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ABSTRACT 

This research aims to examine the relationship between dividend policy and earning quality. This 
research uses five dividend policy features: dividend paying status, dividend size, dividend 
changes, dividend persistence, and stock repurchase. Earning quality is measured by accrual 
quality (AAQ) and timeliness. Sample selection using purposive sampling method.Sample consist 
of 31 firms listed in IDX from 10 Indonesia’s Biggest Conglomerates in year of 2015-2016. The 
data processing method uses multiple linear regression analysis with Eviews 7 software.The result 
show that (1) dividend paying status, dividend size, and dividend persistence have no significant 
effect on earning quality measured by accrual quality (AAQ) and timeliness; (2) dividend changes 
has a significant negative effect on earning quality measured by accrual quality (AAQ) and 
timeliness; (3) stock repurchase has significantly relationship with earning quality measured by 
accrual quality (AAQ).  

 

Keywords: dividend policy, dividend paying status, dividend size, dividend changes, dividend 
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1. Pendahuluan 
 
Pentingnya informasi laba dalam laporan keuangan menjadikannya target bagi tindakan 

oportunistik manajemen untuk melakukan manajemen laba demi memaksimalkan keuntungannya 
(Hasty dan Herawati, 2017). Oleh sebab itu penelitian terkait konsep  laba yang berkualitas dan 
bebas dari manipulasi menjadi penting. Laba yang berkualitas diharapkan dapat membantu 
stakeholder dalam membuat keputusan yang tepat. 

Selama ini berbagai pihak telah berusaha mendefinisikan kualitas laba dalam berbagai 
sudut pandang. Menurut Sun, Yung, dan Rahman (2014), kualitas laba yang rendah dihubungkan 
dengan adanya abnormal akrual. Sedangkan menurut PSAK 2017 terdapat 2 kategori utama yang 
menggambarkan kualitas informasi keuangan yaitu karakteristik kualitatif fundamental (relevansi, 
materialitas, dan representasi tepat) dan karakteristik kualitatif peningkat (keterbandingan, 
keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman). Sedangkan menurut Kamarudin dan Ismail 
(2014), pengguna laporan keuangan mungkin mendefinisikan  kualitas laba dari ada atau tidaknya 
manajemen laba. 

Selain definisi dari kualitas laba, faktor-faktor yang selama ini diduga dapat mempengaruhi 
kualitas laba suatu perusahaan juga menjadi sangat penting. Selama ini banyak penelitian yang  
sudah menguji berbagai faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Hasil 
penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba akan menjadi bukti empiris 
yang bernilai bagi para pihak eksternal dalam memprediksi kualitas laba suatu perusahaan secara 
lebih tepat. 

Salah satu faktor yang dianggap memiliki pengaruh terhadap kualitas laba adalah 
kebijakan dividen. Kebijakan dividen diartikan sebagai kebijakan yang berhubungan dengan 
pembayaran dividen oleh pihak perusahaan, berupa penentuan besarnya dividen yang akan 
dibagikan dan besarnya saldo yang akan ditahan untuk kepentingan perusahaan (Lucyanda dan 
Lilyana, 2012). Secara umum terdapat tiga teori yang dapat menjelasakan hubungan dividen 
terhadap kualitas laba yaitu teori agensi, signalling dan dividend signalling theory, serta free cash 
flow theory. Model dividend signaling tradisional memprediksi bahwa dividen membawa informasi 
tentang laba perusahaan masa depan. Peningkatan jumlah dividen membawa sinyal good news 
sedangkan penurunan jumlah dividen membawa sinyal bad news (Tong dan Miao, 2011).   

Terdapat dua argumen utama mengapa kebijakan dividen mampu memprediksi kualitas 
laba perusahaan. Pertama, dividen diduga memiliki peran dalam meminimalisir konflik keagenan 
antara manajer dan pemegang saham (Febriela dan Veronica, 2014). Di sisi lain investor memiliki 
kesulitan untuk mencegah manajer dalam melakukan penyalahgunaan arus kas. Jensen (1986) 
menyarankan bahwa dividend payout adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah keagenan 
tersebut dengan mengurangi jumlah free cash flow yang bisa disalahgunakan oleh manajer. Oleh 
karena itu, kebijakan pembagian dividen bisa menjadi cara untuk meminimalisir tindakan 
oportunistik tersebut sekaligus sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan manajer.   

Kedua, terlalu mahal bagi manajer untuk membagikan dividen dalam bentuk kas tanpa 
adanya arus kas yang memadai. Perusahaan sulit untuk membagikan dividen secara persisten 
bahkan meningkatkan jumlah dividen jika perusahaan benar-benar tidak menghasilkan 
peningkatan laba. Dengan kata lain kecil kemungkinan bagi perusahaan membagikan dividen 
dengan kondisi laba yang dimanipulasi (artifisial) (Febriela dan Veronica, 2014).  

Beberapa penelitian telah menguji pengaruh kebijakan dividen dengan kualitas laba. Hasil 
penelitian Skinner dan Soltes (2009) menunjukkan bahwa laba perusahaan yang membayar 
dividen lebih persisten dan kecil kemungkinan untuk melaporkan kerugian. Selain itu perusahaan 
dengan stock repurchase memiliki kualitas laba yang cenderung lebih persisten. Tong dan Miao 
(2011) menyatakan bahwa hubungan status pembayaran dividen dan kualitas laba menjadi lebih 
kuat ketika dividend payout lebih besar.   

Penelitian terkait kebijakan dividen juga pernah dilakukan di Indonesia. Penelitian Febriela 
dan Veronica tahun 2014 menggunakan empat proksi kebijakan dividen yaitu ukuran dividen, 
perubahan dividen, status pembagian dividen, dan persistensi dividen. Mereka menyimpulkan 
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bahwa status pembagian dividen, perubahan dividen, dan persistensi dividen berpengaruh positif 
terhadap kualitas laba. 

Namun masih terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kebijakan 
dividen bukan meriupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Sun, Yung, dan 
Rahman (2014) menunjukkan perusahaan yang mengumumkan akan melakukan stock repurchase 
namun sesungguhnya tidak melakukan stock repurchase memiliki kualitas laba yang lebih rendah 
baik sebelum pengumuman dan setelah pengumuman. Skinner dan Soltes (2009) serta Tong dan 
Miao (2011) juga mengatakan bahwa stock repurchase tidak memberikan sinyal yang kuat 
mengenai kualitas laba jika dibandingkan dengan dividen tunai. Hussainey dan Eisa (2009) 
menemukan bahwa kenaikkan dividen perusahaan tidak menyampaikan informasi relevan tentang 
laba masa depan.  Penelitian yang dilakukan oleh Hasty dan Herawati (2017) di Indonesia 
menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap manajemen laba yang dapat 
diartikan bahwa kebijakan dividen justru menurunkan kualitas laba perusahaan jika dilihat secara 
akrual.  

