.934 1.173 1.334 

       Sumber: Data sekunder yang diolah 
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Nilai Durbin Watson menurut 

tabel dengan menggunakan 

signifikansi 5%, jumlah sampel (n) = 

50, dan jumlah variabel independen 

6 (k = 6) didapat angka batas bawah 

(dl) = 1.173 dan batas atas (du) = 

1.334 Nilai Durbin-Watson hitung 

sebesar 1.934, ada diantara nilai du 

dan (4-du) = 2.823 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi 

autokorelasi 

 

Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

 

Dari gambar diatas terlihat bahwa 

sebaran titik tidak membentuk suatu 

pola atau alur tertentu, dan titik-titik 

menyebar diatas dan dibawah angka 

0 pada sumbu Y, sehingga dapat 

disimpulkan tidak terjadi 

heterokedastisitas atau dengan kata 

lain terjadi homokedastisitas.  

 

Uji Normalitas 

 

Sumber: Data sekunder yang diolah 
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Secara grafis sebaran titik-

titik dari gambar Normal P-P Plot 

diatas relatif mendekati garis lurus. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

data residual terdistribusi normal. 

Hasil ini sejalan dengan asumsi 

klasik dari regresi linier dengan 

pendekatan OLS. 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .318 .134  2.372 .022 

LEV -.007 .098 -.010 -.074 .941 

AUDIT -.024 .043 .568 .568 .573 

KOMINDP .242 .206 1.176 1.176 .246 

COST .101 .122 .831 .831 .411 

MEET -.062 .021 -2.915 -2.915 .006 

COMMNJ -.170 .081 -2.104 -2.104 .041 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Uji Hipotesis 

Uji Determinasi R2 

Model Summaryb 

 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

1 .509a .259 .156 

       Sumber: Data sekunder yang diolah. 
 

 

Berdasarkan nilai uji determinasi 

diketahui bahwa nilai adjusted R 

square sebesar 0.156 yang dapat 

dimaknai bahwa 15.6% variasi 

earning management bisa dijelaskan 

oleh leverage, kualitas auditor, 

proporsi dewan komisaris 

independen, biaya politik, pertemuan 

komite audit, dan kecakapan 

manajerial. Sisanya 84.4% dijelaskan 

oleh faktor lain yang tidak termasuk 

didalam model penelitian.  
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Uji Signifikasi Simultan (Uji F) 

ANOVAb 

Model Sum of Square Df Mean 
Square 

F Sig 

1 Regression 
Residual Total 

.280 

.800 
1.079 

6 
43 
49 

.047 

.019 
2.505 .036a 

Sumber: Data sekunder yang diolah 

Dari Uji ANOVA atau F test 

di atas, didapat nilai F hitung sebesar 

2,505 dengan probabilitas 0,036. 

Probabilitas memiliki nilai yang 

lebih kecil dari 0,05, maka model 

regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi Discretionary Accrual  

(DA)  

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Keterangan 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) .318 .134  2.372 .022  

LEV -.007 .098 -.010 -.074 .941 Ditolak 

AUDIT .024 .043 .078 .568 .573 Ditolak 

KOMIND
P 

.242 .206 .160 1.176 .246 Ditolak 

COST .101 .122 .113 .831 .411 Ditolak 

MEET -.062 .021 -.394 -2.915 .006 Diterima 

COMMNJ -.170 .081 -.281 -2.104 .041 Diterima 

Sumber: data sekunder yang diolah 

Pembahasan 

Pengaruh Leverage Terhadap 

Manajemen Laba 

 Hipotesis kesatu (H1) adalah 

leverage berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan hasil pengujian analisis 

regresi di peroleh nilai t hitung  

sebesar 0.074 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.941 (p<0.05) 

maka leverage memiliki arah positif 

dan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba, yang 

berarti H1 ditolak. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan 

purwanti dan Raharjo (2012) yang 

menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap manajemen 

laba, hal ini dikarenakan kebijakan 



Tati Herlina; Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen ... 152 
 

Jurnal Ekonomika, Vol. 12 No. 1, April 2019 - ISSN: 2085-0352 

laibilitas yang tinggi menyebabkan 

perusahaan dimonitor oleh pihak 

debtholders (pihak ketiga). Karena 

monitoring dalam perusahaan yang 

ketat menyebabkan manajer akan 

bertindak sesuai dengan kepentingan 

debtholders dan shareholders. 

