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ABSTRACT 

Financial report is important information for investors to make investment 

decisions. One way to know company’s financial condition was to analyse financial 

ratios (Higgins, 2006). Go public companies were required to include the relevant 

financial ratios in accordance with Decision of Bapepam Chairman in order to predict 

firm value.  Firm value itself affect by several variables; among them are leverage, 

profitability, firm size, and managerial ownership.  

This study aims to examine theoretical relationship between earnings 

management as independent variable and firm value as dependent variable in context of 

company listed in LQ45 index for year 2012-2016. Leverage, profitability, firm size, 

and managerial ownership also used as control variable.  This research has 89 sample 

that is resulted by purposive method sampling.     

This research result indicates that earnings management, firm size, profitability 

and leverage have significant impact to firm value. Managerial ownership has no 

significant impact to firm value.  

Keywords : firm value, earnings management, LQ45 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tujuan jangka panjang pendirian perusahaan untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan yang tercermin dalam harga saham bagi perusahaan yang sudah go 

public. Sedangkan  nilai perusahaan yang belum go public nilainya terealisasi 

apabila perusahaan akan dijual (total aktiva) dan prospek perusahaan, risiko 

usaha, lingkungan usaha dan lain-lain (Farah Margaretha:2004). 

Jensen (2001) menjelaskan bahwa untuk memaksimalkan nilai perusahaan 

dalam jangka panjang, manajer dituntut untuk membuat keputusan yang 

memperhitungkan kepentingan semua stakeholders, sehingga manajer akan dinilai 

kinerjanya berdasarkan kemampuannya mencapai tujuan atau mampu 

mengimplementasikan strategi untuk mencapai tujuan ini.  

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Dalam penyusunan laporan 

keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam mencerminkan 

kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun di sisi lain penggunaan dasar 

akrual dapat memberkan keleluasaa kepada pihak manajemen dalam memilih 

metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan standar keuangan yang 

berlaku. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen 

untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba atau earnings 

management (Rahmawati, et al. 2006). Salah satu cara yang dilakukan manajemen 

dan proses penyusunan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat laba 
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yang ditampilkan adalah earnings management yang diharapkan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan pada saat tertentu (Megawati, 2009).  

Manajemen laba dipengaruhi konflik adanya perbedaan kepentingan antara 

pemegang saham dengan agen selaku pengelola (manajemen perusahaan) yang 

timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai tujuan atau 

mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Konflik keagenan 

yang mengakibatkan adanya opportunistic manajemen yang akan mengakibatkan 

laba yang dilaporkan semu, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas laba 

dimana dampaknya menurunkan nilai perusahaan di masa yang akan datang. 

Rendahnya kualitas laba tersebut berakibat pada kesalahan pembuatan keputusan 

oleh para pemakai laporan keuangan seperti para investor dan kreditor, sehingga 

nilai perusahaan akan berkurang (Siallagan dan Machfoeds, 2006). 

Terdapat beberapa penelitian terkait manajemen laba dan nilai perusahaan 

yang pernah dilakukan. Cahaya Nugrahani (2011) membuktikan secara empiris 

bahwa tindakan manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa manajemen laba dapat menurunkan nilai 

perusahaan. Motivasi manajemen laba yaitu motivasi rencana bonus, motivasi 

pelanggaran hutang, dan motvasi biaya politik akan meningkatkan pengaruh 

manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Hasil yang berbeda ditunjukan oleh 

penelitian Hayuningtyas (2016) yang membuktikan manajemen laba berpengaruh 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan diantaranya adalah 

kebijakan hutang, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kepemilikan manajerial. 

Dalam teori keuangan perusahaan, the debt finance dan equity finance adalah 
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sumber keuangan eksternal yang utama. Namun, bagaimana kedua sumber 

pembiayaan tersebut disusun untuk meminimalkan biaya agen dan 

memaksimalkan nilai perusahaan (Hillier et al , 2008 dalam Ming-Chang Cheng 

dan Zuwei-Ching Tzeng, 2010). Modigiliani dan Miller (1963) menemukan 

bahwa terdapat perbedaan atara nilai perusahaan yang dibiayai hutang dan yang 

tidak dibiayai hutang. Perbedaan ini terletak pada nilai besaran pajak, karena 

bunga yang dibayarkan atas hutang tersebut mengurangi penghasilan yang terkena 

pajak. Hal ini menjadi keuntungan karena menambah nilai perusahaan. Namun 

kerugiannya adalah, hutang dapat menimbulkan biaya yang dapat mengurangi 

nilai saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan dapat menimbulkan 

kebangkrutan.  

Variabel lain yang diteliti adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

juga dapat mempengaruhi nilai dari perusahaan karena perusahaan dengan ukuran 

besar akan membuat pendanaannya lebih mudah dan dapat digunakan oleh 

majamenen untuk mengembangkan perusahaan. Menurut Sujoko (2007) 

perusahaan besar telah menunjukkan perkembangan, jadi investor akan merespon 

dengan positif dan nilai perusahaan juga akan meningkat. Ukuran perusahaan 

dapat ditunjukkaan oleh perhitungan seberapa besar aset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Positive accounting theory (Watts and Zimerman, 196) menyebutkan 

perusahaan besar secara politis lebih stabil daripada perusahaan kecil. Ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Dapat diartikan bahwa 

perusahaan yang lebih besar dapat beroperasi lebih baik untuk menghasilkan 

keuntungan yang besar.  
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Profitabilitas adalah sebuah indikator kinerja manajemen dalam mengatur 

aset perusahaan. Kinerja perusahaan dapat dilihat dari tingkat laba, terutama 

dalam penjualan, total aset dan modal (Sartono, 2008). Kefektifan perusahaan 

dalam menghasilkan laba melalui penggunaan aset dapat juga memotivasi 

perusahaan melakukan manejemen laba. Semakin besar return on asset (ROA) 

sebagai rasio profitabilitas dapat menunjukan penggunaan aset yang efektif oleh 

perusahaaan dan dapat meningkatkan laba. ROA adalah sebuah pengukuran yang 

penting untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan dan dapat membantu investor 

membuat keputusan (Wiyadi, 2015). Hubungan antara profitabilitas dan nilai 

perusahaan adalah, semakin tinggi efisiensi perusahaan memanfaatkan fasilitas 

perusahaan untuk menghasilkan laba, nilai perusahaan juga akan meningkat.  

Penelitian Warfield (1995) yang menguji hubungan kepemilikan 

manajerial dengan discretionary accrual dan kandungan informasi laba 

menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhubungan secara negatif 

dengan discretionary accrual. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa 

kualias laba meningkat ketika kepemilikan manajerial tinggi.  

Penulis menggunakan perusahaan yang termasuk dalam index LQ45 

sebagai objek penelitian. LQ45 adalah indeks yang berisi 45 perusahaan yang 

memiliki likuiditas tertinggi dan kapitalisasi yang besar di Bursa Efek Indonesia. 

Berikut ini disajikan perkembangan volume perdagangan dan nilai index LQ45 

selama periode penelitian.  

 

 

 

Pengaruh Manajemen Laba..., Fitriyatur Rohmah, Ak.-IBS, 2017



5 
 

Gambar 1.1   

Volume Perdagangan dan Nilai Index LQ45 

 

(Sumber : Olahan Penulis) 

 

Perkembangan volume saham yang diperdagangkan di index LQ45 selama 

periode Januari 2013 sampai Maret 2017 sangat berfluktuasi, selama kurun waktu 

penelitian, rekor tertinggi saham LQ45 terjadi pada bulan Agustus 2016 yang 

mencapai 46,061 miliar rupiah dan rekor terendah terjadi pada bulan Januari 2015 

dengan nilai 6,997 milir rupiah. Sedangkan untuk nilai index LQ45, tertinggi 

terjadi pada bulan Maret 2015 sebesar 961,46 dan nilai terendah sebesar 701,4 

pada bulan Agustus 2013. Pergerakan nilai index yang cukup signifikan juga 

terjadi pada kurun waktu tersebut. Pada bulan April sampai dengan Agustus 2015 

terjadi penurunan nilai index sebesar 22,02% dari 904.13 menjadi 704,98. 

Penurunan tersebut terjadi karena imbas dari kejatuhan pasar modal China yang 

merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Dari gambar pergerakan index 

Shenzhen Stock Exchange di bawah, terlihat pada rentang waktu bulan April 

sampai dengan Agustus 2015, index SSE juga mengalami penurunan sebesar 

38,5% dari 2.793,25 menjadi 1.716,78.  
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Gambar 1.2 

 Perbandingan Pergerakan Index SSE dan LQ45 

 

(Sumber : Olahan Penulis) 

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini ingin menguji kembali 

penelitian Hayuningtyas Pramesti Dewi yang menguji pengaruh manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2009-2013. Penulis menambahkan profitabilitas, ukuran 

perusahaan, kebijakan hutang, dan kepemilikan manajerial sebagai variable 

control dalam penelitian ini. Selain itu, penulis menggunakan perusahaan yang 

termasuk dalam index LQ45 pada tahun 2012-2016 sebagai objek penelitian. 

Judul dari penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Manajemen Laba terhadap 

Nilai Perusahaan pada Perusahaan LQ45 tahun 2012-2016”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, 

beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh  antara manajemen laba terhadap nilai perusahaan 

yang terdaftar di LQ45? 
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2. Apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas terhadap nilai perusahaan yang 

terdaftar di LQ45? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara struktur modal terhadap nilai perusahaan 

yang terdaftar di LQ45? 

4. Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahan terhadap nilai perusahaan 

yang terdaftar di LQ45? 

5. Apakah terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan yang terdaftar di LQ45? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara profiabilitas terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 

3. Untuk mengetahui pengaruh antara struktur modal terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 

4. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 

5. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

berikut: 
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1. Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan teori mengenai pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan, sehingga dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian 

lain yang berhubungan dengan manajemen laba dan nilai perusahaan. 

2. Investor 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi investor 

dalam memutuskan untuk melakukan investasi. 

3. Perusahaan 

Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

bagaimana praktik manajemen laba dapat mempengaruhi nilai perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1.  Agency theory 

Teori agensi merupakan teori akuntansi postif yang dibangun untuk 

menjelaskan praktik dan standar akuntansi. Teori agensi adalah teori 

deskriptif yang didalamnya membantu menjelaskan perbedaaan dalam praktik 

akuntasi (Schroeder et al , 2011). Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan 

agensi sebagai hubungan antara dua pihak di mana satu pihak (agent) setuju 

untuk bertindak sebagai representatif pihak lainnya (principal). Hubungan ini 

dapat terjadi dikarenakan ketidakmampuan pemilik untuk mengelola 

perusahaannya, sehingga memerlukan orang lain yang memiliki kemampuan 

agar dapat menjadi representasi pemilik dalam mengelola perusahaan. 

Serta menurut Godfrey et, al (2010;362) teori keagenan adalah 

pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan principal 

dan agent dalam hal terjadi konflik kepentingan. Menurut Elfianto (2008) 

agency theory adalah individu-individu yang berusaha untuk memaksimalkan 

tingkat kepuasan/kepentingan masing-masing melalui sumber dayanya yang 

memadai dan inovasinya dalam bertindak dan pihak-pihak yang terlibat 

dalam hubungan keagenan mampu membentuk expectations atau 

pengharapan yang tidak bisa mengenai masa depan, di mana manajemen 

perusahaan yang secara aktual menanggung konsekuensi biaya dan perbedaan 

perilaku melalui pengurangan pada harga dari klaim atau hak pada 

perusahaan (Kiswara, 1999).  
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Teori keagenan menyatakan bahwa perusahaan yang memisahkan 

fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan 

(Jensen and Mackling, 1976). Pada model keagenan dirancang sebuah sistem 

yang melibatkan kedua belah pihak yaitu manajemen dan pemilik. 

Selanjutnya, manajemen dan pemilik melakukan kesepakatan (kontrak) kerja 

untuk mencapai manfaat (utilitas) yang diharapkan. Lambert (2001) 

menyatakan bahwa dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat 

memaksimumkan utilitas pemilik (principal), dan dapat memuaskan serta 

menjamin manajemen (agent) untuk menerima reward. Manfaat yang 

diterima oleh kedua belah pihak didasarkan pada kinerja perusahaan. Pada 

umumnya, kinerja perusahaan diukur dari profitabilitas (Penman, 2003). 

Besarnya profitabilitas, selanjutnya diinformasikan oleh manajemen kepada 

pihak pemilik melalui penyajian laporan keuangan. 

2.1.2.  Positive Accounting Theory (PAT) 

Murphy (1985), Jensen dan Murphy (1990), serta Smith dan Watts 

(1992), menyatakan kepemilikan manajerial merupakan program kebijakan 

remunerasi guna mengawasi masalah keagenan mereka. Mereka menjelaskan 

bahwa kompensasi tetap berupa gaji, tunjangan, dan bonus terbukti dapat 

digunakan sebagai sarana untuk menyamakan kepentingan manajemen 

dengan pemegang saham, dalam hal ini manajer melakukan manajemen laba 

karena dapat mengurangi pajak untuk kepentingan dirinya dan pemegang 

saham.  

Dalam positive accounting theory terdapat tiga hipotesis yang 

dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dan dapat dijadikan dasar 

pemahaman tindakan manajemen laba, yaitu : 
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a. Bonus Plan Hypothesis 

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa “managers of firm with bonus 

plans are more likely to use accounting methods that increase curent periode 

reported income”. Manajemen akan memilih metode akuntansi yang 

memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan 

yang memberikan bonus besar berdasarkan earnings lebih banyak 

menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. 

Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa 

manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai 

jumlah tertentu. Jumlah bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer 

untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan 

yang disyaratkan agar dapat menerima bonus.  

b. Debt Convenant Hypothesis 

Debt Convenant Hypothesis menyatakan bahwa “the large firms debt rtaio, 

more likely manager use accounting methods that increase income”. Dalam 

konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya 

agar kewajiban utangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu 

dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer 

untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator 

kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan hutangnya. Perusahaan dengan 

rasio debt yang tinggi akan berakibat menimbulkan kesulitan dalam 

memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor dan bahkan perusahaan dapat 

terancam perjanjian hutang. 
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c. Political Cost Hypothesis 

Political Cost Hypothesis menyatakan bahwa “larger firms rather than small 

firms are more likely to use accounting choice that reduce report profit”. Hal 

ini didasari masalah pelanggaran regulasi pemerintah, beberapa regulasi yang 

dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, misalnya 

undang-undang perpajakan, anti-trust, monopoli, dan sebagainya. Undang-

undang perpajakan mengatur jumlah pajak yang ditarik dari perusahaan 

berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Dengan 

kata lain, besar kecilnya pajak akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung 

pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Perusahaan yang 

memperoleh laba besar akan dipungut pajak lebih besar dan perusahaan yang 

kecil akan dipungut pajak yang lebih kecil.   

2.2 Manajemen Laba 

Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan bisnis adalah laba yang dihasilkan perusahaan. 

Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement of Financial 

Accounting Concept (SFAC) Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan 

keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena 

memiliki nilai prediktif. Hal tersebut membuat pihak manajemen berusaha 

untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh 

pihak eksternal. 