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, maka masih terdapat hasil yang inkonsisten 
serta masih terbatasnya penelitian yang menguji pengaruh kebijakan dividen terhadap kualitas 
laba di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan meneliti lebih lanjut tentang hubungan 
kebijakan dividen terhadap kualitas laba. Penelitian ini akan mereplikasi penelitian yang dilakukan 
oleh Febriela dan Veronica pada tahun 2014 yang berjudul “Dividend Payment and Earning 
Quality: Evidence from Indonesia”. Dengan memperhatikan saran dan keterbatasan yang ada, 
penulis memodifikasi penelitian ini dengan menambahkan variabel stock repurchase sebagai 
proksi kebijakan dividen, menambah proksi kualitas laba, dan mengganti periode serta objek 
penelitian dengan 10 Indonesia’s Biggest Conglomerates. 

 
Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

dengan cara: (i) menambahkan variabel stock repurchase sebagai proksi kebijakan dividen, (ii) 
menambah proksi timeliness (iii) mengganti periode penelitian menjadi tahun 2015-2016, dan (iv) 
menggunakan 10 Indonesia’s Biggest Conglomerates  sebagai objek penelitian. 

Pemilihan objek penelitian tersebut mengikuti saran dan keterbatasan dari penelitian yang 
dilakukan Jurica Lucyanda dan Lilyana (2012) untuk mempertimbangkan kategori konglomerasi 
dalam dividend payout ratio. Menurut  Rafrini dan Sari (2013), bentuk usaha konglomerasi 
biasanya merupakan hasil dari perkembangan usaha keluarga. Pola kepemilikan keluarga yang 
terkonsentrasi dan pemilik utama yang dominan menyebabkan kebijakan pembagian dividen 
diarahkan agar tidak memberatkan keluarga (Arifin, 2003).  

Perusahaan konglomerat yang memiliki banyak segmen usaha (terdiversifikasi) memiliki 
lebih banyak konflik keagenan dikarenakan semakin kompleksnya pengawasan yang dibutuhkan 
pada setiap segmen usaha. Oleh sebab itu penelitian ini menduga perusahaan konglomerasi 
memiliki kebijakan dividen yang berbeda dan berpegaruh terhadap kualitas labanya. 10 
Indonesia’s biggest conglomerates diharapkan bisa mewakili perusahaan konglomerat dengan 
kinerja keuangan terbaik sehingga diharapkan bisa mengarahkan kebijakan dividen yang lebih 
baik untuk mengurangi konflik keagenan antara kepemilikan mayoritas dengan minoritas.   

 
2. Landasan Teori 
2.1 Teori Agensi  

Hubungan agensi adalah kontrak antara satu orang atau lebih (prinsipal) dengan menyewa 
orang lain (agen) untuk melakukan sejumlah jasa atas kepentingan mereka yang melibatkan 
penyerahan wewenang terhadap pengambilan keputusan terhadap agen (Jensen dan Meckling, 
1976). Teori agensi merupakan model yang digunakan untuk menjelaskan konflik yang terjadi 
antara pihak manajemen (agent) dan pemilik perusahaan (principle).  

Teori keagenan dapat pula menjelaskan peran dividen dalam mengurangi biaya agensi. 
Dividen membantu mengurangi biaya agensi yang dihubungkan dengan pemisahan kepemilikan 
dan kontrol (Jensen and Meckling, 1976; Rozeff, 1982; Easterbrook, 1984; Jensen, 1986). 
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Easterrbook (1984) menyatakan bahwa dividen memainkan peranan penting dalam mengurangi 
biaya keagenan dengan memfasilitasi pasar modal untuk mengawasi aksi dan kinerja manajemen. 
Dividen meningkatkan kemungkinan manajer untuk mencari pendanaan eksternal sehinggal akan 
ada pengawasan secara ketat oleh pihak bank, pasar modal, dan penyedia modal (Sirait dan 
Siregar, 2014). Meningkatnya pengawasan terhadap perusahaan akan menyebabkan manajer 
lebih sulit untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan sehingga 
informasi laba yang dilaporkan menjadi lebih reliabel. 

2.2 Signalling Theory dan Dividend Signalling Theory  

Godfrey  et  al.  (2010:374)  mengatakan  teori  sinyal  berbicara  mengenai  manajer   yang   
menggunakan   akun-akun   dalam   laporan   keuangan   untuk memberikan tanda atau sinyal 
harapan dan tujuan masa depan. Dalam perspektif ini, manajer sukarela memberikan informasi 
kepada investor untuk membantu pengambilan keputusan mereka. Menurut teori ini,  jika  manajer  
mengharapkan  suatu  tingkat pertumbuhan  perusahaan  yang tinggi di  masa depan,  mereka 
akan  berusaha  memberikan sinyal  itu terhadap investor  melalui  akun-akun.  Manajer  dari  
perusahaan  lain  yang  memiliki kinerja    yang  baik  akan  memiliki  insentif  yang  sama,  dan  
manajer  dari perusahaan dengan kinerja rata-rata akan memiliki insentif untuk melaporkan berita 
positif sehingga mereka tidak dianggap berkinerja buruk. Manajer dari perusahaan  dengan  
kinerja  buruk  umumnya  akan  berinisiatif  untuk  tidak melaporkannya,   tetapi   mereka   juga   
memilki insentif untuk   melaporkan kinerja  buruknya  untuk  mempertahankan  kredibilitas  dalam  
pasar  saham.  

Battacharrya (1979) mengungkapkan teori dividen sebagai informasi atas laba. Teori ini 
merupakan dasar dari dividend signalling theory. Selain itu, Miller dan Rock (1985) dan John dan 
Williams (1985) juga memberikan bukti bahwa dividen digunakan oleh perusahaan sebagai alat 
signalling kepada para pemegang saham. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik 
menggunakan dividen sebagai salah satu signalling device yang terpercaya dan sulit ditiru oleh 
perusahaan yang kinerjanya lemah. Perusahaan yang berkinerja lemah sulit untuk menggunakan 
dividen sebagai signalling device.  Hal tersebut disebabkan karena perusahaan yang berkinerja 
lemah cenderung mengalami penurunan laba sehingga sulit bagi mereka untuk membagikan 
dividen kepada pemegang saham. Oleh sebab itu, investor akan memahami sinyal yang diberkan 
perusahaan melalui dividen dan investor akan memberikan nilai yang tinggi bagi perusahaan yang 
membagikan dividen yang tinggi. Malkiel (2003) menyatakan dividen akan memberikan sinyal yang 
kuat kepada investor tentang  kekuatan finansial dan kredibilitas laba yang dilaporkan. Sehingga 
dividen dianggap dapat memberikan gambaran apakah perusahaan memiliki laba yang berkualitas 
atau tidak. 