Debtholders yang sudah 

menanamkan dananya diperusahaan 

dengan sendirinya akan melakukan 

pengawasan terhadap penggunaan 

dana tersebut. Pengawasan yang 

dilakukan oleh debtholders akan 

mengakibatkan manajer tidak dapat 

melakukan tindakan oportunis. 

 Koefisien variabel leverage 

tidak signifikan berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Hasil ini  

juga sejalan dengan penelitian Nastiti 

dan Gumantri (2011) menyatakan 

bahwa tingkat leverage tidak selalu 

mengindikasikan terjadinya praktik 

manajemen laba. Tingkat leverage 

yang tinggi, salah satunya 

dikarenakan  pada saat IPO beberapa 

perusahaan di Indonesia memiliki 

ekuitas yang masih bernilai negatif 

(defesiasi ekuitas). Hal ini 

menyebabkan tingkat leverage yang 

dihitung dari total kewajiban 

dibandingkan dengan total asset akan 

menghasilkan nilai yang tinggi, 

sedangkan penelitian ini belum 

mempertimbangkan efek dari ekuitas 

negatif pada periode sebelum IPO.  

 

Pengaruh Reputasi Auditor 

Terhadap Manajemen laba 

 Berdasarkan hasil analisis 

diketahui nilai signifikansi uji t 

sebesar 0.517 >0.05 yang 

menunjukan bahwa kualitas auditor 

tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap managemen laba. Pengujian 

dari hipotesis yang kedua ini sejalan 

dengan hasil penelitian Isnugrahadi 

dan Indra (2009) yang menyatakan 

bahwa kualitas auditor tidak 

berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

Hasil ini menarik karena 

pengauditan yang salah satu 

kegunaannya untuk mengurangi 

asimetri informasi yang ada ternyata 

tidak mempunyai pengaruh bagi 

manajemen untuk tidak melakukan 

manajemen laba. Salah satu 

sebabnya adalah karena pengauditan 

itu sendiri memang tidak ditujukan 

untuk mendeteksi manajemen laba 

akan tetapi untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan. 

Faktor lain yang cukup 

berperan adalah adanya hubungan 
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saling ketergantungan antara 

manajemen dan KAP. Manajemen 

membutuhkan KAP untuk 

meningkatkan kredibilitas laporan 

keuangan yang disusunnya, 

sedangkan KAP yang biasanya 

dipilih oleh manajemen atas 

persetujuan komite audit 

membutuhkan perusahaan sebagai 

sumber pendapatan atas jasa 

pengauditan laporan keuangan 

perusahaan. Kondisi ini membuat 

pengawasan yang dilakukan auditor 

terhadap perusahaan (manajemen) 

menjadi tidak maksimal. Isnugrahadi 

dan Indra (2009).  

Faktor rendahnya tuntutan 

litigasi yang dihadapi oleh KAP 

membuat pengawasan yang 

dilakukan oleh KAP menjadi 

semakin tidak maksimal. Piot dan 

Janin (2005) dalam Isnugrahadi dan 

Indra (2009). Mereka meneliti 

pengaruh kualitas audit terhadap 

manajemen laba di Prancis. Dari 255 

perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian, mereka berkesimpulan 

bahwa hipotesis yang menyatakan 

perusahaan yang diaudit oleh Big 

Five mengalami penurunan 

manajemen laba ditolak karena 

faktor rendahnya tuntutan litigasi 

yang dihadapi oleh KAP. Apabila 

risiko tuntutan litigasi ini tinggi 

maka auditor akan meningkatkan 

kewaspadaannya terkait 

kemungkinan adanya perekayasaan 

laba pada laporan keuangan yang 

disusun manajemen. 

 

Pengaruh Jumlah Dewan 

Komisaris Independen Terhadap 

Manajemen Laba 

Ukuran dewan komisaris 

independen pada perusahaan sampel 

tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Hal ini dapat dilihat 

dari nilai signifikansi variabel 

KOMINDP  0.246> 0.05 dengan 

demikian H3 ditolak. Hasil penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Agustia (2013), 

Daljono dan Efendi (2013) yang 

menyatakan bahwa ukuran dewan 

komisaris independen tidak 

signifikan mempengaruhi 

manajemen laba. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa jumlah dewan 

komisaris tidak memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan 

pihak manajemen sehingga tidak 

dapat mengurangi earning 

management.Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa besar kecilnya dewan 
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komisaris bukanlah menjadi faktor 

penentu utama dari efektivitas 

pengawasan terhadap manajemen 

perusahaan. Akan tetapi efektivitas 

mekanisme pengendalian tergantung 

pada nilai, norma dan kepercayaan 

yang diterima dalam suatu organisasi 

(Jennings dalam Ujiyanto 2007). 