Manajemen laba didefinisikan oleh beberapa peneliti akuntansi secara 

berbeda-beda sbb : 

1. Healy dan Wahlen (1999:368) memberikan definisi manajemen laba yang 

ditinjau dari sudut pandang penetap standar yaitu manajemen laba terjadi 
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ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan 

keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan 

sehingga menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja 

ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil 

kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu. 

2. Schipper (1989:92) mengartikan manajemen laba dari sudut pandang 

fungsi pelaporan pihak eksternal, sebagai disclosure management, dalam 

pengertian bahwa manajemen melakukan intervensi terhadap proses 

pelaporan keuangan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. 

3. Menurut Assih dan Gundono (2000:37) mengartikan manajemen laba 

sebagai proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan general 

Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah pada suatu 

tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporakan.  

4. Menurut Scott (2009), manajemen laba merupakan suatu tindakan 

manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu 

agar mencapai target laba tertentu, dengan tujuan memaksimalkan 

kesejahteraan pihak manajemen dan atau nilai perusahaan.  

Ada dua cara pemahaman atas manajemen laba menurut Scott (2009). 

Pertama, manajemen laba sebagai peluang bagi manajer untuk meningkatkan 

kepentingan pribadinya, atau dikenal dengan opportunistic earnings 

management. Kedua, manajemen laba dapat dipandang dari perspektif 

efficient contracting (efficient earnings management). Maksudnya adalah 

manajemen laba dapat digunakan oleh manajer sebagai jalan keluar untuk 

melindungi kepentingan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian 
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tak terduga demi keuntungan pihak-phak yang terlibat dalam kontrak. Dengan 

demikian, dengan manajemen laba, seorang manajer mempengaruhi nilai 

perusahaan pada pasar saham secara positif. 

Terdapat beberapa metode pendeteksian manajemen laba. Jones (1991) 

memberikan sebuah model untuk membantu mengindentifikasi perusahaan 

yang melakukan manajemen laba. Tujuan model  Jones mengestimasi tingkat 

akrual yang diharapkan (akrual non kelolaan) sebagai fungsi perbedaan antara 

perubahan pendapatan dan perubahan dalam piutang dagang serta aktiva tetap 

(Thomas dan Zhang, 2000:347). 

Manajemen laba terjadi ketika manajemen meggunakan asumsi dalam 

pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi untuk merubah laporan 

keuangan dengan tujuan mengelirukan beberapa pemangku kepentingan 

mengenai kinerja ekonomi pokok perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil 

kontrak yang dipengaruhi oleh angka akuntansi yang dilaporkan (Healy & 

Wahlen, 1998). Perusahaan menggunakan discreationary accruals dibawah 

kendali dari senior managemen, khususnya CEO perusahaan. Peraturan yang 

dibuat oleh CEO dalam mendeteksi discretionary accruals adalah untuk 

memaksimalkan keuntungan CEO (Koch & Wall, 2000). Banyak penelitian 

yang meneliti perjanjian kompensasi manajemen untuk melihat insentif 

manajemen untuk melakukan earning management. Guidry (1998) 

melakukan penelitian pada tingkatan business-unit managers dalam 

perusahaan multinasional yang besar cenderung untuk menunda penerimaan 

ketika target laba dalam bonus plan mereka diprediksi tidak akan tercapai, 

dan ketika mereka berhak atas bonus maksimum yang diperbolehkan. 
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Healy (1985) dalam Sunarto (2009) menyatakan bahwa ada dua 

pendekatan yang dapat digunakan untuk mendeteksi perilaku manajemen me-

manage laba. Pertama, mengontrol jenis akrual, dimana akrual secara luas 

didefinisikan sebagai porsi item penerimaan dan pengeluaran (revenue and 

expenses) pada laporan laba-rugi yang tidak direpresentasikan oleh arus kas; 

dan kedua, perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya, Healy menyatakan 

bahwa akrual diskresi digunakan sebagai proxy total akrual. Asumsi yang 

digunakan adalah akrual non-diskresi relatif kecil terhadap akrual diskresi, 

sehingga total akrual tinggi mengandung akrual diskresi tinggi. Total akrual 

dapat dihitung dengan dua cara. Pertama, menghitung perubahan setiap akun 

neraca yang merupakan subyek akrual; dan kedua, menghitung perbedaan 

antara net income dan cash flow. 

Sunarto (2009) juga menjelaskan bahwa manajemen melakukan 

peningkatan laba melalui kebijakan akrual dapat dideteksi dari empat items 

akrual yaitu: biaya amortisasi, peningkatan net accounts receivable, 

peningkatan inventory, dan penurunan accounts payble and accrual 

liabilities. Biaya amortisasi merupakan akrual non-diskresi, diasumsikan 

bahwa kebijakan mengenai amortisasi adalah given. Peningkatan piutang 

dagang diasumsikan berasal dari penurunan penyisihan piutang (allowance 

for doubtful account) yang merupakan hasil dari estimasi yang kurang 

konservatif. Hal ini merupakan akrual diskresi, karena manajemen secara 

fleksibel dapat mengendalikan jumlah penyisihan piutang tersebut; atau 

karena kebijakan kredit dan pencatatan saldo piutang pada awal dan akhir 

periode. Namun, jika peningkatan piutang disebabkan oleh peningkatan 

volume bisnis, maka akrual tersebut merupakan akrual non-diskresi. 
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Demikian pula peningkatan inventori yang tidak disebabkan oleh perubahan 

volume merupakan akrual diskresi. Penurunan utang dagang dan kewajiban 

akrual juga merupakan akrual diskresi, dengan asumsi bahwa penurunan ini 

berasal dari manajemen yang lebih optimistic menjamin klaim terhadap 

produknya 

Koch & Wall (2000) dalam penelitiannya menemukan 4 cara yang bisa 

dilakukan manajemen dalam melakukan manajemen laba, yaitu occasional 

Big Bath, Smooth Income, Live for Today, dan Maximize Variability. 

Occasional Big Bath diartikan sebagai strategi manajemen memanipulasi 

laporan laba rugi menjadi lebih buruk. Hal ini dilakukan agar manajemen 

dapat memunculkan laba artifisial di masa depan. Smooth income dilakukan 

manajemen untuk menghindari adanya fluktuasi pada laba yang dilaporkan. 

Live for Today diartikan sebagai kondisi dimana manajer akan selalu 

memaksimalkan laba yang dilaporkan dengan meminimalisasi akrual. 

Maximize Variability menggunakan kebijakan manajemen untuk 

meningkatkan atau menurunkan laba jauh dari target perusahaan.  

2.3 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara 

maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan 

yang diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang 

saham yang tercermin pada harga saham (Bringham & Houston, 2006:29) 

Nilai perusahaan juga dapat menunjukkan nilai aset yang dimiliki 

perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu aset 

Pengaruh Manajemen Laba..., Fitriyatur Rohmah, Ak.-IBS, 2017



17 
 

berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan (Martono & Agus, 2003: 3). Nilai 

perusahaan go public selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga tercermin 

dari nilai pasar atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi harga saham 

mencerminkan tingginya nilai perusahaan (Afzal, 2002) 

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Sri Hermuningsih 

(2009) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahan yang terkait erat dengan harga sahamnya. Harga 

saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan 

kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun 

juga pada prospek perusahaan di masa mendatang.  

Pengukuran nilai perusahaan menurut Weston dan Copelan (2004) 

dalam rasio penilaian perusahaan terdiri dari : 

1. Price Earning ratio (PER) 

Menurut Tandelilin (2007) PER adalah perbandingan antara harga 

saham perusahaan dengan earning per share dalam saham. PER adalah 

fungsi dari perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan 

datang. Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan 

perusahaan untuk tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

PER dapat dihitung dengan  rumus: 

  

  

 

2. Price to Book value (PBV) 

Menurut Prayitno dalam Afzal (2012) Price to Book Value (PBV) 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu 

PER = 
Harga pasar per lembar saham 

Laba per lembar saham 
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perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek 

perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan 

mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal 

yang diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah 

harga saham yang diperdagangkan overvalued (di atas) atau undervalued (di 

bawah) nilai buku saham tersebut (Fakhruddin dan Hadianto, 2001). Secara 

sistematis PBV dapat dihitung dengan rumus: 

 

 

3. Tobin’s Q 

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan  

adalah dengan menggunakan Tobin’s Q. Tobin’s Q ini dikembangkan oleh 

professor James Tobin (Weston dan Copeland, 2004). Rasio ini merupakan 

konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan 

saat  ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi 

inkremental. Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar 

saham perusahaan dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Rumusnya sebagai 

berikut:  

 

 

Keterangan: 

Q   = nilai perusahaan  

EMV = nilai pasar ekuitas 

EBV = nilai buku dari total aktiva  

D   = nilai buku dari total hutang 

PBV = 
Harga pasar per lembar saham 

Nilai buku saham 

Q = 
(EMV + D) 

(EBV + D) 
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EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir 

tahun (closing price) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. 

EBV diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total kewajibannya. 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penulis melakukan pengumpulan data terhadap penelitian-penelitian 

yang telah dilakukan sebelumnya dengan tema yang terkait dengan penelitian 

penulis. Hayuningtyas dan Dewi Rejeki (2016) yang berjudul “Analisis 

Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan Studi Pada Perusahaan 

Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 – 2013. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari manajemen laba yang 

diukur dengan Discretioanary Accrual dari Model Jones pada nilai perusahaan 

yang diukur dengan rasio Tobin’s Q. Sampel penelitian  menggunakan laporan 

keuangan perusahaan manufaktur tahun 2009-2013 yang dianalisis 

menggunakan Simple Regression dan Determination Coefficient. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Laba berpengaruh secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Eva Vajriyanty et al. (2014) berjudul “Pengaruh Manajemen Laba Riil 

pada Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance sebagai Variabel 

Pemoderasi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan 

mendapatkan bukti empiris dari pengaruh manajemen laba riil (variabel 

independen) yang diukur dengan model Roychowdhury terhadap nilai 

perusahaan (variabel dependen) yang diukur dengan rasio Tobin’s Q dengan 

corporate governance sebagai variabel pemoderasi. Sampel dari penelitian ini 

dipilih menggunakan purposive sampling method. Perusahaan yang digunakan 

adalah perusahaan non keuangan dan harus memiliki Corporate Governance 
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Prediction Index (CGPI). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa GCG 

dapat memoderasi pengaruh manajemen laba riil terhadap nilai perusahaan. 

Ela Mahdela et al, (2015) berjudul “Effects of Capital Structure and 

Profitability on Corporate Value with Company Size as the Moderating 

Variabel of Manufacturing Companies Listed on Indonesia Stock Exchange”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal dan 

profitabilitas (variabel independen) terhadap nilai perusahaan (variabel 

dependen) dengan ukuran perusahaan sebagai variabel pemoderasi pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-

2014. Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur menggunakan price to bok 

value (PBV), struktur modal diukur dengan debt to equity ratio (DER), dan 

profitablitas diukur menggunakan Return on Asset (ROA). Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan variabel independen berpengaruh secara signifikan dan 

simultan terhadap nilai perusahaan. DER secara sebagian berpengaruh negatif 

terhadap nilai perusahaan, dan ROA berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil dari tes pemoderasi menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak dapat secara sebagian memoderasi hubungan antara 

DER dan nilai perusahaan, dan tidak dapat memoderasi secara sebagian 

hubungan antara ROA dan nilai perusahaan. 

Sri Hermunngsih (2011) berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Growth 

Oppurtunity, Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan 

Publik di Indonesia”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

profitabilitas, growth opportunity, dan struktur modal sebagai variabel 

independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Proksi yang 

digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah ROA dan ROE, growth 
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opportunity diukur menggunakan Investment to Sales (IOE), price earnings 

ratio (PE), Market to Book Total Assets (MTBA), Investment to Sales (INVOS), 

dan Market to Books Total Equity (MTBE), nilai perusahaan diukur 

menggunakan Tobin’s Q, dan struktur modal dengan debt to equity ratio 

(DER). Hasil dari penelitian ini menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh 

langsung yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Growth 

opportunity juga memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Variabel ketiga yakni struktur modal juga memiliki pengaruh 

langsung yang positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Moeljadi (2014) yang berjudul “Factors Affecting Firm value: The 

Theoritical Study on Public Manufacturing Firms in Indonesia”. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menguji teori hubungan antara social responsibility, 

corporate governance, company size, corporate profitability, dan nilai 

perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdatar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini mengklasifikasikan variabel menjadi tiga, yaitu exogenous 

(social responsibility, corporate governance dan company size), endogenous 

(firm value), dan intervening (profitabilitas). Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa CSR, GCG, dan compay size secara tidak langsung 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan melalui profitabilitas. 

Chia-Wu Lu (2012) berjudul “Earnings Quality, Risk-taking and Firm 

value: evidence from Taiwan”. Penelitian ini bermaksud menguji hubungan 

kualitas laba, risk-taking dan nilai perusahaan. Variabel dalam penelitian ini 

adalah earnings quality sebagai variabel independen dan variabel dependen 

yaitu risk-taking dan firm value. Penelitian ini menggunakan the accrual 

estimation error measure yang dikembangkan oleh Dechow dan Dichev (2002) 
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dan dimodifikasi oleh Francis et al. (2005) sebagai pengukuran kualitas laba. 

Risk-taking diukur dengan dua proksi, yaitu expexted default probability (EDP) 

dan stock return volatility yang juga digunakan oleh Erkens (2012), sedangkan 

nilai perusahaan diukur dengan Tobin’s Q. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan kualitas laba berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan khususnya setelah krisis keuangan tahun 2008.   

Jiujin Li et al. (2013) berjudul “Earning Quality, Venture Capital and 

Firm Value”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan 

earning quality dan venture capital pada firm value. Penelitian ini 

menggunakan earning quality yang diiukur dengan Discretionary Accrual dari 

Jones dan venture capital sebagai variabel independan dan firm value sebagai 

variabel dependen. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah perusahaan 

yang terdaftar di Shenzen Stock Exchange tahun 2009-2012.  Hasil penelitin 

ini menunjukkan earnings quality berpengaruh positif terhadap firm value, dan 

keterlibatan venture capital dalam tingkatan tertentu dapat mengendalikan 

tindakan manajemen laba, mengurangi manipulasi laba, dan meningkatkan 

kualitas laba, selanjutnya meningkatkan hubungan positif antara earning 

quality dan firm value. 

Muhammad Hendro Leksmono (2010) berjudul “Pengaruh Managerial 

Ownership, Family Ownership, Firm Size dan Firm Risk terhadap Firm value”. 

Penelitian ini menggunakan managerial ownership, family ownership, dan firm 

size sebagai variabel independen dan firm value sebagai variabel dependen. 

Populasi yang digunakan adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bukti 

empiris bahwa managerial ownership, family ownership, dan firm risk tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap firm value, sedangkan firm size berpengaruh 

signifikan terhadap firm value.  

Maya Indah Pratiwi et al. (2016) berjudul “Pengaruh Kepemilikan 

Manajerial, Kepemilikan Insttusional, dan Leverage terhadap Nilai 

Perusahaan”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahu seberapa besar pengaruh 

struktur kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan leverage 

terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-

2015 baik secara simultan atau parsial. Berdasarkan hasil pengolahan data, 

diketahui bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 

leverage secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara 

parsial, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan dengan arah positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan leverage 

tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Okyana Nur Safitri et al. (2014) berjudul “The Influence of Capital 

Structure and Profitability on Firm value”. Penelitian ini dilakukan untuk 

meguji pengaruh struktur modal dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan 

retail yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 hingga 2013. 