2.3 Teori Free Cash Flow  

Versi modern dari model free cash flow mengasumsikan bahwa perusahaan membayar 
dividen untuk mengatasi masalah keagenan yang berasal dari pemisahan kepemilikan dan kontrol 
dalam perusahaan besar dengan kepemilikan yang terkonsentrasi. Pada beberapa perusahaan, 
kebanyakan investor kekurangan kemampuan atau insentif untuk mengawasi dan mengontrol 
semua aktivitas manajerial. Dalam ketidakberadaan kontrak yang lengkap, manajer memiliki 
insentif untuk terlibat dalam aktivitas yang mungkin bukan merupakan kepentingan terbaik 
investor.  

Satu manifestasi hal tersebut adalah ketika manajer memiliki banyak arus kas tetapi 
terbatasnya kesempatan investasi untuk dana tersebut. Richardson (2006) menunjukkan bahwa 
investasi yang berlebihan terjadi pada perusahaan dengan tingkat free cash flow tertinggi. Manajer 
yang mementingkan kepentingan pribadi akan memiliki insentif untuk menginvestasikan kelebihan 
kas dalam aktivitas yang mengurangi nilai perusahaan. Solusi yang mungkin untuk mengurangi 
masalah ini yaitu dengan mengurangi kas diskresioner yang tersedia bagi manajer. Jensen (1986) 
menyarankan bahwa dividend payout adalah suatu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. 
Grossman dan Hart (1980) dan Easterbook (1984) juga memiliki argumen yang sama terhadap hal 
tersebut.  Dengan dilakukannya pembagian dividen, peluang manajer untuk melakukan tindakan 
oportunistik yang merugikan perusahaan jadi berkurang sehingga tindakan manajer untuk 
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melakukan manipulasi angka pada laporan keuangan terutama angka laba juga berkurang. Hal 
tersebut diharapkan akan diikuti pula dengan meningkatnya kualitas laba. 

 

2.4. Kebijakan Dividen 

Baker (2009:3) menjelaskan bahwa keputusan manajer keuangan perusahaan terbagi ke 
dalam dua kategori yaitu, keputusan investasi dan keputusan pendanaan (Baker dan Powel, 
2005). Keputusan Investasi melibatkan penentuan jenis dan jumlah aset yang perusahaan 
inginkan untuk ditahan, merefleksikan sisi sebelah kiri dari neraca. Keputusan pendanaan 
berrfokus pada akuisisi dana dalam bentuk hutang dan ekuitas (modal) untuk mendukung aktivitas 
operasi dan investasi perusahaan. Sisi sebelah kanan dari neraca perusahaan merefleksikan 
sumber pendanaan tersebut.  

Keputusan dividen, yang ditetapkan oleh kebijakan dividen perusahaan, adalah suatu 
bentuk keputusan pendanaan yang mempengaruhi jumlah laba yang perusahaan distribusikan ke 
pemegang saham dan jumlah yang ditahan untuk diinvestasikan kembali. Kebijakan dividen 
merujuk pada payout policy di mana perusahaan ikuti dalam menentukan ukuran dan pola 
distribusi kas kepada pemegang saham dalam suatu periode. Dewan direksi perusahaan, dengan 
masukan dari manajemen senior, menetapkan kebijakan dividen perusahaan. 

2.5. Stock Repurchase 

Frankfuter,Wood dan Wansley (2003:206) menjelaskan bahwa daripada membayar dividen 
tunai, perusahaan mungkin memilih untuk melakukan stock repurchase yaitu membayarkan laba 
ke pemilik dengan membeli kembali saham biasa yang beredar. Stock repurchase disebut pula 
dengan treasury stock. Pada beberapa negara, stock repurchase tidak diizinkan karena prinsip 
perusahaan dihalangi dari melakukan bisnis dengan sendirinya. Dari sudut pandang pemegang 
saham, share repurchase menyediakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Suatu pilihan untuk menjual sebagian atau seluruh saham dengan harga yang biasanya 
lebih tinggi dari harga pasar.  

2. Dalam kebanyakan contoh menjadi bertanggungjawab untuk capital gain tax, daripada 
ordinary income tax.  

3. Untuk memiliki pilihan apakah akan menerima dividen atau tidak, suatu opsi yang belum 
tentu dimiliki dalam hal dividend reguler atau kuartalan. 

Selanjutnya, terdapat 3 motif stock repurchase yaitu: 

1. Pertimbangan pajak dan pengaturan 
2. Biaya keagenan dari free cash flow 
3. Signalling dan Undervaluation 

 
2.6 Kualitas Laba  

Terdapat berbagai definisi dari kualitas laba. Kualitas laba secara umum didefinisikan 
melalui dua perspektif yaitu perspektif kegunaan dalam pengambilan keputusan dan perspektif 
ekonomi (Kamarudin dan Ismail, 2014). Berdasarkan Velury dan Jenskin (2006),  Kualitas laba 
sebenarnya merupakan konsep teoritis dan para peneliti belum mengidentifikasi metode standar 
yang seragam untuk mengukur konsep multidimensional ini (Velury dan Jenskin, 2006). Menurut 
Kamarudin dan Ismail (2014) terdapat beberapa pendekatan pengukuran kualitas laba yang 
seringkali digunakan pada penelitian-penelitian sebelumnya seperti Manajemen Laba, Accrual 
Quality, Earning Persistence, Earning Predictability, Value Relevance, dan Timeliness.  

Menurut PSAK 2017, agar informasi keuangan menjadi berguna, informasi tersebut harus 
relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang akan direpresentasikan. Selain itu, 
kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding (comparable), 
terverifikasi (verifiable), tepat waktu (timely), dan terpaham (understandable). 
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2.7 Pengaruh Status Pembagian Dividen Terhadap Kualitas Laba 

Dividen diduga mengandung informasi tentang kualitas laba. Dividen dianggap dapat 
mengurangi biaya agensi yang ditanggung oleh pemegang saham (Easterbook, 1984). Hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Skinner dan Soltes (2009) menunjukkan perusahaan yang 
membagikan dividen memiliki laba yang lebih persisten. Selain itu, terlalu mahal bagi manajer 
untuk membagikan dividen jika laba tidak merefleksikan kondisi kinerja perusahaan yang 
sesungguhnya. Perusahaan sulit untuk membagikan dividen tunai (kecuali stock dividend) jika 
kondisi laba artifisial (Febriela dan Veronica, 2014). Berdasarkan survey yang dilakukan di 
Indonesia, manajer menganggap stabilitas laba dan tingkat laba tahun berjalan dan laba masa 
depan sebagai determinan penting dari dividen (Baker dan Powell, 2012). Sehingga dapat diduga 
bahwa perusahaan yang membagikan dividen memiliki kualitas laba yang baik. Atas dasar 
tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H1: Status pembagian dividen berpengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan 
konglomerat. 