Semakin tinggi jumlah 

komisaris, dapat menimbulkan 

agency problem (masalah keagenan), 

yaitu dengan makin banyaknya 

anggota dewan komisaris maka 

badan ini akan mengalami kesulitan 

dalam menjalankan perannya, 

diantaranya kesulitan dalam 

berkomunikasi dan mengkoordinir 

kerja dari masing-masing anggota 

dewan itu sendiri, kesulitan dalam 

mengawasi dan mengendalikan 

tindakan dari manajemen, serta 

kesulitan dalam mengambil 

keputusan yang berguna bagi 

perusahaan (Jensen dalam Agustia: 

2013).   

 

Pengaruh Biaya Politik Terhadap 

Manajemen Laba 

Mengacu pada penelitian 

Zmijewski dan Hagerman (1981) 

penelitian ini mengukur variabel 

biaya politik yang dicerminkan dari 

intensitas modal.Intensitas modal 

merupakan jumlah modal perusahaan 

yang di investasikan pada aktiva 

tetap perusahaan, hasil pengujian 

terhadap variabel biaya politik 

menunjukkan bahwa penelitian ini 

tidak mendukung hipotesis yang 

keempat yaitu biaya politik tidak 

berpengaruh terhadap manajemen 

laba.Hasil tersebut dibuktikan 

dengan nilai probabilitas sebesar 

0.411 yang lebih besar dari tingkat 

signifikansi penelitian sebesar 5% (p 

> 0.05). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan 

Watt dan Zimmerman (1986), 

Zmijewski dan Hagerman (1981), 

dan wahyuningsih (2010) yang 

menjelaskan bahwa perusahaan yang 

padat modal tidak melakukan 

tindakan manajemen laba. 

Perusahaan besar mempunyai capital 

intensity yang besar (Defond dan 

Hung dalam Setiani, 2009). 

Perusahaan yang padat modal 

(capital intensive firm) cenderung 

tidak melakukan manajemen laba 

karena perusahaan yang padat modal 

memiliki dampak yang cukup besar 

dari regulasi yang ditetapkan 

pemerintah, pemegang sahamnya 

dan pihak luar, sehingga perusahaan 



Jurnal Ekonomika, Vol. 12 No. 1, April 2019 - ISSN: 2085-0352 155 
 

Tati Herlina; Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen ... (hal. 135 – 159) 

mendapatkan tekanan yang lebih 

kuat untuk menyajikan pelaporan 

keuangan yang lebih kredibel dan 

akurat Wahyunungsi Eni (2010) 

  

Pengaruh Frekuensi Pertemuan 

Komite Audit Terhadap 

Manajemen Laba 

Frekuensi pertemuant komite 

audit (MEET) memiliki signifikan 

(Sig = 0,006 < 0,05) yang 

menunjukkan bahwa frekuensi 

pertemuan komite audit berpengaruh 

terhadap manajemen laba dengan 

kata lain H5 diterima. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan 

sampel pada umumnya sudah 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan 

oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) 

No.55/POJK.04/2015 yang 

dikeluarkan pada tanggal 23 

Desember 2015 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Kerja 

Komite Audit dan Peraturan Bursa 

Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-

2004 tanggal 19 Juli 2004, yang 

menyatakan bahwa rapat komite 

audit dilakukan sekurang-kurangnya 

4 kali dalam 1 tahun atau Komite 

Audit mengadakan rapat secara 

berkala paling sedikit 1 (satu) kali 

dalam 3 (tiga) bulan. Berarti semakin 

banyak komite audit melaksanakan 

rapat di dalam setahun semakin besar 

pengaruhnya terhadap pengungkapan 

manajemen laba.  