Struktur modal diukur dengan Debt to Equity Ratio dan Debt to Total Asset. 

Indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah Net Profit 

Margin, Return on Equity, Return on Asset dan Earning per Share, sedangkan 

nilai perusahaan direpresentasikan oleh Closing Price, Price to Book Value, 

dan Tobin’s Q. Hasil pengujian menunjukkan bahwa struktur modal terbukti 

memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap profitabilitas, profitabilitas 

memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan, dan 
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struktur modal memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai 

perusahaan.  

Wenjuan Ruan et al. (2009) berjudul “Managerial Ownership and Firm 

value: Evidence from China’s Civilian-run Firms”. Penelitian yang dilakukan 

pada perusahaan swasta China yang telah go public ini menguji hubungan 

antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan. Variabel yang digunakan 

adalah managerial ownership sebagai variabel independen, firm value sebagai 

variabel dependen, dan capital structure sebagai variabel pemoderasi. Hasil 

dari regresi simultan menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

terhadap struktur modal, yang kemudian mempengaruhi nilai perusahaan.  

Jorenza Chiquita Sumanti dan Marjam Mangantar (2015) berjudul 

“Analisis Kepemilikan Manajerial, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas 

terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

tahun 2008-2012”. Penelitian ini menggunakan kepemilikan manajerial, 

kebijakan hutang, dan profitabilitas sebagai variabel independen, nilai 

perusahaan sebagai variabel dependen. Dan kebijkan dividen sebgi variabel 

pemodersi. Hasil penelitian ini menunjukan: kepemilikan manajerial, 

berpengaruh siagnifikan terhadap kebijakan dividen, sedangkan kebijakan 

hutang dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 

dividen. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, 

sedangkan kepemilikan manajerial, kebijakan hutang dan kebijakan dividen 

tidak berpengaruh signifikan terhdap nilai perusahaan.  
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Penelitian tersebut disajikan dalam bentuk tabel berikut: 

Tabel 2.1  

PenelitianTerdahulu 

No Nama Peneliti  Variabel Hasil Penelitian Perbedaan  

1.  

Hayuningtyas 

Pramesti Dewi  

(2016) 

Variabel 

Independen : 

Manajemen Laba 

 

Variabel 

Dependen : 

Nilai Perusahaan 

Manajemen laba 

memberikan 

kontribusi pengaruh 

sebesar 91% 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

nilai  perusahaan 

Penelitian 

Hayuningtyas 

menggunakan 

laporan keuangan 

perusahaan 

manufaktur tahun 

2009-2013 

2.  

Eva 

Vajriyanti, et 

al. 

Variabel 

Independen : 

Manajemen Laba 

 

Variabel 

Dependen : 

Nilai Perusahaan  

 

 

GCG mampu 

memoderasi 

pengaruh 

manajemen laba riil 

pada nilai 

perusahaan. 

Semakin rendah 

manajemen laba 

riil, maka semakin 

tingi nilai 

perusahaan, 

terutama bagi 

perusahaan yang 

menerapkan politik 

GCG yang tinggi. 

Penelitian Eva 

Vajriyanti 

menggunakan 

Corporate 

governance 

sebagai variable 

pemoderasi dan 

samel yang 

digunakan adalah 

semua perusahaan 

non keuangan 

yeng memiliki 

CGPI (Corporate 

Governance 

Prediction Index) 

3.  

Ela Mahdela 

(2016) 
Variabel 

Independen : 

- Struktur Modal 

- Profitabilitas 

- Kebijakan 

Hutang 

- ROA 

 

 

Variabel 

Dependen : 

Nilai perusahaan 

1) Struktur modal 

dan 

profitabilitas 

berpengaruh 

secara simultan 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

2) Secara sebagian, 

DER 

berpengaruh 

negatif 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

3) Ukuran 

perusahaan 

tidak dapat 

secara parsial 

memoderasi 

hubungan antara 

ROA dan nilai 

perusahaan 

Perbedaan terletak 

pada Varibel 

independen yang 

menggunakan 

Struktur Modal, 

Profitabilitas, 

Kebijakan 

Hutang dan 

ROA. Selain itu, 

sampel dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

laporan keuangan 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI. 
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No Nama Peneliti  Variabel Hasil Penelitian Perbedaan  

4.  

Sri 

Hermuningsih 

(2010) 

Variabel 

Independen : 

Profitabilitas , 

Growth 

Oppurtunity, dan 

Struktur Modal 

 

Variabel 

Dependen : 

Nilai Perusahaan 

1) Profitabilitas 

memiliki 

pengaruh 

lanngsug yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

2) Growth 

opportunity 

memiliki 

pengaruh 

langsung positif 

dan signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan 

3) Struktur modal 

memiliki 

pengaruh yang 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Penelitian Sri 

Hermuningsih 

menggunakan 

Profitabilitas , 

Growth 

Oppurtunity, dan 

Struktur Modal 

sebagai variable 

independen dan 

menggunakan 

sampel dari 

seluruh 

perusahaan go 

public sebagai 

objek penelitian.  

 

5.  

Moeljadi 

(2014) 
Variabel 

Independen : 

Social 

Responsibility, 

Corporate 

Governance, 

Company Size 

 

Variabel 

Dependen : 

Firm value 

1) Level tanggung 

jawab sosial 

dapat 

mempengaruhi 

profitabilitas 

perusahaan 

manufaktur 

2) GCG dapat 

memicu 

peningkatan 

nilai perusahaan 

manufaktur 

3) Ukuran 

perusahaan yang 

lebih besar 

dapat 

meningkatkan 

nilai perusahaan  

4) CSR, GCG, dan 

ukuran 

perusahaan 

secara tidak 

langsung dapat 

berpengaruh 

pada nilai 

perusahaan 

melalui 

profitabilitas. 

 

Perbedaan pada 

penelitian 

Moeljadi terletak 

pada variebel 

independen yang 

menggunakan 

CSR, CG dan 

Company size. 

Selain itu, objek 

penelitian yang 

digunakan adalah 

laporan keuangan 

perusahaan 

manufaktur yang 

listing di BEI.  
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No Nama Peneliti  Variabel Hasil Penelitian Perbedaan  

6.  

Chia-Wu Lu 

(2012 
Variabel 

Independen: 
earnings quality 

 

Variabel 

Dependen : 

Risk-taking dan 

firm value 

kualita laba 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

khususnya setelah 

krisis keuangan 

tahun 2008 

Penelitian Chia-

Wu Lu dilakukan 

pada perusahaan 

go public yang 

listing di bursa 

Taiwan. Selain 

nilai perusahaan, 

penelitian ini juga 

menambahkan 

risk-taking 

sebagai variable 

dependen.  

7.  

Jiujin Li et al. 

(2013) 
Variabel 

Independen: 
earnings quality 

dan venture 

capital 

 

Variabel 

Dependen : 

firm value 

Earnings quality 

berpengaruh 

positive terhadap 

firm value, dan 

keterlibatan venture 

capital dalam 

tingkatan tertentu 

dapat 

mengendalikan 

tindakan 

manajemen laba, 

mengurangi 

manipulasi laba, 

dan meningkatkan 

kualitas laba, 

selanjutnya 

meningkatkan 

hubungan positif 

antara earning 

quality dan firm 

value. 

Penelitian Jiujin 

Li et al. 

menggunakan 

earnings quality 

dan venture 

capital sebagai 

variable 

independen. Data 

yang digunakan 

dalam penelitian 

ini adalah 

perusahaan yang 

terdaftar di 

Shenzen Stock 

Exchange. 

  

8.  

Muhammad 

Hendro 

Leksmono 

(2010) 

Variabel 

Independen : 

Managerial 

Ownership, 

Family 

Ownership, Firm 

Size 

 

Variabel 

Dependen : 

Firm value 

Managerial 

ownership, family 

ownership, dan firm 

risk tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

firm value, 

sedangkan firm size 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

firm value. 

Peelitian 

Muhmmad 

Hendro Leksmono 

menggunakan 

Managerial 

Ownership, 

Family 

Ownership, Firm 

Size sebagai 

variable 

independen. 

Populasi yang 

diambil adalah 

seluruh 

perusahaan yang 

terdaftar di BEI.  
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No Nama Peneliti  Variabel Hasil Penelitian Perbedaan  

9.  

Maya Indah 

Pratiwi et al. 

(2016) 

Variabel 

Independen : 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, dan 

Leverage 

 

Variabel 

Dependen : 

Nilai perusahaan  

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, dan 

leverage secara 

simultan 

berpengnaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. Secara 

parsial, kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

signifikan dengan 

arah positif 

terhadap nilai 

perusahaan. 

Sedangkan leverage 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

Variabel 

independen yang 

digunakan dalam 

penelitian Maya 

Indah Pratiwi et 

al. adalah 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

insttusional, dan 

leverage 

 

10.  

Okyana Nur 

Safitri et al. 

(2014) 

Variabel 

Independen : 

struktur modal dan 

profitabilitas 

 

Variabel 

Dependen : 

Nilai perusahaan 

Struktur modal 

terbukti memiliki 

pengaruh signifikan 

dan negatif terhadap 

profitabilitas, 

profitabilitas 

memiliki pengaruh 

signifikan dan 

positif terhadap 

nilai perusahaan, 

dan struktur modal 

memiliki pengaruh 

signifikan da 

negatif terhadap 

nilai perusahaan 

 

Variabel 

independen yang 

digunakan dalam 

penelitian Okyana 

Nur Safitri et al. 

adalah struktur 

modal dan 

profitabilitas 

 

11.  

Wenjuan Ruan 

et al. (2009) 
Variabel 

Independen : 

Managerial 

ownership 

 

Variabel 

Dependen : 

Firm value: 

Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

terhadap struktur 

modal, yang 

kemudian 

mempengaruhi nilai 

perusahaan 

Dalam penelitian 

Wenjuan Ruan et 

al. Ini hanya 

menggunakan sau 

variabel 

independen yaitu 

managerial 

ownership 

12.  

Jorenza 

Chiquita 

Sumanti dan 

Marjam 

Mangantar 

(2015) 

Variabel 

Independen: 

kepemilikan 

manajerial, 

kebijakan hutang, 

dan profitabilitas 

Kepemilikan 

manajerial, 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen, 

sedangkan 

Variabel 

independen yang 

digunakan dalam 

penelitian Jorenza 

et al. Adalah 

kepemilikan 
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No Nama Peneliti  Variabel Hasil Penelitian Perbedaan  

 

 

Variabel 

Dependen : 

Nilai perusahaan  

kebijakan hutang 

dan profitabilitas 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

kebijakan dividen. 

Profitabilitas 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan, 

sedangkan 

kepemilikan 

manajerial, 

kebijakan hutang 

dan kebijakan 

dividen tidak 

berpengaruh 

signifikan terhdap 

nilai perusahaan 

manajerial, 

kebijakan hutang 

dan profitabilitas.  

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran dari penelitian ini dikembangkan penulis atas 

dasar penelitian sebelumnya yang megulas factor-faktor manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan. Penulis mengembangkan dasar penelitian 

sebelumnya dalam gambar berikut:  

Gambar 2.1  

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Perusahaan 

Kebijakan Hutang 

Manajemen Laba 

Kepemilikan 

Manajerial 

Profitabilitas 

Ukuran Perusahaan 
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Kerangka pemikiran penulis di atas menjelaskan mengenai pengaruh 

variabel independen (X), yaitu manajemen laba terhadap variabel dependen 

yaitu nilai perusahaan (Y). Terdapat pula variabel kontrol yang 

mempengaruhi variabel dependen yaitu profitablitas, ukuran perusahaan, 

kebijkan hutang, dan kepemilikan manajerial.  

2.6 Pengembangan Hipotesis 

2.6.1 Manajemen Laba Berpengaruh Terhadap Nilai Perusahaan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris 

hubungan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori 

signalling bahwa laba dapat memberikan sinyal yang positif mengenai 

prospek perusahaan di masa depan. Dengan adanya pertumbuhan laba yang 

terus meningkat dari tahun ke tahun, akan memberikan sinyal yang positif 

mengenai kinerja perusahaan. Selain itu peningkatan laba akan berdampak 

pada value of the firm (nilai perusahaan) yang tercermin pada nilai saham 

(Ross, 2002). Hal ini yang mendorong perusahaan untuk me-manage atau 

melaporkan laba dengan cara penyusunan Laporan Keuangan yang 

menampilkan profitabilitas yang bagus agar harga saham/investor merespon 

baik terhadap kinerja perusahaan tersebut. 

Salah satu cara yang dilakukan perusahaan dalam proses penyusunan 

laporan keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan 

adalah manajemen laba/earning management meskipun dalam jangka panjang 

tidak terdapat perbedaan pada laba kumulatif perusahaan (Hayuningtyas, 

2015).  

Secara konseptual, upaya menyembunyikan, menunda pengungkapan, 

dan mengubah informasi ini dilakukan manajer untuk mengelabui pemakai 
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laporan keuangan yang ingin mengetahui kondisi dan kinerja perusahaan. 

Alasannya, upaya ini dilakukan manajer untuk menyesatkan pihak lain yang 

ingin mengetahui dan menilai kinerja dan kondisi perusahaan.  

Dengan adanya teori tersebut, terdapat hasil yang beragam. Pada hasil 

penelian Nanik Lestari (2014) dan Hayuningtyas (2016), menunjukkan 

pengaruh positif manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Hal ini 

menunjukkan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dalam rangka 

meningkatkan nilai perusahaan. Penelitian lain menunjukkan hasil yang 

sebaliknya, dimana manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan, seperti yang ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh 

Zhang et al (2007), dan Huang et al (2009). Pengaruh negatif tersebut 

menandakan bahwa tindakan manajemen laba akan menurunkan nilai 

perusahaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa manajemen laba melalui akrual 

diskresioner muda dideteksi serta mengandung unsur subyektifitas dan 

manipulasi yang tinggi. Jadi, ketika akrual dinilai investor sebagai tindakan 

manipulasi manajemen maka investor tidak mempercayai apa yang telah 

dilakukan oleh manajemen, kondisi inilah yang menyebabkan nilai 

perusahaan turun (Huang et al, 2009). Dari pendapat teori dan riset 

sebelumnya maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan 

2.6.2 Profitabilitas Berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Brigham dan Ehrhardt (2013:107), rasio profitabilitas 

digunakan untuk menunjukkan efek gabungan dari likuiditas, manajemen 
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asset, dan utang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki keuntungan yang baik.  