2.8 Pengaruh Ukuran Dividen Terhadap Kualitas Laba 

Tong dan Miao (2011) menemukan bahwa hubungan status pembayaran dividen dan 
kualitas laba menjadi lebih kuat ketika dividend payout lebih besar. Perusahaan yang membagikan 
dividen tunai dalam jumlah besar harus didukung oleh jumlah kas perusahaan yang besar 
sehinggga lebih mencerminkan informasi tentang laba yang sebenarnya dari perusahaan. Atas 
argumen tersebut, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:  

H2: Ukuran Dividen berpengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. 

2.9 Pengaruh Kenaikan Dividen Terhadap Kualitas Laba 

Sama halnya dengan argumen pada hipotesis sebelumnya, manajer juga tidak akan berani 
untuk menaikkan pembagian dividen tunai dalam jumlah besar jika tidak terjadi kenaikan laba yang 
sesungguhnya. Hasil penelitian dari Koerniadi dan Rad (2011) menunjukkan terdapat hubungan 
positif antara pengumuman kenaikan dividen dengan reaksi pasar. Selain itu terdapat hubungan 
positif antara discretionary accrual perusahaan yang menaikkan dividen dengan profitabilitas masa 
depan (Koerniadi dan Rad, 2011). Perusahaan yang menaikkan dividen juga memiliki kualitas laba 
yang lebih baik (Febriela dan Veronica, 2014). Pembayaran dividen tunai akan menyebabkan 
perusahaan tidak melaporkan laba yang direkayasa karena laba seperti itu tidak menghasilkan 
arus kas yang sebenarnya (Glassman, 2005). Namun menurut Hussainey dan Eisa (2009), 
kenaikan dividen tidak memberikan informasi yang relevan tentang laba masa depan pada 
perusahaan dengan pendapatan yang menurun. Sehingga penulis menyusun hipotesis sebagai 
berikut: 

H3: Kenaikan dividen berpengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. 

2.10 Pengaruh Persistensi Dividen Terhadap Kualitas Laba 

Dividen persisten adalah dividen yang dibagikan secara teratur oleh perusahaan kepada 
pemegang saham (Febriela dan Veronica, 2014). Sedangkan Tong dan Miao (2011) menemukan 
bahwa perusahaan yang membagikan dividen secara teratur memiliki kas yang lebih persisten 
yang berasal dari kinerja operasional perusahaan yang sesungguhnya. Atas dasar tersebut, maka 
dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H4: Persistensi dividen berpengaruh positif terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. 

2.11 Pengaruh Stock Repurchase Terhadap Kualitas Laba 

Perusahaan biasanya melakukan stock repurchase karena dua alasan yaitu untuk 
mensubtitusi pembayaran dividen atau saat saham perusahaan tersebut mengalami 
undervaluation (Yarram, 2014).  Menurut Gong et al. (2008) serta Di dan Marciukaitye (2015), 
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manajer melakukan manajemen laba sebelum open market share-repurchase untuk menyesatkan 
investor dan mendapatkan harga share-repurchase yang lebih rendah. Menurut Liu dan Mehran 
(2016), perusahaan yang mencapai benchmark Dividend per Share melakukan lebih banyak 
share-repurchase dan perusahaan tersebut akan kehilangan target DPS jika tidak melakukan 
share-repurchase secara abnormal. Sedangkan penelitian yang dilakukan Sun, Yung, dan 
Rahman (2014) menunjukkan perusahaan yang mengumumkan akan melakukan stock repurchase 
namun sesungguhnya tidak melakukan stock repurchase memiliki kualitas laba yang lebih rendah 
baik di saat sebelum pengumuman dan setelah pengumuman. Hal tersebut menunjukkan bahwa 
perusahaan yang mengumumkan untuk melakukan share-repurchase namun tidak benar-benar 
melakukannya memiliki kualitas laba yang buruk dan mungkin bertujuan untuk meningkatkan 
harga saham sesaat. Sejalan dengan hal tersebut, menurut hasil penelitian Tong dan Miao (2011), 
Stock Repurchase berhubungan dengan kualitas laba yang lebih baik Sedangkan hasil penelitian 
Skinner dan Soltes (2009) menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan stock repurchase 
secara teratur memiliki kualitas laba yang lebih persisten dibandingkan perusahaan yang 
melakukan stock repurchase sesekali atau tidak sama sekali, namun stock repurchase 
memberikan sinyal yang kurang kredibel mengenai kualitas laba dibandingkan dividen. 
Berdasarkan argumen dan hasil penelitian di atas, penulis menyusun hipotesis sebagai berikut: 

H5: Stock Repurchase berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat.   

3. Metodologi Penelitian 
3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini merupakan perusahaan yang termasuk kedalam 10 Indonesia’s Biggest 
Conglomerates yang terdaftar di BEI periode 2015-2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan. Berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan (purposive sampling), maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
sebanyak 31 perusahaan dengan 62 observasi selama dua periode. Berikut adalah rincian 
pengambilan sampel penelitian: 

Tabel 4.1 
Kriteria Pemilihan Sampel 

Keterangan Jumlah 

Populasi perusahaan yang termasuk dalam 10 
Indonesia’s Biggest Conglomerates dan terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia 

80 

Perusahaan yang tidak menyajikan laporan 
keuangan auditan tahun 2014-2017 

(6) 

Perusahaan yang tidak menggunakan mata uang 
rupiah dalam pelaporan keuangannya 

(9) 

Perusahaan yang total ekuitas bernilai negatif (1) 
Perusahaan yang tergolong dalam lembaga 
keuangan 

(21) 

Jumlah perusahaan sampel penelitian 43 
Total observasi (2 tahun) 86 
Data outlier (24) 
Total observasi akhir 62 

Sumber: Data Diolah 

3.2 Operasionalisasi Variabel 
Tabel 4.2 

Operasional Variabel 

Variabel Pengukuran Skala 

Variabel Dependen (Kualitas Laba) 

Kualitas Akrual Semakin rendah nilai AAQ menunjukkan 
kualitas laba yang semakin tinggi. 