 

Pengaruh Kecakapan Manajerial 

Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil analisis 

penelitian yang telah dilakukan, 

didapatkan nilai t hitung sebesar -

0.104 dengan tingkat signifikansi 

0.041 (p > 0.05) hasil ini 

menunjukan bahwa kecakapan 

manajerial memiliki pengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba 

yang berarti H6 diterima. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian Demerjian (2012) yang 

menemukan bahwa semakin cakap 

manajer semakin tinggi kualitas laba. 

Hasil penelitian ini juga  sejalan 

dengan hasil penelitian Isnugrahadi 

dan Kusuma (2009) yang 

menemukan adanya pengaruh 

kecakapan manajerial terhadap 

manajemen laba.  

Menurut Sugiri (2005) ada 

dua prasyarat yang harus ada agar 

managemen selalu jujur dalam 

melaksanakan tugasnya. Pertama, 

kultur organisasional harus 
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mendukung pengambilan keputusan 

yang etis. Kedua, managemen harus 

memiliki pemotivator untuk selalu 

bertindak jujur. Apabila dua 

prasyarat itu tidak ada dalam 

perusahaan maka kondisi internal 

perusahaan ini akan menjadi katalis 

yang ideal bagi managemen untuk 

melakukan managemen laba.  

 

KESIMPULAN, SARAN DAN 

KETERBATASAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil  penelitian 

serta hasil analisis yang dilakukan 

maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Variabel Leverage, kualitas 

Auditor, proporsi dewan 

komisaris independen, dan 

biaya politik berdasarkan uji 

statistik secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba, sedangkan 

variabel jumlah pertemuan 

komite audit dan kecakapan 

manajerial berdasarkan uji 

statistik secara parsial 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Untuk 

variabel leverage, kualitas 

Auditor, Proporsi dewan 

komisaris independen, biaya 

politik, jumlah pertemuan 

komite audit dan kecakapan 

manajerial berdasarkan uji 

statistik secara simultan 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba,  

2. Dari keenam variabel 

leverage, kualitas Auditor, 

proporsi dewan komisaris 

independen, biaya politik, 

jumlah pertemuan komite 

audit dan kecakapan 

manajerial yang diteliti. 

Variabel proporsi dewan 

komisaris independen yang 

paling berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 

Saran 

Berdasarkan pembahasan dan 

kesimpulan yang diperoleh maka 

penulis memberikan saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi investor, sebaiknya 

menanamkan modal pada 

perusahaan yang memiliki 

kualitas laporan keuangan 

yang baik. 

2. Bagi perusahaan, lebih 

memperhatikan tindakan 

manajemen laba yang terjadi 
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dalam perusahaan. Adanya 

manajemen laba yang 

oportunis, dalam jangka 

pendek dapat menguntungkan 

perusahaan. Tetapi dalam 

jangka panjang, saat investor 

menyadari perusahaan 

melakukan manajemen laba 

yang oportunis investor akan 

kehilangan kepercayaan pada 

perusahaan dan tidak tertarik 

lagi membeli saham 

perusahaan. Sehingga 

mengakibatkan harga saham 

perusahaan akan mengalami 

penurunan.  

3. Bagi penelitian selanjutnya :  

a. Penelitian selanjutnya 

dapat melibatkan 

variabel-variabel bebas 

lainnya untuk melihat 

variabel mana yang 

memberikan pengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

contohnya mekanisme-

mekanisme dalam good 

corporate governance 

lainnya selain kualitas 

auditor dan jumlah 

pertemuan komite audit.. 

b. Penelitian selanjutnya 

dapat mengikutsertakan 

variabel-variabel lain 

sebagai variabel 

moderating ataupun 

intervening sehingga hasil 

yang diperoleh akan 

menginformasikan 

pengetahuan yang baru.  

 

Keterbatasan Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian 

yang dilakukan, ada beberapa 

keterbatasan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan yang dipilih 

dalam penelitian ini hanya 50 

perusahaan manufaktur dan 

industri lainnya yang 

ditentukan oleh peneliti dan 

tidak dapat dijadikan acuan 

untuk melakukan generalisasi 

pada seluruh perusahaan 

publik yang terdaftar di BEI. 

2. Periode penelitian untuk 

memprediksi manjemen laba 

hanya delapan tahun, 

sehingga memungkinkan 

praktik manajemen laba 

dalam perusahaan yang 

diamati kurang 
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menggambarkan kondisi 

yang sebenarnya. 
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