Peningkatan laba perusahaan akan berpengaruh terhadap keputusan 

inevestasi dari investor. Dari pandangan investor, perusahaan yang mempu 

menghasilkan keuntungan yang tingi dapat memaksimalkan kekayaan 

pemegang saham, meningkatnya jumlah investasi di saham perusahaan 

tersebut tentunya akan meningkatkan nilai perusahaan (Okyaa Nur Safitri et 

al. 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hermuningsih (2010) bahwa profiabilitas berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Berdasarkan teori sebelumnya, maka hipotesis 

yang terbentuk adalah:  

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

2.6.3 Kebijakan Hutang Berpengaruh Negatif Terhadap Perusahaan 

Kieso et al (2007:96) menjelaskan bahwa kebijakan hutang adaah 

kebijakan yang diambil perusahaan intk melakukan pembiayaan melalui 

hutang. Perusahaan dinilai berisiko apabila memiliki porsi hutang yang besar 

dalam struktur modal, namun sebalikna apabila perusahaan mengunakan 

hutang kecil atau tidak sama sekali maka perusahaan dinilai tidak dapat 

memanfatkan tambahan modal eksternal yang dapat meningkatkan 

operasional perusahaan (Hanafi, 2004:40) 

Peningkatan atau penurunan nilai perusahaan terkait dengan penentuan 

struktur modal. Dengan kata lain, perubahan proporsi utang dan ekuitas yang 

digunakan untuk membiayai perusahaan akan mempengaruhi nilai perusahaan 

(Okyaa Nur Safitri et al. 2014). Hubungan negatif antara kebijakan hutang 

dan nilai perusahaan dibuktikan oleh penelitian dari Chai dan Zang (2010) di 
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mana mereka menjelaskan bahwa sebuah perusahaan dengan peningkatan 

rasio leverage cenderung memiliki masa depan investasi yang buruk. 

Berdasarkan teori sebelumnya, maka hipotesis yang terbentuk adalah: 

H2: Kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap nilai 

perusahaan 

2.6.4 Ukuran Perusahaan Berpengaruh Positif Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Rachmawati dan Triatmoko (2007) menyebutkan perusahaan dengan 

total asset yang besar telah mencapai kematangan dimana perusahaan 

mempunyai positif cash flow dan relatif mempunyai prospek yang baik di 

masa depan, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar lebih 

stabil dan lebih baik dalam menghasilkan keuntungan dari pada perusahaan 

yang mempunyai total asset yang kecil.  

Beberapa penelitian telah membuktikan secara empiris bahwa ukuran 

perusahaan mempengaruhi baik kinerja maupun nilai perusahaan. Moeljadi 

(2014) dalam penelitianya terhadap perusahaan manufaktur yang listing di 

BEI menemukan perusahaan yang berukuran lebih besar dapat meningkatkan 

nilai perusahaan. Berdasarkan teori sebelumnya, maka hipotesis yang 

terbentuk adalah: 

H4: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan  
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2.6.5 Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Positif Terhadap Nilai 

Perusahaan 

Tri Lasita Rahmatia (2015) menyebutkan, salah satu yang 

mempengaruhi naik turunnya nilai perusahaan yaitu struktur kepemilikan. 

Dua aspek yang pelru dipertimbangkan ialah : (1) konsetrasi kepemilikan 

perusahaan oleh pihak luar (outsider ownership concentration), dan (2) 

kepemilikan perusahaan oleh manajemen (ownership management). Siallagan 

dan Machfoed (2006) menyebutkan bahwa semakin besar kepemilikan 

manajemen dalam perusahaan, maka manajemen akan cenderung 

meningkatkan kinerjanya untuk kepentinga pemegang saham dan 

untukkepentingan dirinya sendiri.  

Penelitian yang dilakukan oleh Nurlela dan Islahudin (2008) 

menunjukkan hasil variabel prosentase kepemilikan manajemen mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan penelitia menurut 

Haruman (2008) menunjukkan bahwa semakin tinggi proporsi kepemilikan 

manajerial maka akan menurunkan maket value. Sehingga hipotesis penelitian 

yang diungkap adalah: 

H5: kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini terdiri dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu 

manajemen laba sebagai variabel independen dan nilai perusahaan sebagai 

variabel dependen. Selain itu, dalam penlitian ini juga menyertakan ukuran 

perusahaan, profitabilitas, kebijakan hutang, dan kepemilikan manajerial sebagai 

variabel kontrol.  Penelitian ini merupakan penelitian yang menguji variabel-

variabel yang mempengaruhi nilai perusahaan pada perusahaan go public yang 

terdaftar di LQ45 selama periode pengamatan yaitu pada tahun 2012-2016.  

3.2 Teknik Penghimpunan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Uma dan Sekaran, (2006:241), menyatakan bahwa populasi adalah 

keseluruhan kelompok orang, peristiwa atau hal yang ingin peneliti investigasi. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di 

LQ45 pada Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2016. 

3.2.2 Data yang Dihimpun 

Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar 

di LQ45 pada tahun 2013-2016 dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan secara konsisten masuk dalam daftar index LQ45 periode 2012-

2016 

2. Mempublikasikan laporan keuangan yang sudah di audit selama periode 

pengamatan dari tahun 2012-2016 
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3. Perusahaan yang memiliki data lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang 

digunakan dalam penelitian 

3.2.3 Metode Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

diperoleh dari laporan keuangan tahun terakhir yaitu 2012-2016 yang dapat 

diakses di website BEI (www.idx.co.id). Data yang terkumpul selanjutnya akan 

diolah dengan menggunakan software Microsoft Excel dan E-views. 

3.2.4 Teknik pengolahan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel. Ghozali 

(2009) menjelaskan, data panel atau disebut juga pooled data merupakan 

gabungan antara cross section data yaitu, sekumpulan data untuk meneliti suatu 

fenomena tertentu dalam satu kurun waktu saja dan time series data yaitu, 

sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang didapat dalam beberapa 

interval waktu tertentu.  

Dalam mengolah data untuk melakukan opersionalisasi variabel yang akan 

diuji, nilai variabel tersebut diinput ke dalam bantuan Microsoft Excel dan 

kemudian dioleh dengan software E-views (Econometric Views), yang merupakan 

program komputer berbasis Windows yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang berbentuk time series, cross section, maupun data panel.  

3.2.5 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini melibatkan 6 variabel yang terdiri atas 1 variabel independen 

utama, 1 variabel dependen, dan 4 variabel kontrol. Variabel independen utama 

adalah manajemen laba, variabel dependen adalah nilai perusahaan, dan variabel 

kontrol adalah ukuran perusahaan, kebijakan hutang, profitabilitas, serta 

kepemilikan manajerial.  
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3.2.5.1 Variabel Dependen 

Manajemen laba perusahaan dihitung menggunakan model perhitungan 

yang digunakan Jones (1991) yang menguji kecenderungan perusahan untuk 

mengurangi earnings melalui earnings management dalam situasi investigasi 

pembebasan impor yang dilakukan United States International Trade Commission 

(ITC). Total Accruals yang biasa disebut dengan TA dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

Tait=(                      )  (                    )  

             

Keterangan :  

Tait      : Total Accrual untuk perusahaan i pada akhir tahun t 

Current Asset             : Perubahan asset lancar perusahaan i pada akhir tahun t-

1 

Cash    : Perubahan kas perusahaan i pada akhir tahun t-1 

Current Liabilities      : Perubahan hutang lancar perusahaan i pada akhir tahun 

t dari tahun t-1 

Dep&Amor Exp         : Biaya Depresiasi dan Amortisasi perusahaan i pada  

akhir tahun t 

Setelah mendapat nilai dari total accruals maka langkah selanjutnya adalah 

menggunakan ordinary least square atas formula di atas untuk memperoleh 

residual dari formula tersebut. 

Tait/Ait = α1 {1/Ait-1} + β1i{ REVit/Ai- 1} + β2i {PPEit/Ait-1}+ɛit 

(3.1) 
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Keterangan : 

TAit : Total accrual untuk perusahaan i pada akhir tahun t 

Ait : Total asset perusahaan i pada akhir tahun t 

 REVit : Pendapatan perusahaan i pada akhir tahun t dikurangi 

pendapatan pada tahun t-1 

PPEit : Gross PPE perusahaan i pada akhir tahun t 

ɛit : Error term perusahaan i pada akhir tahun t 

 

 DACCit = ɛit 

(3.2) 

Nilai error pada formula 3.1 atau DACC pada formula 3.2 akan menjadi 

nilai dari discretionary accrual yang menjadi variabel dependen di dalam model 

akhir penelitian ini. Prediction error (Uip) mewakili tingkat discretionary accrual. 

Uip dapat dihitung dengan model sebagai berikut: 

 

Uip = TAip/Aip – (α1 {1/Aip-1} + β1i{ REVip/Aip-1}+ β2i {PPEip/Aip-1}) 

(3.3) 

P adalah indeks tahun untuk tahun-tahun yang termasuk dalam periode 

prediksi. 

3.2.5.2 Variabel Independen 

Nilai perusahaan didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila  

harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang diambil oleh 

manajemen dalam upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui 
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peningkatan kemakmuran pemilik dan para pemegang saham yang tercermin 

pada harga saham. (Bringham & Houston, 2006 : 19). 

Nilai perusahaan juga dapat menunjukkan nilai asset yang dimiliki 

perusahaan seperti surat-surat berharga. Saham merupakan salah satu asset 

berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan (Martono & Agus, 2003:3). Nilai 

perusahaan go public selain menunjukkan nilai seluruh aktiva, juga tercermin 

dari nilai pasar atau harga sahamnya, sehingga semakin tinggi harga saham 

mencerminkan tingginya nilai perusahaan (Afzal, 2012). 

Menurut Sujoko dan Soebiantoro (2007) dalam Sri Hermuningsih (2009) 

nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan 

perusahaan yang terkait erat dengan harga sahamnya Harga saham yang tinggi 

membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar 

tidak hanya terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek 

perusahaan  di masa mendatang. Harga saham yang digunakan umumnya 

mengacu pada harga penutupan (clossing price), dan merupakan harga yang 

terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar (Fakhruddin dan Hadianto, 

2001). 

3.2.5.2.1 Pengukuran Nilai Perusahaan 

 

Pengukuran Nilai Perusahaan Menurut Weston dan Copelan (2004) dalam 

rasio penilaian perusahaan terdiri dari : 

a) Price Earnings Ratio (PER) 

 

Menurut Tandelilin (2007) PER adalah perbandingan antara harga saham 

perusahaan dengan earning per share dalam saham. PER adalah fungsi dari 

perubahan kemampuan laba yang diharapkan di masa yang akan datang. 

Semakin besar PER, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan untuk 
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tumbuh sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. PER dapat dihitung 

dengan rumus: 

PER = 
Harga pasar perlembar saham 

Laba perlembar saham 
 

b) Price to Book Value (PBV) 

 

Menurut Prayitno dalam Afzal (2012) Price to Book Value (PBV) 

menggambarkan seberapa besar pasar menghargai nilai buku saham suatu 

perusahaan. Makin tinggi rasio ini, berarti pasar percaya akan prospek 

perusahaan tersebut. PBV juga menunjukkan seberapa jauh suatu perusahaan 

mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal yang 

diinvestasikan. PBV juga dapat berarti rasio yang menunjukkan apakah harga 

saham yang diperdagangkan overvalued (di atas) atau undervalued (di bawah) 

nilai buku saham tersebut (Fakhruddin dan Hadianto, 2001). Secara sistematis 

PBV dapat dihitung dengan rumus: 

PBV = 
Harga pasar perlembar saham 

Nilai buku saham 

 

c) Tobin’s Q 

 

Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai perusahaan  

adalah dengan menggunakan Tobin’s Q. Tobin’s Q ini dikembangkan oleh 

professor James Tobin (Weston dan Copeland, 2004). Rasio ini merupakan  

konsep yang sangat berharga karena menunjukkan estimasi pasar keuangan saat  

ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. 

Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan 

dengan nilai buku ekuitas perusahaan. Rumusnya sebagai berikut : 
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Q = (EMV + D) 

 (EBV + D) 

Keterangan: 

 

Q  : nilai perusahaan  

EMV : nilai Pasar kuitas 

EBV : nilai buku dari total aktiva  

D  : nilai buku dari total utang 

EMV diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan pada akhir 

tahun (closing price) dengan jumlah saham yang beredar pada akhir tahun. EBV 

diperoleh dari selisih total asset perusahaan dengan total kewajibannya. 

3.2.5.2.2 Konsep Nilai suatu Perusahaan 

 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007), terdapat beberapa konsep nilai 

yang menjelaskan nilai suatu perusahaan antara lain: 

a. Nilai Nominal, yaitu nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran 

dasar perseroan, disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan 

juga ditulis jelas dalam surat saham kolektif. 

b. Nilai pasar sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar 

menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika saham 

perusahaan dijual di apsar saham. 

c. Nilai intrinsik merupakan nilai yang mengacu pada perkiraan nilai riil suatu 

perusahaan. Nilai perusahaan dalam konsep nilai intrinsik ini bukan sekedar 

harga dari sekumpulan asset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas 

bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan di kemudian 

hari. 

d. Nilai buku adalah nilai perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep 

akuntansi. 
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e. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan setelah dikurangi 

semua kewajiban yang harus dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para 

pemegang saham. Nilai likuidasi bisa dihitung berdasarkan neraca performa 

yang disiapkan ketika suatu perusahaan akan dilikuidasi. 

3.2.5.3 Variabel Kontrol 

1. Profitabilitas 

Penelitian ini menggunakan perhitungan tingkat profitabilitas perusahaan 

yang digunakan oleh Chan et al. (2008). Tingkat profitabilitas dihitung 

mengunakan proksi ROA, di mana ROA mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memperoleh laba dan efisiensi secara keseluruhan 

melalui penggunaan asset perusahaan yang dihitung dengan membagi laba 

bersih dengan total asset perusahaan i pada tahun t. Metode perhitungan 

tersebut digambarkan sebagai berikut: 

ROA = 
Net Income 

Total Asset 

2. Kebijakan Hutang 

Penelitian ini menggunakan perhitungan hutang perusahaan yang digunakan 

oleh Francis et al. (2005). Hutang perusahaan adalah rasio hutang berbunga 

terhadap total aset perusahaan i pada tahun t. Metode perhitungan tersebut 

digambarkan sebagai berikut: 

Leverage = 
Total Debt 

Total Asset 

3. Ukuran Perusahaan 

Penelitian ini menggunakan teknik pengukuran ukuran perusahaan yang 

digunakan oleh Ge & McVat (2005) dan Chotorou et al. (2001) yaitu 
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menggunakan logaritma natural dari total asset perusahaan. Metode 

pengukuran tersebut digambarkan sebagai berikut: 

SIZE = LN (Total Asset) 

4. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial diukur dengan mengunakan skala rasio yang 

dihitung dari presentase kepemilikan dewan direksi dari total saham yang 

beredar, berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya dalam Subagyo 

dan Oktavia (2010). Rasio tersebut digambarkan sebagai berikut: 

MG OWN = 
Kepemilikan Saham Dewan Direksi 

Total Saham yang Beredar 

 

3.3 Metode Analisis Data 

3.3.1 Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data penelitian merupakan tahap di mana data-data yag telah 

dikumpulkan di dalam penelitian diolah, untuk memberikan hasil penelitian dan 

kesimpulan penelitian, sehingga dapat menjawab perumusan masalah penelitian. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kuantitatif. Dijelaskan oleh 

Widarjono (2007) bahwa analisis kuantitatif merupakan analisis data-data yang 

telah dikumpulkan secara statistik, untuk kemudian dilakukan uji hipotesis 

penelitian terhadap data yang didapat. Perhitungan data dalam penelitian ini 

menggunakan program e-views untuk Windows. Berikut dijabarkan teknik-teknik 

yang digunakan peneliti, berdasarkan penelitian terdahulu, untuk mengolah data 

yang dikumpulkan.  
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3.3.2 Uji Normalitas 

Ghozali (2009) menjelaskan, uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 

normal atau tidak. Untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus 

terdistribusi normal atau mendekati normal. Para peneliti menggunakan pediman 

bahwa jika setiap variabel terdiri atas 30 data, maka data tersebut sudah 

terdistribusi dengan normal (Winarno, 2011). Uji normalitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah uji Jague-Bera test atau J-B test. Uji ini mengukur 

perbedaan skewness dan kuortis data dan data dibandingkan dengan apabila 

datanya bersifat normal. Adapun hipotesis dari uji Jargue-Bera test adalah sebagai 

berikut : 

H0 : Data terdistribusi normal  

Ha : Data tidak terdistribusi normal  

Jika nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka menerima H0 

yang artinya residual data berdistribusi normal Winarno (2011). 