Rasio 
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Timeliness Ketepatwaktuan (Timeliness) diukur melalui 
rentang waktu (lamanya hari) sejak tanggal 
penyampaian (publikasi) laporan keuangan 
tahunan masing-masing perusahaan sampai 
batas penyampaian laporan keuangan tahunan 
kepada OJK paling lambat pada akhir bulan 
keempat (POJK No 29/POJK.04/2016).  

Rasio 

Variabel Independen (Kebijakan Dividen) 

Status 
Pembagian 
Dividen 

diberi nilai 1 jika perusahaan membagikan dividen 
pada tahun t dan 0 jika perusahaan tidak 
membagikan dividen pada tahun t.  

Nominal 

Ukuran Dividen diberi nilai 1 jika perusahaan membagikan dividen 
dalam jumlah besar sedangkan 0 jika kriteria 
tersebut tidak dipenuhi. Perusahaan akan disebut 
membagikan dividen dalam jumlah besar jika 
payout ratio melebihi 0,25. 

Nominal 

Kenaikan Dividen diberi nilai 1 jika perusahaan menaikkan ukuran 
dividen dari tahun t-1 ke tahun t dan 0 jika ukuran 
dividen turun atau tidak berubah. Perusahaan 
dikatakan menaikkan ukuran dividen jika terdapat 
kenaikan dividend payout ratio. 

Nominal 

Persistensi 
Dividen 

diberi nilai 1 jika perusahaan membagikan dividen 
selama dua tahun berturut-turut dari tahun t-1 
sampai tahun t dan 0 jika perusahaan tidak 
membagikan dividen selama dua tahun berturut-
turut.  

Nominal 

Stock 
Repurchase 

diberi nilai 1 jika perusahaan melakukan stock 
repurchase pada tahun t sedangankan 0 jika 
perusahaan tidak melakukan stock repurchase 
pada tahun t. Perusahaan dikatakan melakukan 
stock repurchase jika terdapat penurunan share 
outstanding pada tahun t.   

Nominal 

Variabel Kontrol 

Arus Kas Bebas Arus Kas Bebas = Laba operasi setelah pajak – 
Investasi bersih pada modal 
operasi 

Rasio 

Profitabilitas 
    

                    

           
 Rasio 

Leverage 
         

          

           
        Rasio 

 

3.3 Metode Analisis Data 

Model Regresi Ganda merupakan model regresi dengan lebih dari satu variabel 
independen (Abdul Hakim, 2014). Model yang digunakan untuk menguji pengaruh kebijakan 
dividen terhadap kualitas laba adalah model analisis regresi ganda dengan menggunakan software 
statistik Eviews 7. 
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3.4 Persamaan Penelitian 

Penelitian ini secara umum menggunakan 2 persamaan regresi yaitu persamaan regresi 
dengan variabel dependen kualitas laba yang diproksikan dengan AAQ dan persamaan regresi 
dengan kualitas laba yang diproksikan dengan timeliness. Selanjutnya dikarenakan variabel 
independen status pembagian dividen dan persistensi dividen memiliki korelasi yang cukup kuat 
maka untuk menghindari timbulnya multikolinearitas, masing-masing persamaan regresi dibagi 
kedalam dua model yaitu model 1 (menguji pengaruh status pembagian dividen terhadap kualitas 
laba) dan model 2 (menguji pengaruh persistensi dividen terhadap kualitas laba). 

 

Model 1 

                                                                           

                                               

Model 2 

                                                                            

                                               

 

Keterangan:  

EQi,t = Kualitas laba yang diproksikan 

dengan Kualitas Akrual (AAQ) dan 

Timeliness 

DIVi,t = Status pembagian dividen 

DIV_SIZEi,t = Ukuran Dividen 

DIV_CHANGEi,t = Kenaikan dividen 

PDIVi,t = Persistensi dividen 

SREPi,t = Stock Repurchase 

AKBi,t = Arus Kas Bebas (Free Cash Flow) 

ROAi,t = Return on Asset 

LEVi,t = Leverage  

β0 = Konstanta 

β1,2,...7 = Koefisien variabel independen 

ɛi,t = Variabel pengganggu perusahaan i 
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4. Hasil Penelitian 
4.1 Statistik Deskriptif 

Tabel 4.3 
Statistik Deskriptif Variabel Dependen AAQ 

 AAQ DIV DIV_S DIV_C PDIV SREP AKB ROA LEV 

 Mean  0.055809  0.790323  0.387097  0.354839  0.741935  0.112903  1.021143  0.057465  0.471545 
 Median  0.052375  1.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.134672  0.040332  0.465489 
 Maximum  0.188576  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  35.61963  0.457885  0.931239 
 Minimum  0.001106  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -10.32105 -0.125691  0.097690 
 Std. Dev.  0.039808  0.410402  0.491062  0.482370  0.441142  0.319058  6.709818  0.090477  0.193979 
 Skewness  1.046276 -1.426372  0.463586  0.606780 -1.105815  2.446307  3.704600  2.223002  0.195717 
 Kurtosis  4.565601  3.034537  1.214912  1.368182  2.222826  6.984416  19.52403  11.41463  2.419278 

          
 Jarque-Bera  17.64386  21.02663  10.45265  10.68352  14.19620  102.8508  847.1779  233.9803  1.267018 
 Probability  0.000147  0.000027  0.005373  0.004787  0.000827  0.000000  0.000000  0.000000  0.530726 

          
 Sum  3.460176  49.00000  24.00000  22.00000  46.00000  7.000000  63.31089  3.562840  29.23576 
 Sum Sq. Dev.  0.096666  10.27419  14.70968  14.19355  11.87097  6.209677  2746.321  0.499346  2.295293 

          
 Observations  62  62  62  62  62  62  62  62  62 

 
Sumber: Data diolah, Eviews 7 

 

Tabel 4.4 
Statistik Deskriptif Variabel Dependen Timeliness 

 TL DIV DIV_S DIV_C PDIV SREP AKB ROA LEV 

 Mean -22.56452  0.758065  0.403226  0.370968  0.693548  0.177419  1.122768  0.059320  0.469038 

 Median -20.00000  1.000000  0.000000  0.000000  1.000000  0.000000  0.299238  0.038579  0.472941 

 Maximum  2.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  1.000000  35.61963  0.457885  0.931239 

 Minimum -54.00000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000 -10.32105 -0.125691  0.053239 

 Std. Dev.  13.99956  0.431751  0.494550  0.487007  0.464783  0.385142  6.759391  0.092639  0.203543 

 Skewness -0.378459 -1.205190  0.394558  0.534224 -0.839654  1.688801  3.577870  2.030350  0.095853 

 Kurtosis  2.776468  2.452482  1.155676  1.285396  1.705018  3.852050  18.74998  10.26847  2.298236 

          