3.3.3 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk mengestimasi model 

regresi dengan data panel yaitu Common Effect, Fixed Effect dan Random Effect 

(Widarjono, 2007). Metode common effect merupakan teknik yang paling 

sederhana untuk mengestimasi data panel yaitu dengan mengkombinasikan data 

time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa 

melihat perbedaan antar waktu dan individu maka kita bisa menggunakan metode 

Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi model data panel. Metode ini 

dikenal dengan estimasi common effect. Dalam pendekatan common effect tidak 

memperhatikan dimensi individu maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data 
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antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu Widarjono (2007). Metode fixed 

effect merupakan teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel 

dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Hal ini didasarkan adanya 

perbedaan intersep antara perusahaan namun intersepnya sama antar waktu (time 

invariant). Disamping itu, model fixed effect juga mengasumsikan bahwa koefisien 

regresi (slope) tetap antar perusahaan dan antar waktu Widarjono (2007). 

Dimasukkannya variabel dummy di dalam model fixed effect bertujuan untuk 

mewakili ketidaktahuan kita tentang model yang sebenarnya. Namun, hal ini juga 

membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang 

pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan 

menggunakan variabel gangguan (error terms) dikenal sebagai metode random effect. 

Didalam model ini, variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan 

antar individu dalam mengestimasi data panel Widarjono (2007). 

Sesuai dengan jenis data dan alat pengolahan data yang digunakan, maka harus 

melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Melakukan estimasi dengan fixed effect 

2. Melakukan uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) dengan hipotesis : 

Ho : Menggunakan model common effect  

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode common effect (OLS) 

tanpa variabel dummy atau Fixed Effect. Hal ini dilakukan untuk mengambil 

keputusan apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa 

intersep berbeda antar perusahaan dengan metode Fixed Effect dapat diuji dengan uji 

F statistik. Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas dari cross 

section F lebih besar dari 0,05, maka terima Ho yang artinya menggunakan model 
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common effect. Jika Ho diterima, maka selesai sampai di Uji Chow saja namun 

apabila hasilnya menolak Ho, maka selanjutnya melakukan uji Hausman. 

3. Estimasi dengan Random Effect 

4. Melakukan uji Hausman (Random Effect atau Fixed effect) dengan hipotesis : 

Ho : Menggunakan model random effect  

H1 : Menggunakan model fixed effect 

Hausman telah mengembangkan suatu uji statistik untuk memilih apakah 

penggunaan model Fixed Effect atau Random Effect. Uji Hausman ini didasarkan 

pada ide bahwa Least Square Dummy Variabel (LSDV) di dalam metode Fixed Effect 

dan Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode OLS tidak 

efisien, di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Oleh 

karena itu, uji hipotesis nulnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda sehingga 

uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Apabila Chi 

Square hitung lebih kecil dari Chi Square tabel, maka Ho diterima yang artinya 

menggunakan model random effect. Jika Ho dapat diterima, maka selesai sampai di 

Uji Hausman saja. 

3.3.4 Uji Asumsi Klasik 

Menurut Teorema Gauss-Markov, setiap pemerkira/estimator regresi harus 

memenuhi kriteria BLUE, yaitu Gujarati, (2006;72-73) : 

a. Best = yang terbaik 

b. Linear = merupakan kombinasi linear dari data sampel 

c. Unbiased = rata-rata atau nilai harapan (E(bi,t )) harus sama dengan nilai yang 

sebenarnya (bi ).  

d. Efficient estimator = memiliki varians yang minimal di antara pemerkira lain 

yang tidak bias  
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Model regresi perlu diuji dengan asumsi klasik karena kriteria BLUE di atas, 

yang dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan 

uji autokorelasi.  

3.3.4.1 Uji Multikolinearitas 

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka 

dinamakan terdapat problem multikolinearitas. Salah satu untuk mengetahui 

ada/tidaknya multikolinearitas ini dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi 

(r) antar variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien korelasi cukup 

tinggi diatas 0,85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam model. 

Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah dibawah 0,85 maka diduga model 

tidak ada masalah multikolinieritas. Adanya multikolinieritas masih menghasilkan 

estimator yang BLUE, tetapi menyebabkan suatu model mempunyai varian yang 

besar (Widarjono, 2007).  

3.3.4.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari 

residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang 

lebih baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas kerena 

data cross section mengandung berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar) (Ghozali, 

2009). Ada beberapa uji untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, 

salah satunya dengan menggunakan uji White dengan melihat probabilitas Chi 

Squares. Sebelum melakukan pengujian, lebih dulu disusun hipotesis, yaitu: 
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Ho : Tidak ada heteroskedastisitas  

Ha : Ada heteroskedastisitas 

Jika nilai probabilitas Chi Squares dari Obs*R-Square lebih besar dari α = 5% 

maka terima Ho yang artinya tidak ada heteroskedastisitas (Widarjono, 2007). 

3.3.4.3 Uji Autokorelasi 

Uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada 

korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 

pada periode t-1 (sebelumnya) (Ghozali, 2009). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan 

terjadi problem Autokorelasi yang menyebabkan model yang digunakan tidak layak 

dipakai. Masalah autokorelasi sering ditemui dalam data time series, sedangkan 

dalam data cross section jarang ditemukan adanya unsur autokorelasi. Sebagian besar 

data time series menunjukkan adanya autokorelasi positif daripada autokorelasi 

negatif. Dikarenakan data time series sering mnunjukkan adanya kesamaan 

pergerakan naik turun. Menurut Gujarati (2003) dalam Winarno (2011:5.26) 

autokorelasi disebabkan oleh data yang mengandung pergerakan naik turun secara 

musiman, kekeliruan memanipulasi data, data time series dan data yang dianalisis 

tidak bersifat stasioner. Jika terdapat masalah autokorelasi akan menyebabkan 

estimator bersifat BLUE. Untuk mengidentifikasi autokorelasi dapat dilakukan 

dengan uji Durbin Watson. Dalam penelitian ini akan digunakan uji Durbin Watson. 

Hipotesa yang digunakan dalam uji ini adalah sebagai berikut : 

Ho : Tidak ada gejala autokorelasi  

Ha : Ada gejala autokorelasi 
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Tabel 3.1  

Uji Durbin Watson 

Nilai Statistik d Hasil 

0 < d < dL Menolak hipotesis nol; ada autokorelasi positif 

dL < d < dU Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan 

dU < d < 4 - dU Menerima hipotesis nol; tidak ada autokorelasi 

positif/negatif 

4 – dU < d < 4 - dL Daerah keragu-raguan; tidak ada keputusan 

4 – dL < d < 4 Menolak  hipotesis nol; ada autokorelasi negatif 

 

Autokorelasi 

positif 

 

 

Ragu-ragu Tidak ada 

autokorelasi 

Ragu-ragu Autokorelasi 

negatif 

0 dL dU         2       4 - dU             4 - dL                  

4 

(Sumber : Widarjono , 2009:146) 

3.3.5 Analisa Regresi Berganda 

Disebutkan oleh Widarjono (2007) sebagai berikut “Jika pengukuran 

pengaruh antar variabel melibatkan lebih dari satu variabel bebas (X1, X2, X3, ........, 

Xn) dinamakan analisis regresi linier berganda, dikatakan linier karena setiap estimasi 

atas nilai diharapkan mengalami peningkatan atau penurunan mengikuti garis lurus.” 

Pernyataan tersebut sesuai dengan kondisi penelitian yang dilakukan oleh 

penulis, dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini ada lima, 

yaitu manajemen laba, profitabilitas, kebijakan hutang, ukuran perusahaan, dan 

kepemilikan manajerial. Persamaan regresi liner berganda pada penelitian ini diadopsi 

berdasarkan persamaan estimasi regresi linier Widarjono (2007). 

 

 

Pengaruh Manajemen Laba..., Fitriyatur Rohmah, Ak.-IBS, 2017



50 
 

Model Penelitian 

Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah 

sebagai berikut:  

VALUE i,t  = β0 + β1DACCi,t + β2 LEVi,t + β3 PROFITi,t + β4 SIZEi,t + β5MG OWNi,t + ε. 

Keterangan : 

VALUE i,t   : Nilai perusahaan i pada akhir tahun t                                      

DACCi,t : Nilai discretionary accruals untuk perusahaan i pada tahun t. 

Discretionary accruals untuk perusahaan i pada tahun t 

dihitung menggunakan model perhitungan Jones (1991) 

LEVi,t : Variabel yang menunjukkan tingkat leverage perusahaan yang 

diukur dengan nilai total debt dibandingkan dengan total aset 

perusahaan i pada akhir  tahun t 

PROFITi,t : Variabel yang menunjukkan tingkat profitabilitas yang diukur 

dengan net income dibandingkan dengan total aset perusahaan 

i pada akhir tahun t 

SIZEi,t : Ukuran perusahaan yang diukur dengan logaritma natural dari 

total aset perusahaan i pada akhir tahun t 

MG OWNi,t : Kepemilikan manajerial perusahaan i pada tahun t 

ε : Error 

3.4 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan pengujian secara simultan 

(uji F) dan pengujian secara parsial (uji t). 
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3.4.1 Uji F 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan probabilitas (signifikansi) masing-masing koefisien regresi dengan 

signifikansi sebesar 5%. Kriteria pengujiannya sebagai berikut: 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha  

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak 

3.4.2 Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(Ghozali, 2009). Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen 

secara parsial terhadap variabel dependen. Bentuk pengujiannya adalah: 

Ho : β i = 0 

Ha : β i ≠ 0 

i = 1,2,3. 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (signifikansi) 

masing-masing koefisien regresi dengan signifikansi sebesar 5%. Kriteria 

pengujiannya sebagai berikut: 

Jika probabilitas (signifikansi) ≤ 5% (α) maka Ho ditolak dan menerima Ha  

Jika probabilitas (signifikansi) > 5% (α) maka Ho tidak dapat ditolak 

3.4.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R
2
 yang kecil berarti 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel-variabel 
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dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). 

Nilai koefisien regresi terletak diantara 0 dan 1. Nilai R
2 

mencerminkan 

seberapa besar variasi dari variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel 

Independen X. Jika Nilai R
2 

= 0, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X 

sama sekali. Sementara bila R
2 

= 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat 

diterangkan oleh X. 

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap 

jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu 

variabel independen, maka R
2

 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Berhubung penelitian ini 

menggunakan lebih dari dua variabel independen, maka digunakan alternatif lain 

yaitu nilai adjusted R
2
. 

Dalam kenyataan nilai adjusted R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun yang 

dikehendaki harus bernilai positif. Menurut Gujarati (2003) jika dalam uji empiris 

didapat nilai adjusted R
2
 negatif, maka nilai adjusted R

2
 dianggap bernilai nol. Secara 

matematis jika nilai R
2

 = 1, maka adjusted R
2

 = R
2
 = 1 sedangkan jika nilai R

2
 = 0, 

maka adjusted R
2
= (1 - k)/(n - k). Jika k > 1, maka adjusted R

2
 akan bernilai negative. 

Nilai adjusted R
2

 berkisar 0 sampai 1 berarti kuat kemampuan variabel 

independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya jika adjusted 

R
2

 semakin mendekati 0 berarti semakin lemah kemampuan variabel independen 

menjelaskan fluktuasi variabel dependen Widarjono, (2007). 

 

 

Pengaruh Manajemen Laba..., Fitriyatur Rohmah, Ak.-IBS, 2017



53 
 

BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Pasar modal merupakan sarana intermediasi antara pihak yang memiliki 

kelebihan dana (surplus unit) dengan pihak yang mengalami kesulitan dana 

(defisit unit). Di Indonesia, pasar modal dikenal dengan nama Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang berlokasi di kawasan SCBD Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-

53 Jakarta Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang secara 

konsisten masuk dalam index LQ45 selama tahun pengamatan, yaitu 2012-2016. 

LQ45 yang merupakan index 45 emiten yang memiliki likuiditas tertinggi di 

bursa. Berdasarkan perusahaan yang ada dan kriteria pemiliham sampel yang 

ditetapkan oleh penulis, maka diperoleh sebanyak 20 perusahaan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini. Tabel 4.1 menjelaskan proses pemilihan dan 

deskripsi observasi pada penelitian ini.  

Tabel 4.1 

Deskripsi Sampel Penelitian 

Deskripsi Sampel Penelitian Jumlah 

Jumlah perusahaan yang termasuk dalam index LQ45 45 

Perusahaan secara konsisten masuk dalam daftar index LQ45 

periode 2012-2016 

25 

Perusahaan tidak memiliki data lengkap sesuai dengan variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian 

(5) 

Jumlah sampel dalam penelitian 20 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 Berdasarkan perusahaan yang ada dan kriteria pemilihan sampel seperti 

yang terlihat pada tabel 4.1, diperoleh sebanyak 20 perusahaan yang menjadi 
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sampel dalam penelitian ini. Perusahaan-perusahaan atau emiten yang termasuk 

dalam sampel penelitian ini dapat dilihat Lampiran 1. 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Statistik dekskriptif merupakan suatu jenis analisis yang paling mendasar 

untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Statistik deksiptif dalam 

penelitian ini meliputi dekskripsi atas nilai tengah (median), nilai maksimum, nilai 

minimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi dari perusahaan 

observasi dalam penelitian ini. Statistika dekriptif dari variabel dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Statistika Deksriptif 

 VALUE DACC LEV PROFT SIZE MGOWN 

Mean 21.23508 6.04E-17 0.433713 0.107928 24.33 0.0177 

Median 18.35998 -0.002842 0.435987 0.090736 24.11 0.0000 

Maximum 58.20362 0.391828 0.744317 0.421351 26.29 1.0000 

Minimum 3.732082 -0.337096 0.034992 0.000856 22.75 0.0000 

Std. Dev. 11.02218 0.139746 0.190680 0.084705 22.75 0.1042 

       

Obs 100 100 100 100 100 100 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk nilai rata-rata dari variabel 

nilai perusahaan (VALUE) yang dihitung berdasarkan proksi price to earnings 

ratio (PER)  pada perusahaan yang termasuk dalam index LQ45 tahun 2012-2016 

adalah sebesar 21.23508 dimana VALUE tertinggi mencapai 58.20362 dan 

terendah adalah 3.732 yang menunjukkan bahwa terdapat rentang yang cukup 

jauh antara nilai perusahaan diseluruh observasi. Sedangkan standar deviasi 

VALUE adalah sebesar 11.02218 yang menunjukkan data cukup tersebar. 
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Rata rata variabel manajemen laba (DACC) yang dihitung menggunakan 

discretionary accruals (DA) model Jones (1991) pada perusahaan yang termasuk 

dalam index LQ45 tahun 2012-2016 adalah sebesar 6.04E-17 dimana DACC 

tertinggi mencapai 0.391828 dan terendah adalah -0.337096. Hal ini menunjukkan 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dalam observasi cukup beragam. 