 Jarque-Bera  1.609136  15.78340  10.39594  10.54375  11.61738  31.34665  773.1053  179.0765  1.367161 

 Probability  0.447281  0.000374  0.005528  0.005134  0.003001  0.000000  0.000000  0.000000  0.504806 

          

 Sum -1399.000  47.00000  25.00000  23.00000  43.00000  11.00000  69.61163  3.677849  29.08036 

 Sum Sq. Dev.  11955.24  11.37097  14.91935  14.46774  13.17742  9.048387  2787.051  0.523496  2.527225 

          

 Observations  62  62  62  62  62  62  62  62  62 
 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 
Statistik deskriptif dibagi kedalam 2 kelompok yaitu statisik deskriptif untuk sampel dengan 

proksi AAQ dan statistik deskriptif untuk sampel dengan proksi timeliness. Perbedaan statistik 
deskriptif tersebut terjadi karena adanya perbedaan 4 sampel perusahaan yang dikeluarkan 
karena terkategori dari kedua kelompok sampel tersebut. Berdasarkan tabel statistik deskriptif 
diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel penelitian membagikan 
dividen selama period penelitian. Selain itu, hanya sebagian kecil perusahaan yang membagikan 
dividen dalam jumlah besar, menaikkan dividennya, maupun melakukan stock repurchase selama 
periode penelitian.  
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4.2 Hasil Analisis Regresi Data Panel 
 

Tabel 4.5 
Ringkasan Hasil Regresi Dengan Variabel Dependen AAQ 

  Model 1 Model 2 

                                                     
                      
                               
                              
                                      

                                  
                     
                                
                               
                                              

Variable Expected 

Sign 

Coefficient t-Statistic Prob. Coefficient t-statistic Prob. 

C  0.078278 5.048022 0.0000 0.079214 5.157269 0.0000 
DIV ( - ) -0.010695 -0.777160 0.4405    

DIV_SIZE ( - ) -0.008940 -0.742899 0.4608 -0.003677 -0.283306 0.7780 
DIV_CHANGE ( - ) 0.029319 2.583831 0.0125 0.026548 2.424809 0.0187 

PDIV ( - )    -0.017107 -1.230113 0.2240 
SREP ( + ) / ( - ) 0.044900 2.776179 0.0075 0.039472 2.323189 0.0240 
AKB ( + ) 0.000194 0.246575 0.8062 6.61E-05 0.082534 0.9345 
ROA ( - ) 0.013533 0.229652 0.8192 0.015407 0.261857 0.7944 
LEV ( + ) -0.057268 -2.032529 0.0470 -0.051148 -1.772731 0.0819 

Adjusted R-Square 0.157714 0.162071 
F-statistic 2.631705 2.685500 
Prob (F-statistic) 0.020491 0.018398 
Ringkasan Variabel 

Variabel dependen    : Kualitas Akrual (AAQ) dan timeliness 

Variabel independen : status pembagian dividen (DIV), ukuran dividen (DIV_SIZE), kenaikan dividen (DIV_CHANGE), persistensi dividen (PDIV), dan  

stock repurchase (SREP).  

Variabel kontrol        : arus kas bebas (AKB), profitabilitas (ROA), dan leverage (LEV) 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 
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Tabel 4.6 
Ringkasan Hasil Regresi Dengan Variabel Dependen Timeliness 

  Model 1 Model 2 

                                                   
                      
                               
                              
             

                                  
                      
                                
                              
                                                  

 

Variable Expected Sign Coefficient t-Statistic Prob. Coefficient t-statistic Prob. 

C  66.12361 3.195771 0.0039 66.53297 3.163335 0.0042 
DIV ( - ) -6.903378 -0.826063 0.4169    

DIV_SIZE ( - ) 7.592402 0.925157 0.3641 5.882794 0.634747 0.5316 
DIV_CHANGE ( - ) 12.47508 2.312419 0.0296 10.19360 2.169906 0.0401 

PDIV ( - )    -2.245874 -0.224187 0.8245 
SREP ( + ) / ( - ) -17.20950 -1.150398 0.2613 -16.99585 -1.121488 0.2732 
AKB ( + ) 1.334243 2.064933 0.0499 1.216824 1.894014 0.0703 
ROA ( - ) 25.20607 0.419423 0.6786 16.95828 0.246514 0.8074 
LEV ( + ) -194.1936 -4.419507 0.0002 -198.3853 -4.405504 0.0002 

Adjusted R-Square 0.432237 0.417314 
F-statistic 2.255111 2.180745 
Prob (F-statistic) 0.019522 0.023760 
Ringkasan Variabel 

Variabel dependen    : Kualitas Akrual (AAQ) dan timeliness 

Variabel independen : status pembagian dividen (DIV), ukuran dividen (DIV_SIZE), kenaikan dividen (DIV_CHANGE), persistensi dividen (PDIV), dan 

stock repurchase (SREP).  

Variabel kontrol        : arus kas bebas (AKB), profitabilitas (ROA), dan leverage (LEV) 

Sumber: Data diolah, Eviews 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengaruh Kebijakan Dividen..., Ni Gusti Ayu Erica Bhuwana, Ak.-Ibs, 2018



13 
 

Uji t merupakan bagian dari pengujian hipotesis yang dapat dilakukan dengan melihat nilai 
probabilitas t untuk kemudian dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Jika nilai 
probabilitas dari suatu varibel lebih kecil dari 5% maka variabel independen tersebut berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel diatas, maka variabel status pembagian 
dividen, ukuran dividen, persistensi dividen, arus kas bebas, dan ROA tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat. Sedangkan variabel stock repurchase 
berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan AAQ. Variabel 
kenaikan dividen juga berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba yang diproksikan 
dengan kualitas akrual (AAQ) dan timeliness. Selain itu variabel leverage berpengaruh signifikan 
positif terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan AAQ dan timeliness.  

4.3 Koefisien Determinasi 

Berdasarkan tabel 4.5, nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) variabel dependen 
AAQ model 1 adalah sebesar 0.157714. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa 15.7714% variasi 
variabel AAQ yang dapat dijelaskan oleh variabel dividen, ukuran dividen, perubahan dividen, 
stock repurchase, arus kas bebas, profitabilitas, dan leverage. Selanjutnya koefisien determinasi 
AAQ model 2 sebesar 0.162071 yang berarti hanya 16.2071% variasi variabel AAQ yang dapat 
dijelaskan oleh variabel ukuran dividen, perubahan dividen, persistensi dividen, stock repurchase, 
arus kas bebas, profitabilitas, dan leverage. 