Sedangkan standar deviasi VALUE adalah sebesar 0.139746.  

Rata rata variabel kebijakan hutang (LEV) yang dihitung berdasarkan 

proksi debt to equity ratio (DER) pada perusahaan yang termasuk dalam index 

LQ45 tahun 2012-2016 adalah sebesar 0.433713 dimana LEV tertinggi mencapai 

0.744317 yang dimiliki perusahaan PT Jasa Marga tahun 2016 dan terendah 

adalah 0.034992. Hal ini menunjukkan gap yang besar antara perusahaan yang 

mempunyai rasio hutang tertinggi dan terendah. Sedangkan standar deviasi LEV 

adalah sebesar 0.190680 yang menunjukkan data cukup tersebar. 

Rata rata variabel profitabilitas (PROFIT) yang dihitung berdasarkan 

proksi return to asset (ROA) pada perusahaan yang termasuk dalam index LQ45 

tahun 2012-2016 adalah sebesar 0.107928 dimana PROFIT tertinggi mencapai 

0.421351 yang dimiliki perusahaan PT Unilever tahun 2013 dan terendah senilai 

0.000856. Sedangkan standar deviasi PROFIT adalah sebesar 0.084705 yang 

menunjukkan data cukup tersebar. 

Rata rata variabel ukuran perusahaan (SIZE) yang dihitung berdasarkan 

proksi logaitma natural dari total asset pada perusahaan yang termasuk dalam 

index LQ45 tahun 2012-2016 adalah sebesar 24.33543 dimana SIZE tertinggi 

mencapai 26.29106 yang dimiliki perusahaan PT Astra International tahun 2016 
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dan terendah adalah 22.74505. Sedangkan standar deviasi SIZE adalah sebesar 

0.960601 yang menunjukkan data cukup tersebar. 

Rata rata variabel kepemilikan manajerial (MGOWN) yang dihitung 

berdasarkan proksi rasio kepemilikan saham oleh dewan direksi terhadap total 

saham beredar pada perusahaan yang termasuk dalam index LQ45 tahun 2012-

2016 adalah sebesar 0.017717, dimana MGOWN tertinggi mencapai 0.1595 yang 

dimiliki perusahaan PT Adaro Energy tahun 2012 dan terendag adalah 0. Hal ini 

disebabkan ada beberapa dari perusahaan dalam observasi yang dewan direksinya 

tidak mempunyai kepemilikan atas saham perusahaannya. Sedangkan standar 

deviasi MGOWN adalah sebesar 0.1042.  

4.2.2 Penentuan Regresi Data Panel 

4.2.4.1 Pemilihan Model Common Effect atau Fixed Effect 

Untuk memilih model mana yang akan digunakan antara common effect 

atau fixed effect di dalam penelitian ini akan digunakan uji Chow terlebih dahulu. 

Langkah pertama adalah melakukan estimasi regresi dengan fixed effect.  

Apabila F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas cross section F 

lebih besar dari 0,05 maka yang digunakan adalah model common effect dan 

pengujian berhenti sampai uji Chow saja.  Sebaliknya apabila F hitung lebih besar 

dari F tabel atau probabilitas dari cross section F  lebih kecil dari 0,05 maka yang 

digunakan adalah model fixed effect dan pengujian berlanjut ke uji Hausman. 

Berdasarkan uji Chow pada tabel dibawah ini, nilai F hitung sebesar 

1.428949 sedangkan F tabel dengan signifikansi 5%, df1 = 5, df2 = 83 adalah 

sebesar 2,32. Dengan membandingkan nilai F hitung terhadap F tabel diperoleh 

hasil bahwa nilai F hitung lebih kecil dari F tabel yang artinya model yang 
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digunakan adalah common effect. Kemudian jika dilihat dari probabilitas cross 

section F sebesar 0.1454 yang lebih besar dari 0,05, maka membuktikan hal yang 

sama, yaitu model yang digunakan adalah common effect. 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Chow 

Redundant Fixed Effect Test 

Equation: Untitled 

Test cross-section fixed effects 

  

Effects Test Statistic d.f Prob. 

Cross-section F 1.428949 (19,94) 0.1454 

Cross-section Chi-square 31.472516 19 0.0358 

(Sumber: Olahan Penulis) 

4.2.4.2 Analisis Regresi Beranda 

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara 

variabel dependen dan variabel independen yang lebih dari satu. Terdapatnya 

perilaku data yang tidak normal (outlier), menyebabkan beberapa data harus 

dikeluarkan dari sampel. Jumlah sampel yang diambil secara purposive sampling 

berjumlah 100 pooled data, sedangkan untuk model penelitian sebanyak 11 

pooled data yang dikeluarkan, sehingga diperoleh hanya 89 pooled data yang 

digunakan untuk penelitian. Berdasarkan pengolahan data, hasil analisis penelitian 

ini menggunakan model common effect sesuai dengan hasil uji Chow yang telah 

dilakukan sebelumnya. Selanjutnya hasil regresi panel dengan metode common 

effect pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini (rincian pada lampiran 2):  
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Tabel 4.4 

Hasil Regresi Metode Common Effect 

Dependent Variabel: VALUE 

Method: Panel Least Squares 

Sampel: 2012 2016 

Periods included: 5 

Cross-sections included: 20 

Total panel (unbalanced) observations: 89 

  

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 77.44896 17.731 4.367999 0.0000 

DACC -17.15365 7.02864 -2.440537 0.0168 

LEV 14.21405 3.195525 4.448109 0.0000 

PROFIT 35.33027 7.838384 4.507341 0.0000 

SIZE -2.708382 0.714848 -3.788751 0.0003 

MGOWN -5.833593 5.918311 -0.985686 0.3272 

     

R-squared 0,518568 

Adjusted R
2 0,489567 

F-statistic 17,8805 

Prob(F-statistic) 0,0000 

Durbin Watson stat 1,850423 

  

Keterangan : 

DACC : Descretionary Accruals dengan pengukuran Jones Model 

LEV : Kebijakan Hutang dengan pengukuran debt to equity ratio (DER) 

PROFIT : Profitabilitas dengan pengukuran return on asset (ROA) 

SIZE : Ukuran perusahaan dengan pengukuran LN dari total aset 

MGOWN : Kepemilikan Manajerial dengan pengukuran presentasi kepemilikan 

dewan direksi 

(Sumber : Olahan penulis)  

Dari hasil regresi di atas, didapat persamaan sebagai berikut: 

VALUE = 77.44896 – 17.15365DACC + 14.21405LEV + 35.33027PROFIT – 

2.708382SIZE – 5.833593MGOWN 

Adapun interpretasinya adalah sebagai berikut:  

a. Koefisien konstanta sebesar 77.44896 artinya jika variabel DACC, LEV, 

PROFIT, dan MGOWN bernilai konstan, maka rata-rata nilai perusahaan di 

index LQ45 adalah 77.44896 satuan. 
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b. Nilai p-value DACC sebagai proksi manajemen laba yang dihasilkan dari p-

value hitung adalah sebesar 0.0168. Hal ini menunjukkan p-value hitung 

(0.0168) lebih kecil daripada p-value tabel (0.05). Koefisien regresi untuk 

manajemen laba sebesar -17.15365. Hal ini berarti manajemen laba 

berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan index LQ45 tahun 

2012-2016. Jika manajemen laba mengalami kenaikan satu kali, maka nilai 

perusahaan akan mengalami penurunan sebesar -17.15365 kali. 

c. Nilai p-value LEV sebagai proksi kebijakan yang dihasilkan dari p-value 

hitung adalah sebesar 0.0000. Hal ini menunjukkan p-value hitung (0.000) 

lebih kecil daripada p-value tabel (0.05). Koefisien regresi untuk manajemen 

laba sebesar 14.30765. Hal ini berarti manajemen laba berpengaruh positif 

signifikan terhadap nilai perusahaan index LQ45 tahun 2012-2016. Jika 

manajemen laba mengalami kenaikan satu kali, maka nilai perusahaan akan 

mengalami peningkatan sebesar 14.30765 kali. 

d. Nilai p-value PROFIT sebagai proksi profitabilitas yang dihasilkan dari p-

value hitung adalah sebesar 0.000. Hal ini menunjukkan p-value hitung 

(0.0000) lebih kecil daripada p-value tabel (0.05). Koefisien regresi untuk 

manajemen laba sebesar 35.33027. Hal ini berarti manajemen laba 

berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan index LQ45 tahun 

2012-2016. Jika manajemen laba mengalami kenaikan satu kali, maka nilai 

perusahaan akan mengalami peningkatan sebesar 35.33027 kali. 

e. Nilai p-value SIZE sebagai proksi ukuran perusahaan yang dihasilkan dari p-

value hitung adalah sebesar 0.0003. Hal ini menunjukkan p-value hitung 

(0.0003) lebih kecil daripada p-value tabel (0.05). Koefisien regresi untuk 

manajemen laba sebesar -2.708382. Hal ini berarti manajemen laba 
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berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan index LQ45 tahun 

2012-2016. Jika manajemen laba mengalami kenaikan satu kali, maka nilai 

perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 2.708382 kali. 

f. Nilai p-value MG_OWN sebagai proksi manajerial ownership yang 

dihasilkan dari p-value hitung adalah sebesar 0.3272. Hal ini menunjukkan p-

value hitung (0.3272) lebih besar daripada p-value tabel (0.05). Koefisien 

regresi untuk manajemen laba sebesar – 5.833593. Hal ini berarti manajemen 

laba berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan index LQ45 

tahun 2012-2016. Jika manajemen laba mengalami kenaikan satu kali, maka 

nilai perusahaan akan mengalami penurunan sebesar 5.833593 kali. 

4.2.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak, 

dimana model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau 

mendekati normal. Untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak 

dalam penelitian ini menggunakan uji Jarque-Bera.  

Apabila nilai probabilias yang diperoleh lebih besar dari alpha 5%, 

artinya data terdistribusi normal. Dari hasil pengolahan data yang dilakukan oleh 

penulis, didapat bahwa residual terdistribusi normal sehingga memenuhi asumsi 

normalitas. Hasil pengujian normalitas terhadap model regresi (tabel 4.4) dapat 

dilihat pada gambar dan ringkasan statistik berikut: 
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Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Dari gambar dapat dilihat bahwa nilai probabilitas statistic uji Jarque-bera 

sebesar 1.040101 dan probability lebih kecil dari 5% (0.594490) sehingga 

menunjukkan residual terdistribusi normal.  

4.2.4 Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukkan hubungan yang 

valid atau tidak bias maka peru dilakukan pengujian asumsi klasik pada model 

regresi yang digunakan (hasil dapat dilihat pada tabel 4.4). Dikatakan telah 

memenuhi asumsi klasik apabila telah memenuhi syarat non-multikolinearitas, 

non-heteroskedastisitas dan non-autokolerasi. 

4.2.3.1 Uji Multikolinearitas 

Multikolinieritas adalah kondisi adanya hubungan linier antar variabel 

independen. Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinieritas, yaitu adanya hubungan linier antar 

variabel independen dalam model regresi. Salah satu untuk mengetahui 

ada/tidaknya multikolinieritas ini dapat dilakukan dengan menguji koefisien 
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korelasi (r) antar variabel independen. Dalam rule of thumb, jika koefisien 

korelasi cukup tinggi diatas 0.85 maka diduga terjadi masalah multikolinieritas 

dalam model (Widarjono, 2007).  

Dalam hasil uji multikolinieritas terhadap model regresi penelitian (hasil 

regresi dapat dilihat pada tabel 4.4) pada tabel berikut ini, hasil besaran korelasi 

antar variabel independen kurang dari 0.85. Dari hasil uji multikolinieritas pada 

tabel, tidak ada satupun variabel independen yang di atas 0.85, yang artinya model 

dalam penelitian ini terbebas dari masalah multikolinieritas. 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Multikolinieritas 

  VALUE DACC LEV PROFIT SIZE MGOWN 

VALUE 1.000000 -0.211544 0.330012 0.536676 -0.445476 -0.221895 

DACC -0.211544 1.000000 0.018458 -0.134122 -0.049557 -0.072930 

LEV 0.330012 0.018458 1.000000 0.011334 0.090002 -0.153986 

PROFIT 0.536676 -0.134122 0.011334 1.000000 -0.381962 -0.080839 

SIZE -0.445476 -0.049557 0.090002 -0.381962 1.000000 0.226354 

MGOWN -0.221895 -0.072930 -0.15398 -0.080839 0.226354 1.000000 

(Sumber: Olahan Penulis) 

4.2.3.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

terjadi ketidaksaman varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan uji Park. Uji Park ini dilakukan dengan melakukan regresi semua 

variabel independen dan residual kuadrat sebagai variabel dependen. Model 

dikatakan terbebas dari heteroskedastisitas apabila dari hasil regresi tersebut 

diketahui bahwa koefisien parameter untuk masing-masing variabel independen 
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tidak bersifat  signifikan. Hasil Uji Park atas hasil regresi yang dapat dilihat pada 

tabel 4.4  adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Dependent Variabel: LOG(RES) 

  

Variabel Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 190.9513 125.5586 1.520814 0.1321 

DACC -38.67588 49.77197 -0.777062 0.4393 

LEV 34.33731 22.6285 1.517437 0.133 

PROFIT -6.061243 55.50601 -0.1092 0.9133 

SIZE -6.962004 5.06206 -1.37533 0.1727 

MGOWN 39.73623 41.90938 0.948146 0.3458 

(Sumber : Olahan Penulis) 

Pada hasil Uji Park dapat dilihat tidak ada koefisien variabel independen 

yang bersifat signifikan. Artinya, dapat dikatakan model dalam penlitian ini 

bersifat homoskedastisitas.  

4.2.3.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual bservasi lainnya. Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya korelasi anggota observasi satu dengan observasi lain yang 

berlainan waktu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari 

autokorelasi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya masalah autokorelasi dalam 

dalam penlitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test). Apabila nilai d 

berada diantara dU < d <4-dU maka tidak ada korelasi. 
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Tabel 4.7 

Uji Autokorelasi 

Dependent Variabel: VALUE 

Method: Panel Least Squares 

Cross-sections included: 20 

Total panel (unbalanced) observations: 89 

  

F-statistic 17.8805     Durbin-Watson stat  1.850423 

Prob(F-statistic) 0     

 

Autokorelasi 

positif 

Ragu-ragu Tidak ada 

autokorelasi 

Ragu-ragu Autokorelasi 

negatif 

0 dL dU 4-dU 4-dL 4 

 1.5388 1.7754 2.2246 2.4612  

(Sumber : Olahan Penulis) 

Berdasarkan Uji DW pada tabel di atas yang telah diolah oleh penulis, 

dapat diketahui bahwa nilai probabilitas dari DW stat berdasarkan hasil regresi 

yang dapat dilihat pada tabel 4.4 adalah sebesar 1.85042 dan berdasarkan DW 

tabel nilai dL = 1.5388 dan dU = 1.7754. Nilai DW stat tersebut berada di posisi 

dU<d<4-dU yang artinya tidak ada autokorelasi dalam model penelitian.  