Berdasarkan tabel 4.6, nilai koefisien determinasi (Adjusted R-Square) variabel dependen 
timeliness model 1 adalah sebesar 0.432237. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa hanya 
43.2237% variasi variabel timeliness yang dapat dijelaskan oleh variabel dividen, ukuran dividen, 
perubahan dividen, stock repurchase, arus kas bebas, profitabilitas, dan leverage. Selanjutnya 
koefisien determinasi timeliness model 2 sebesar 0.417314 yang berarti hanya 41.7314% variasi 
variabel timeliness yang dapat dijelaskan oleh variabel ukuran dividen, perubahan dividen, 
persistensi dividen, stock repurchase, arus kas bebas, profitabilitas, dan leverage. 

4.4.  Hasil Uji Statistik F 

Berdasarkan tabel 4.5 dan 4.6, seluruh nilai Prob (F-statistic) lebih kecil dari α (5%). Hal ini 
menunjukkan bahwa secara simultan (bersama-sama), variabel dividen, ukuran dividen, kenaikan 
dividen, persistensi dividen, stock repurchase, arus kas bebas, profitabilitas, dan leverage 
berpengaruh terhadap kualitas laba (AAQ dan Timeliness) secara signifikan. 

4.5 Pengujian Hipotesis dan Pembahasan Hasil penelitian 

4.5.1 Pengaruh Status Pembagian Dividen terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan hasil analisis data, dapat diketahui bahwa status pembagian dividen tidak 
berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat (H0 diterima, Ha1 
ditolak).  Tidak adanya pengaruh signifikan positif status pembagian dividen terhadap kualitas laba 
yang diproksikan dengan kualitas akrual mungkin disebabkan tidak adanya diskresi manajemen 
pada pembagian dividen tunai. Hanya terdapat satu prosedur atau metode yang dapat digunakan 
terkait pencatatan transaksi dividen tunai. Pihak manajemen tidak memiliki pilihan untuk 
menggunakan metode lain sehingga tidak adanya peluang untuk mempengaruhi angka laba 
melalui transaksi pembagian dividen tunai. Ketiadaan diskresi manajemen terhadap laba 
perusahaan melalui aktivitas pembagian dividen menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap 
jumlah akrual.  

Sama halnya dengan kualitas akrual, kualitas laba yang diproksikan dengan timeliness juga 
tidak dipengaruhi oleh status pembagian dividen. Hasil tersebut disebabkan tidak adanya 
kerumitan dalam metode atau prosedur untuk mencatat transaksi pembagian dividen tunai 
sehingga tidak menyebabkan perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan 
keuangannya. Jadi tidak ada perbedaan ketepatwaktuan publikasi laporan keuangan antara 
perusahaan yang membagikan dividen maupun yang tidak membagikan membagikan dividen.  
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4.5.2 Pengaruh Ukuran Dividen terhadap Kualitas Laba 

Sama halnya dengan status pembagian dividen, ukuran dividen juga tidak berpengaruh 
positif signifikan terhadap kualitas laba (H0 diterima, Ha2 ditolak). Hasil tersebut sejalan dengan 
hasil penelitian Febriela dan Veronica (2014), Skinner dan Soltes (2009) dan Talebi (2010). 
Skinner dan Soltes (2009) menyatakan perusahaan yang membagikan dividen memiliki kualitas 
laba yang lebih baik (persisten) namun jumlah dari dividen tidak berpengaruh signifikan. Hal 
tersebut mungkin disebabkan karena adanya homogenitas atau kelompok-kelompok perusahaan 
yang memang membagikan dividen dalam ukuran yang hampir sama dengan kualitas laba yang 
hampir sama pula sehingga memampukan mereka untuk membagikan dividen terlepas dari 
besarnya ukuran dividen itu sendiri (Febriela dan Veronica, 2014).  

Selain itu ukuran dividen yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan ukuran dividen 
tunai. Pencatatan jumlah dividen tunai hanya menggunakan satu prosedur atau metode akuntansi 
sehingga tidak ada diskresi manajemen baik saat perusahaan membagikan dividen dalam jumlah 
besar maupun dalam jumlah kecil. Tidak adanya diskresi manajemen terhadap laba menunjukkan 
tidak adanya pengaruh terhadap total akrual. Oleh sebab itu, ukuran dividen tidak berpengaruh 
signifikan positif terhadap kualitas laba  yang diproksikan dengan kualitas akrual.  

Dalam penelitian ini, ukuran dividen juga tidak berpengaruh signifikan positif terhadap 
kualitas laba yang diproksikan dengan timeliness. Tidak adanya kerumitan dalam hal metode 
pencatatan jumlah dividen tunai tidak menyebabkan keterlambatan perusahaan untuk 
mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi tidak terdapat perbedaaan ketepatwaktuan 
pelaporan keuangan antara perusahaan yang membagikan dividen dalam jumlah besar mapun 
yang membagikan dividen dalam jumlah kecil.    

4.5.3. Pengaruh Kenaikan Dividen terhadap Kualitas Laba 

Berdasarkan hasil analisis data, kenaikan dividen berpengaruh negatif signifikan terhadap 
kualitas laba perusahaan konglomerat (H0 diterima, Ha3 ditolak). Hasil penelitian ini cukup sejalan 
dengan penelitian Hasty dan Herawaty (2017) yang menemukan adanya hubungan positif antara 
kebijakan dividen dengan manajemen laba yang berarti bahwa kebijakan dividen berpengaruh 
negatif terhadap kualitas laba. Semakin tingginya rasio pembayaran dividen maka semakin kecil 
jumlah laba ditahan dan biaya ekuitas yang tinggi. Hussainey dan Eisa (2009) juga menemukan 
bahwa kenaikan dividen tidak membawa informasi relevan tentang laba masa depan pada 
perusahaan yang mengalami penurunan pertumbuhan laba.  

Jika dilihat dari kualitas akrual, terdapat hubungan signifikan negatif antara kenaikan 
dividen dan kualitas laba (berlawanan dengan hipotesis). Jika dilihat dari statistik deskriptif, nilai 
minimum ROA sebesar (-12.5691%) dengan rata-rata ROA hanya sebesar 5.7465% diartikan 
bahwa terdapat perusahaan yang menaikkan dividennya walaupun sedang mendapat laba yang 
rendah. Kebijakan perusahaan tersebut untuk menaikkan jumlah dividen dalam kondisi laba yang 
kecil diduga dapat memotivasi pihak manajemen untuk menggunakan diskresinya agar kinerja 
perusahaan tetap terlihat baik. Meningkatnya diskresi manajemen tersebut berpengaruh terhadap 
meningkatnya jumlah akrual sehinggga kualitas laba menurun.  