4.2.5 Teknik Pengujian Hipotesis 

4.2.5.1 Uji Parsial (Uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen yaitu manajemen laba dan variabel kontrol yaitu kebijakan hutang, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai 

perusahaan dengan membandingkan antara probabilitas dengan tingkat 

signifikansi sebesar 5%. Kriteria uji t (parsial) ini adalah apabila probabilitasnya 

(signifikansi) < 0.05 maka hipotesis diterima. Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat 

pada Tabel 4.4. 
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H1 : Terdapat pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.4, variabel manajemen laba (DACC) 

memiliki probabilitas 0.0168 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% yang artinya 

hipotesis dapat diterima. Koefisien yang dihasilkan menunjukkan tanda negatif, 

yang mengindikasikan bahwa manajemen laba secara parsial berpengaruh secara 

signifikan dengan arah negatif terhadap nilai perusahaan yang termasuk dalam 

index LQ45 tahun 2012-2016.  

H2 : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.4, variabel profitabilitas (PROFIT) 

memiliki probabilitas 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% yang artinya 

hipotesis  dapat diterima. Koefisien yang dihasilkan menunjukkan tanda positif, 

yang mengindikasikan bahwa secara parsial profitabilitas berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang termasuk dalam index LQ45 

tahun 2012-2016.  

H3 : Kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.4, variabel kebijakan hutang (LEV) 

memiliki probabilitas 0.0000 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% yang artinya 

hipotesis  dapat diterima. Koefisien yang dihasilkan menunjukkan tanda positif, 

yang mengindikasikan bahwa  secara parsial kebijakan hutang berpengaruh secara 

positif signifikan terhadap nilai perusahaan yang termasuk dalam index LQ45 

tahun 2012-2016.  
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H4 : ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.4, variabel ukuran perusahaan (SIZE) 

memiliki probabilitas 0.0003 lebih kecil dari tingkat signifikansi 5% yang artinya 

hipotesis  dapat diterima. Koefisien yang dihasilkan menunjukkan tanda negatif, 

yang mengindikasikan bahwa  secara parsial profitabilitas berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang termasuk dalam index LQ45 

tahun 2012-2016.  

H5 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan 

Dari hasil uji t (parsial) pada Tabel 4.4, variabel kepemilikan manajerial 

(MGOWN) memiliki probabilitas 0.3272 lebih besar dari tingkat signifikansi 5% 

yang artinya hipotesis tidak dapat diterima. Koefisien yang dihasilkan 

menunjukkan tanda negatif, yang mengindikasikan bahwa secara parsial 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan yang termasuk dalam index LQ45 tahun 2012-2016.  

Dari hasi uji t (parsial), dapat disimpulkan dari satu variabel independen 

(DACC) dan empat variabel kontrol (LEV, PROFIT, SIZE, MGOWN) yang 

diduga mempengaruhi secara signifikan terhadap nilai perusahaan (VALUE) , 

terdapat empat variabel (DACC, LEV, PROFIT, dan SIZE) yang secara statistik 

mempengaruhi nilai perusahaan yang terdaftar di index LQ45 tahun 2012-2016.  

4.2.5.2 Uji Simultan (Uji F) 

Uji simutan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi 

data panel yang digunakan telah tepat untuk menjelaskan pengaruh variabel-

variabel independen dan variabel kontrol secara keseluruhan dengan 
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menggunakan tingkat signifikansi 5%. Dimana hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

H0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara 

manajemen laba (DACC), kebijakan hutang (LEV), profitabilitas (PROFIT), 

ukuran perusahaan (SIZE), dan kepemilikan manajerial (MGOWN) 

terhadap nilai perusahaan (VALUE) 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara manajemen 

laba (DACC), kebijakan hutang (LEV), profitabilitas (PROFIT), ukuran 

perusahaan (SIZE), dan kepemilikan manajerial (MGOWN) terhadap nilai 

perusahaan (VALUE) 

Kriteria untuk uji F ini adalah apabila probabilitas (signifikansi) lebih 

kecil atau sama dengan 0.05 maka tolak H0 dan sebaliknya apabila probabilitas 

(signifikansi) lebih dari 0.05 maka terima H0.  

Dari hasil uji F (simultan) pada tabel hasil regresi di atas, dapat diketahui 

nilai dari probabilitas (F-statistik) sebesar 0.0000 dimana nilai probabilitas ini 

jauh di bawah tingkat signifikansi sebesar 5%. Dapat disimpulkan bahwa variabel 

manajemen laba (DACC), kebijakan hutang (LEV), profitabilitas (PROFIT), 

ukuran perusahaan (SIZE), dan kepemilikan manajerial (MGOWN) secara 

simultan memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di index 

LQ45 tahun 2012-2016. 

4.2.5.3 Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi digunakan untuk menjeaskan seberapa besar 

proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Selain itu 

koefisien determinasi digunakan di dalam regresi berganda untuk mengukur 

seberapa baik garis regresi dari data yang dimiliki. Berhubung penelitian ini 
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menggunakan regresi linier berganda, maka digunakan alternatif lain yaitu 

Adjusted R
2
. 

Dari hasil koefisien determinasi pada tabel hasil regresi di atas, 

menunjukkan bahwa nilai Adjusted R
2
 sebesar 0.489567 atau 48.96 %. Hal ini 

menunjukkan variabel manajemen laba (DACC), kebijakan hutang (LEV), 

profitabilitas (PROFIT), ukuran perusahaan (SIZE), dan kepemilikan manajerial 

(MGOWN) dapat menjelaskan variasi nilai perusahaan sebesar 48.96%. Sisanya 

yaitu 51.04% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model 

penelitian ini.  

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial, variabel manajemen laba 

memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0168 di bawah tingkat signifikansi α=5%, 

dan nilai koefisien negatif. Dari hasil regresi tersebut menunjukkan manajemen 

laba berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah negatif. 

Artinya, praktek manajemen laba dapat menurunkan nilai perusahaan pada 

perusahaan yang terdaftar dalam index LQ45 tahun 2012-2016. Pengaruh negatif 

antara manajemen laba dan nilai perusahaan sesuai dengan penelitan yang 

dilakukan oleh Herawaty (2008) dan Ferdawati (2009).  

Ferdawati (2009) dalam Dena Handayani (2014) menyatakan, untuk 

menutupi turunnya laba, beberapa manajer berupaya dengan cara memanfaatkan 

berbagai kelonggaran dalam prinsip-prinsip akuntansi. Mereka memainkan angka-

angka keuangan untuk membuat laporan keuangan tampak bagus, dan hal ini 

menyebabkan turunnya nilai perusahaan. Semakin tinggi manajemen laba yang 

dilakukan maka nilai perusahaan akan semakin rendah. Selain itu, Choi dan Jeter 
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(1990) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kuliatas laba akan mempengaruhi 

respon pasar terhadap laba perusahaan. 

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh 

Hayuningtyas (2015) yang menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

4.3.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian, pengaruh profitabitabilitas terhadap nilai 

perusahaan bersifat signifikan dengan arah positif karena nilai prob 0.000 (lebih 

rendah dari α=5%) dengan nilai koefisien positif. Koefisien yang bertanda positif 

menunjukkan pengaruh atau hubungan antara profitabilitas adalah positif. 

Hal ini membuktikan pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 tahun 2012-

2016 dengan profitabilitas yang tinggi akan diikuti dengan peningkatan nilai 

perusahaan, karena perusahaan yang mampu menghasilkan keuntungan yang 

tinggi dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Bagi investor yang akan 

melakukan investasi, perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang baik dapat 

dianggap memiliki prospek masa depan yang baik pula. Hal ini membuat investor 

tertarik untuk berinvestasi di saham perusahaan tersebut. Penelitian ini 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hermuningsih (2010) bahwa 

profitabilitas berpengaruh signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. 

4.3.3 Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Brigham dan Houston (2001) dalam Afzal (2012), peningkatan 

hutang diartikan oleh pihak luar tentang kemampuan perusahaan untuk membayar 

kewajiban di masa yang akan datang atau adanya risiko bisnis yang rendah dan 

hal tersebut akan direspon secara positif oleh pasar. Menurut Ariska dan Gunawan 

(2001), peningkatan pendanaan melalui utang merupakan salah satu alternatif 
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untuk mengurangi biaya keagenan. Utang dapat mengendalikan manajer untuk 

mengurangi tindakan perquisites (fasilitas jabatan) dan kinerja perusahaan 

menjadi lebih efisien sehingga penilaian investor terhadap perusahaan akan 

meningkat.  

Nilai probabilitas kebijakan hutang (LEV) yang merupakan variabel 

kontrol dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan karena 0.0000 

lebih kecil dari nilai signifikansi α=5%. Dengan nilai koefisien positif sebesar 

14.21405 dapat diartikan kebijakan hutang yang diproksikan dengan debt to 

equity ratio (DER) pada perusahaan yang terdaftar di LQ45 selama 2012-2016 

mempunyai pengaruh signifikan kearah positif terhadap nilai perusahaan. 

Hubungan ini menunjukkan, perusahaan yang termasuk dalam observasi 

penelitian ini dapat menghasilkan laba yang tinggi dengan risiko hutang yang 

tinggi. Hasil penelitian ini menolak hipotesis awal dan tidak sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Ela Mahdela (2015) yang menyatakan bahwa 

kebijakan hutang berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, namun sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Hermuningsih (2013) dan Nenggar 

Bestaningrum (2015) yang menyatakan bahwa penambahan hutang dapat 

meningkatkan nilai perusahaan.  

4.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan 

Menurut Ardi dan Lana (2007), dalam Kartika (2009) mengatakan bahwa 

besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva. Semakin besar 

total aktiva, semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut.  

Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan arah negatif. Hal ini 
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dapat dilihat dari nilai signifikansi ukuran perusahaan pada pengujian model 

regresi sebesar 0.003 dengan arah koefisien negatif. Dari hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pada perusahaan yang termasuk dalam observasi penelitian, 

semakin besar ukuran perusahaan akan membuat nilai perusahaan tersebut 

semakin kecil. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis awal dan teori 

yang dikemukakan oleh Nenggar Bestaningrum (2015) yang menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.  

4.3.5 Pengaruh Kep emilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

Faisal (2004), Wahidahwati (2001), Born (1998), dalam Junaidi (2006) 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah presentase kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris. Besarnya presentase 

yang dimliki oleh direksi, manajer, dan dewan komisaris dapat dilihat dalam 

laporan keuangan yang ditunjukkan dengan besarnya presentase kepemilikan 

saham perusahaan oleh manajer.  

Hasil dari analisiss regresi berganda yang disajikan pada Tabel 4.4 dapat 

diketahui koefisien regresi untuk variabel kepemilikan manajerial (MGOWN) 

sebesar -5.833593 dan probabilitas sebesar 0.3272 (lebih besar dari α=5%). Dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan. Hal ini dikarenakan dari seluruh sampel 

yang dimiliki dalam penelitian ini, rata-rata kepemilikan manajerial hanya kurang 

dari 1%, sisanya dimiliki oleh institusional dan umum. Nilai koefisien yang 

negatif menunjukkan semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki manajemen 

di dalam perusahaan yang terdaftar di index LQ45 tahun 2012-2016 maka 

semakin tidak produkif tindakan manajer dalam memaksimalkan nilai perusahaan.  

Pengaruh Manajemen Laba..., Fitriyatur Rohmah, Ak.-IBS, 2017



72 
 

Pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Dwi Sukirni (2012) yang menyatakan 

bahwa jumlah kepemilikan manajerial yang rendah menyebabkan pihak 

manajemen lebih mementingkan kepentingan perusahaan daripada pada 

kepentingannya sebagai pemegang saham. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Jorenza Chiquita Sumanti (2015) dan Tri Lasita 

Rahmatia (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Manajemen Laba..., Fitriyatur Rohmah, Ak.-IBS, 2017



73 
 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan 

sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Varibel manajemen laba (DACC) memiliki pengaruh signfikan dengan 

arah positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi nilai 

perusahaan.  

2. Variabel kebijakan hutang (LEV) memiliki pengaruh signifikan dengan 

arah posited terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan perusahaan 

LQ45 yang termasuk dalam observasi ini mengambil risiko hutang yang 

tinggi dalam iklim perekonomian yang baik, sehingga utang tersebut dapat 

menghasilkan keuntungan yang tinggi dan meningkatkan nilai perusahaan.  

3. Variabel profitabilitas (PROFIT) yang merupakan variable kontrol dalam 

penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan terhadap 

nilai perusahaan. Hal ini membuktikan calon investor yang ingin 

menanamkan modalnya, sangat mempertimbangkan tingkat profitabilitas 

perusahaan untuk mengambil keputusan. 

4. Variabel ukuran peusahaan (SIZE) dalam penelitian ini mempunyai 

pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan yang 

terdaftar di index LQ45 tahun 2012-2016. Hal ini menunjukkan 

perusahaan yang mempunyai total asset yang lebih kecil dapat lebih 
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mengoptimalkan asset yang dimiliki untuk meningkatkan nilai 

perusahaanya.  

5. Pada perusahaan yang termasuk dalam observasi penelitian ini, rata-rata 

kepemilikan manajerial (MGOWN) kurang dari 1%, sehingga hasil yang 

didapatkan menjadi tidak signifikan. Dalam penelitian ini hubungan antara 

MGOWN dan nilai perusahaan negatif, yang artinya semakin kecil 

proporsi kepemilikan dewan direksi, nilai perusahaan yang termasuk 

dalam observasi akan semakin tinggi.  

5.2 Saran 

Penelitian  ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu : 

1. Periode pengamatan terbatas selama lima tahun pengamatan, dengan 

ukuran sampel sebanyak 89.  

2. Penelitian ini hanya menggunakan objek berupa perusahaan yang 

terdaftar dalam Index LQ45.  

3. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen dan empat 

variabel kontrol, dan masing-masing variabel hanya diukur dengan 

menggunakan satu proksi.  

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variasi data 

sampel perusahaan dan menambah periode waktu penelitian agar 

menambah keyakinan terhadap hasil penelitian. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan perusahaan dari berbagai jenis 

sektor dan kelompok indeks sebagai objek penelitian.  
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3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel lain, baik 

variabel independen maupun variabel kontrol dan menggunakan proksi 

yang berbeda untuk setiap variabel, sehingga dimungkinkan dapat lebih 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Data Perusahaan Observasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Nama Perusahaan Sektor Industri 

1 PT Astra Agro Lestari Tbk Plantation 

2 PT Adaro Energy Tbk Mining 

3 PT Astra International Tbk Miscellaneous Industry. 

4 PT AKR Corporindo Tbk Service Industry 

5 PT Alam Sutera Realty Tbk 
Property and Real 
Estate 

6 PT Charoen Pokphand Tbk Agribisnis  

7 PT Gudang Garam Tbk Manufacturing  

8 
PT Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk 

Packaged Food Products 

9 PT Vale Indonesia Tbk Nickel Producer 

10 PT Indofood Sukses Makmur Tbk Consumer Goods 

11 PT Indocement Tuggak Prakarsa Tbk Manufacturing 

12 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 
Construction & 
Operation Sector 

13 PT Kalbe Farma Tbk Manufacturing 

14 PT Lippo Karawaci Tbk 
Property and Real 
Estate 

15 
PT Perusahaan Perkebunan London 
Sumatra Indonesia Tbk 

Plantation 

16 
PT Perusahaan Gas Negara (Persero) 
Tbk 

Transmission and 
Distribution Of Natural 
Gas 

17 PT Bukit Asam (Persero) Tbk 
The Coal Mining 
Activities 

18 
PT Telekomunikasi Indonesia 
(Persero) Tbk 

Telecommunication 
Services 

19 PT United Tractors Tbk Heavy Equipment 

20 PT Unilever Indonesia Tbk Manufacturing 
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Lampiran 2. Hasil Regresi 

 

Dependent Variable: VALUE 

Method: Panel Least Squares 

Sample: 2012 2016 

Periods included: 5 

Cross-sections included: 20 

Total panel (unbalanced) observations: 89 

  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 77,44896 17,731 4,367999 0,0000 

DACC -17,15365 7,02864 -2,440537 0,0168 

LEV 14,21405 3,195525 4,448109 0,0000 

PROFIT 35,33027 7,838384 4,507341 0,0000 

SIZE -2,708382 0,714848 -3,788751 0,0003 

MGOWN   5,918311 -0,985686 0,3272 

R-squared 0,518568     Mean dependent var   19,3845 

Adjusted R-

squared 0,489567     S.D. dependent var   8,199371 

S.E. of regression 5,85801     Akaike info criterion   6,438533 

Sum squared resid 2848,251     Schwarz criterion   6,606306 

Log likelihood -280,5147     Hannan-Quinn criter.   6,506157 

F-statistic 17,8805     Durbin-Watson stat   1,850423 

Prob(F-statistic) 0       
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Lampiran 3. Nilai Dicretionary Accrual 

 

AALI - 12 0,009828959 

AALI - 13 0,188436421 

AALI - 14 0,097098856 

AALI - 15 0,000834217 

AALI - 16 0,033010008 

ADRO - 12 0,131020869 

ADRO - 13 0,116486513 

ADRO - 15 0,132884311 

ADRO - 16 0,216074835 

AKRA - 12 0,151407884 

AKRA - 13 0,17173594 

AKRA - 14 0,056223413 

AKRA - 15 0,166410547 

AKRA - 16 0,126380896 

ASII - 12 0,390289301 

ASII - 14 0,127231608 

ASII - 15 0,003662103 

ASII - 16 0,003269739 

ASRI - 12 0,055425526 

ASRI - 13 0,119411712 

ASRI - 14 0,032239832 

ASRI - 15 0,016918141 

ASRI - 16 0,028396458 

CPIN - 12 0,092619947 

CPIN - 13 0,068693988 

CPIN - 15 0,092341665 

CPIN - 16 0,033104027 

GGRM - 12 0,086596165 

GGRM - 13 0,150074127 

GGRM - 14 0,005090125 

GGRM - 15 0,237977509 

GGRM - 16 0,209371896 

ICBP - 12 0,313845524 

ICBP - 14 0,212671521 

ICBP - 15 0,092406738 

ICBP - 16 0,025203385 

INCO - 12 0,11750787 

INCO - 13 0,103816561 

INCO - 14 0,016540397 

INCO - 15 0,014810221 

INCO - 16 0,015441114 

INDF - 13 0,038241264 

INDF - 15 0,145321417 

INDF - 16 0,04783868 

INTP - 12 0,383473638 

INTP - 13 0,15403636 

INTP - 15 0,032392987 

INTP - 16 0,274539134 

JSMR - 12 0,207235842 

JSMR - 13 0,071186656 

JSMR - 14 0,241058452 

JSMR - 15 0,103659767 

JSMR - 16 0,027888502 

KLBF - 13 0,082996788 

KLBF - 14 0,122995599 

KLBF - 15 0,005268511 

KLBF - 16 0,025684511 

LPKR - 12 0,162893105 

LPKR - 13 0,020572201 

LPKR - 15 0,072968671 

LPKR - 16 0,020080735 

LSIP - 12 0,066115886 

LSIP - 13 0,294402484 

LSIP - 14 0,030885535 

LSIP - 16 0,108183331 

PGAS - 12 0,125455801 

PGAS - 14 0,18321032 

PGAS - 15 0,193988775 

PGAS - 16 0,016989566 

PTBA - 12 0,152641736 

PTBA - 13 0,121349963 

PTBA - 14 0,071526614 

PTBA - 15 0,084919204 

PTBA - 16 0,022146108 

TLKM - 12 0,003868503 

TLKM - 13 0,005307311 

TLKM - 14 0,021610857 

TLKM - 15 0,161204833 

TLKM - 16 0,082302404 

UNTR - 12 0,025667726 

UNTR - 13 0,271983741 

UNTR - 14 0,019331859 

UNTR - 15 0,023469063 

UNTR - 16 0,191991488 
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Lampiran 4. Nilai Variabel Penelitian 

 

PERUSH TAHUN PER 

Firm 

Size DER PROF TA REV PPE MOWN 

AALI 2012 13,51 23,243 0,273 0,203 -0,253 0,078 0,676 0,000 

AALI 2013 23,03 23,429 0,339 0,127 -0,375 0,089 1,118 0,000 

AALI 2014 16,01 23,644 0,385 0,141 -0,259 0,243 1,128 0,000 

AALI 2015 42,31 23,792 0,475 0,032 -0,217 -0,175 1,025 0,000 

AALI 2016 14,77 23,911 0,293 0,087 -0,250 0,049 0,997 0,000 

ADRO 2012 8,24 24,891 0,618 0,058 -0,150 0,000 0,822 0,160 

ADRO 2013 8,95 25,124 0,599 0,035 -0,189 -0,040 0,760 0,151 

ADRO 2014 8,38 25,101 0,568 0,036 -0,235 -0,059 0,782 0,151 

ADRO 2015 3,73 25,133 0,519 0,030 -0,289 -0,100 0,830 0,131 

ADRO 2016 12,68 25,191 0,518 0,023 -0,326 -0,027 1,038 0,133 

AKRA 2012 24,57 23,190 0,658 0,055 -0,053 0,341 0,595 0,000 

AKRA 2013 26,14 23,407 0,674 0,044 -0,252 0,056 0,519 0,000 

AKRA 2014 19,83 23,417 0,635 0,055 -0,188 0,009 0,451 0,000 

AKRA 2015 27,31 23,445 0,599 0,068 -0,099 -0,183 0,479 0,000 

AKRA 2016 23,54 23,485 0,569 0,064 -0,223 -0,299 0,487 0,007 

ASII 2012 15,84 25,929 0,609 0,107 -0,146 0,165 0,487 0,000 

ASII 2013 14,18 26,089 0,608 0,091 -0,200 0,032 0,476 0,000 

ASII 2014 15,66 26,187 0,595 0,081 -0,178 0,037 0,447 0,000 

ASII 2015 16,79 26,226 0,584 0,059 -0,199 -0,074 0,438 0,000 

ASII 2016 22,10 26,291 0,572 0,058 -0,264 -0,013 0,442 0,000 

ASRI 2012 9,81 25,929 0,035 0,107 -0,009 0,007 0,007 0,000 

ASRI 2013 9,64 26,089 0,043 0,091 -0,005 0,007 0,009 0,000 

ASRI 2014 10,03 26,187 0,046 0,081 0,006 0,000 0,007 0,000 

ASRI 2015 11,30 26,226 0,050 0,059 -0,006 -0,004 0,006 0,000 

ASRI 2016 13,60 26,291 0,050 0,058 0,000 0,000 0,005 0,000 

CPIN 2012 22,30 23,237 0,339 0,217 -0,064 0,379 0,714 0,000 

CPIN 2013 21,87 23,478 0,368 0,161 -0,057 0,352 0,683 0,000 

CPIN 2014 35,50 23,760 0,473 0,084 -0,155 0,222 0,772 0,000 

CPIN 2015 23,21 23,929 0,492 0,074 -0,104 0,046 0,677 0,000 

CPIN 2016 22,55 23,910 0,416 0,092 -0,108 0,330 0,610 0,000 

GGRM 2012 26,99 24,449 0,362 0,097 -0,214 0,183 0,485 0,005 

GGRM 2013 18,67 24,651 0,424 0,085 -0,247 0,154 0,591 0,005 

GGRM 2014 21,75 24,788 0,432 0,092 -0,195 0,192 0,570 0,005 

GGRM 2015 16,44 24,874 0,403 0,101 -0,155 0,089 0,546 0,005 

GGRM 2016 18,41 24,866 0,373 0,106 -0,171 0,093 0,539 0,007 
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PERUSH TAHUN PER 

Firm 

Size DER PROF TA REV PPE MOWN 

ICBP 2012 41,73 23,604 0,360 0,123 0,063 0,154 0,432 0,000 

ICBP 2013 53,45 23,780 0,408 0,105 -0,193 0,190 0,442 0,000 

ICBP 2014 58,20 23,943 0,454 0,106 -0,177 0,232 0,432 0,000 

ICBP 2015 52,37 24,003 0,418 0,113 -0,209 0,069 0,416 0,000 

ICBP 2016 27,78 24,087 0,392 0,125 -0,154 0,103 0,432 0,000 

INCO 2012 24,36 23,837 0,262 0,029 -0,456 -0,114 1,281 0,000 

INCO 2013 21,76 24,048 0,248 0,017 -0,677 -0,020 1,388 0,005 

INCO 2014 14,60 24,090 0,235 0,074 -0,743 0,051 1,453 0,005 

INCO 2015 11,85 24,176 0,199 0,022 -0,732 -0,106 1,469 0,000 

INCO 2016 21,09 24,705 0,176 0,001 -0,850 -0,090 1,520 0,000 

INDF 2012 15,75 24,807 0,643 0,055 0,001 0,091 0,629 0,000 

INDF 2013 30,29 25,075 0,698 0,032 -0,234 0,091 0,722 0,000 

INDF 2014 18,54 25,179 0,708 0,046 -0,137 0,103 0,579 0,000 

INDF 2015 17,67 25,243 0,703 0,032 -0,215 0,005 0,588 0,000 

INDF 2016 18,31 25,132 0,647 0,050 -0,304 0,029 0,586 0,000 

INTP 2012 17,36 23,848 0,148 0,209 -0,443 0,187 0,865 0,000 

INTP 2013 14,69 24,004 0,138 0,188 -0,383 0,062 0,784 0,000 

INTP 2014 17,46 24,087 0,149 0,182 0,071 0,049 0,806 0,000 

INTP 2015 18,86 24,042 0,136 0,158 -0,433 -0,076 0,830 0,000 

INTP 2016 14,65 24,129 0,133 0,128 -0,393 -0,088 0,930 0,000 

JSMR 2012 23,16 23,932 0,652 0,065 -0,118 0,124 0,046 0,000 

JSMR 2013 31,34 24,058 0,679 0,037 -0,130 0,049 0,049 0,000 

JSMR 2014 34,24 24,185 0,703 0,044 -0,166 -0,039 0,052 0,000 

JSMR 2015 24,29 24,327 0,716 0,040 -0,288 0,021 0,057 0,000 

JSMR 2016 15,60 24,703 0,744 0,035 -0,284 0,186 0,053 0,000 

KLBF 2012 28,66 22,966 0,251 0,184 -0,114 0,329 0,447 0,000 

KLBF 2013 30,53 23,149 0,283 0,170 -0,109 0,251 0,484 0,000 

KLBF 2014 41,52 23,244 0,250 0,166 -0,144 0,121 0,467 0,000 

KLBF 2015 30,87 23,340 0,236 0,146 -0,204 0,042 0,490 0,000 

KLBF 2016 30,88 23,446 0,218 0,151 -0,147 0,109 0,512 0,000 

LPKR 2012 21,51 23,937 0,572 0,043 0,127 0,108 0,237 0,000 

LPKR 2013 16,87 24,167 0,591 0,039 0,161 0,020 0,237 0,000 

LPKR 2014 9,09 24,357 0,588 0,068 0,021 0,147 0,198 0,000 

LPKR 2015 44,02 24,445 0,603 0,013 0,103 -0,068 0,170 0,000 

LPKR 2016 18,58 24,543 0,593 0,019 -0,056 0,039 0,169 0,000 

LSIP 2012 14,06 22,745 0,168 0,148 -0,262 -0,070 0,886 0,000 

LSIP 2013 17,11 22,808 0,205 0,096 -0,245 -0,010 0,119 0,000 
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PERUSH TAHUN PER 

Firm 

Size DER PROF TA REV PPE MOWN 

LSIP 2014 13,87 22,888 0,196 0,107 -0,113 0,074 1,008 0,000 

LSIP 2015 14,44 22,904 0,172 0,070 -0,332 -0,062 1,001 0,000 

LSIP 2016 19,98 22,970 0,192 0,063 -0,255 -0,039 1,033 0,000 

PGAS 2012 11,92 24,353 0,438 0,228 0,066 0,103 0,876 0,000 

PGAS 2013 12,25 24,686 0,424 0,186 -0,622 0,108 0,842 0,000 

PGAS 2014 16,11 24,981 0,495 0,125 -0,198 0,058 1,020 0,000 

PGAS 2015 9,95 25,219 0,535 0,062 -0,264 -0,032 0,912 0,000 

PGAS 2016 20,20 25,238 0,537 0,045 -0,331 -0,021 0,845 0,000 

PTBA 2012 11,96 23,267 0,339 0,228 -0,123 0,088 0,279 0,000 

PTBA 2013 12,40 23,181 0,363 0,156 -0,323 -0,030 0,330 0,000 

PTBA 2014 14,61 23,422 0,434 0,125 -0,206 0,160 0,505 0,000 

PTBA 2015 4,81 23,550 0,457 0,121 -0,223 0,052 0,529 0,000 

PTBA 2016 13,13 23,645 0,439 0,108 -0,139 0,013 0,513 0,000 

TLKM 2012 13,49 25,436 0,537 0,115 -0,823 0,057 1,692 0,000 

TLKM 2013 14,58 25,575 0,527 0,111 -0,911 0,052 1,689 0,000 

TLKM 2014 19,34 25,678 0,522 0,102 -0,919 0,053 1,639 0,000 

TLKM 2015 19,68 25,836 0,548 0,093 -0,844 0,090 1,641 0,000 

TLKM 2016 20,29 25,914 0,530 0,108 -0,833 0,083 1,493 0,000 

UNTR 2012 12,71 24,641 0,411 0,115 -0,362 0,019 0,908 0,000 

UNTR 2013 14,66 24,773 0,421 0,084 -0,345 -0,098 0,927 0,000 

UNTR 2014 12,05 24,823 0,393 0,089 -0,445 0,037 0,846 0,000 

UNTR 2015 16,41 24,846 0,386 0,062 -0,563 -0,063 0,861 0,000 

UNTR 2016 15,85 24,882 0,361 0,078 -0,602 -0,062 0,867 0,000 

UNVR 2012 32,87 23,207 0,669 0,404 -0,169 0,366 0,735 0,000 

UNVR 2013 37,06 23,265 0,665 0,421 -0,162 0,288 0,728 0,000 

UNVR 2014 41,58 23,382 0,664 0,415 -0,163 0,296 0,736 0,000 

UNVR 2015 48,24 23,479 0,693 0,372 -0,248 0,138 0,749 0,000 

UNVR 2016 46,32 23,541 0,719 0,382 -0,222 0,227 0,788 0,000 
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