Sedangkan jika dilihat dari timeliness, terdapat hubungan signifikan negatif antara kenaikan 
dividen dan kualitas laba (berlawanan dengan hipotesis). Sesuai penjelasan sebelumnya, adanya 
perusahaan yang menaikkan dividen dalam kondisi laba yang kecil maka akan memicu 
meningkatnya diskresi manajemen untuk memanipulasi laba. Tindakan manajemen perusahaan 
untuk memanipulasi laba diduga akan memakan waktu yang lama sehingga bisa menjadi faktor 
yang memicu keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangannya. Penjelasan tersebut 
sesuai dengan hasil penelitian (Seni dan Mertha, 2015) yang menemukan bahwa manajemen laba 
berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.  

4.5.4. Pengaruh Perisitensi Dividen terhadap Kualitas Laba 

Sama halnya dengan status pembagian dividen, persistensi dividen juga tidak berpengaruh 
terhadap kualitas laba perusahaan konglomerat (H0 diterima, Ha4 ditolak). Persistensi dividen 
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dalam penelitian ini diartikan perusahaan membagikan dividen tunai selama dua tahun berturut-
turut. Tidak adanya hubungan positif signifikan antara persistensi dividen dengan kualitas akrual 
(AAQ) diduga disebabkan oleh terbatasnya diskresi manajemen dalam memilih metode akuntansi 
yang dapat mempengaruhi laba perusahaan sehingga menunjukkan tidak adanya pengaruh 
terhadap jumlah akrual.  

Sedangkan tidak adanya pengaruh persistensi dividen terhadap timeliness diduga 
disebabkan tidak adanya kerumitan metode dalam pencatatan transaksi pembagian dividen 
selama dua tahun berturut-turut yang dapat menyebabkan perusahaan terlambat dalam 
mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi tidak terdapat perbedaan ketepatwaktuan 
penyampaian laporan keuangan antara perusahaan yang membagikan dividen secara persisten 
ataupun yang tidak membagikan dividen secara persisten.  

4.5.5. Pengaruh Stock Repurchase terhadap Kualitas Laba 

Penelitian ini menemukan bahwa stock repurchase berpengaruh signifikan negatif terhadap 
kualitas laba yang diproksikan dengan kualitas akrual AAQ (H0 ditolak, Ha5 diterima). Hasil 
penelitian ini cukup sejalan dengan hasil penelitian Sung, Yung dan Rahman (2014), Gong et al. 
(2008) serta Di dan Marciukaitye (2015). Stock repurchase merupakan pembelian saham kembali 
oleh perusahaan. Aktivitas stock repurchase yang melibatkan saham menyebabkan adanya 
beberapa pilihan prosedur atau metode akuntansi bagi pencatatan aktivitas stock repurchase. 
Pihak manajemen memiliki diskresi yang tinggi untuk memilih metode akuntansi mana yang akan 
digunakan sehingga dapat mempengaruhi laba perusahaan. Adanya diskresi manajemen terhadap 
laba perusahaan menunjukkan adanya pengaruh stock repurchase terhadap jumlah akrual. Oleh 
sebab itu, hasil penelitian ini menunjukkan stock repurchase berpengaruh signifikan terhadap 
kualitas laba yang diproksikan dengan kualitas akrual (AAQ).  

Sebaliknya stock repurchase tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba 
perusahaan yang diproksikan dengan timeliness. Hal tersebut mungkin disebabkan tidak adanya 
kerumitan metode atau prosedur dalam hal pencatatan transaki stock repurchase yang dapat 
menyebabkan perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi tidak 
terdapat perbedaan ketepatwaktuan penyampaian laporan keuangan antara perusahaan yang 
melakukan stock repurchase maupun yang tidak melakukan stock repurchase. 

5. Kesimpulan dan Saran  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara kebijakan dividen terhadap kualitas 
laba. Penelitian ini menggunakan total sampel sebanyak 31 perusahaan yang termasuk dalam 10 
Indonesia’s Biggest Conglomerates tahun 2015-2016. Berdasarkan hasil regresi data panel 
dengan menggunakan software Eviews 7, ditemukan hasil sebagai berikut: (1) Status Pembagian 
Dividen, Ukuran Dividen, dan Persistensi Dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laba yang diproksikan dengan kualitas akrual (AAQ) dan timeliness; (2) Kenaikan Dividen 
berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan kualitas akrual 
(AAQ) dan timeliness; (3) Stock repurchase berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang 
diproksikan dengan kualitas akrual (AAQ) namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laba yang diproksikan dengan timeliness. 

Tidak adanya pengaruh signifikan positif status pembagian dividen, ukuran dividen dan 
persistensi dividen terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan kualitas akrual mungkin 
disebabkan tidak adanya diskresi manajemen pada pembagian dividen sehingga tidak 
berpengaruh terhadap jumlah akrual. Sama halnya dengan kualitas akrual, kualitas laba yang 
diproksikan dengan timeliness juga tidak dipengaruhi oleh status pembagian dividen, ukuran 
dividen, dan persistensi dividen. Hasil tersebut disebabkan tidak adanya kerumitan dalam metode 
atau prosedur untuk mencatat transaksi pembagian dividen tunai sehingga tidak menyebabkan 
perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya.  

Jika dilihat dari kualitas akrual, terdapat hubungan signifikan negatif antara kenaikan 
dividen dan kualitas laba (berlawanan dengan hipotesis). Hal tersebut mungkin disebabkan karena 
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terdapat perusahaan yang menaikkan dividennya walaupun sedang mendapat laba yang rendah. 
Kebijakan untuk menaikkan jumlah dividen dalam kondisi laba yang kecil diduga dapat memotivasi 
pihak manajemen untuk menggunakan diskresinya agar kinerja perusahaan tetap terlihat baik. 
Meningkatnya diskresi manajemen tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah akrual 
sehinggga kualitas laba menurun. Sedangkan jika dilihat dari timeliness, terdapat hubungan 
signifikan negatif antara kenaikan dividen dan kualitas laba (berlawanan dengan hipotesis). Sesuai 
penjelasan sebelumnya, adanya perusahaan yang menaikkan dividen dalam kondisi laba yang 
kecil maka akan memicu meningkatnya diskresi manajemen untuk memanipulasi laba. Tindakan 
manajemen perusahaan untuk memanipulasi laba diduga akan memakan waktu yang lama 
sehingga bisa menjadi faktor yang memicu keterlambatan dalam menyampaikan laporan 
keuangannya. Penjelasan tersebut sesuai dengan hasil penelitian (Seni dan Mertha, 2015) yang 
menemukan bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan negatif terhadap ketepatan waktu 
pelaporan keuangan. 

Aktivitas stock repurchase yang melibatkan saham menyebabkan adanya beberapa pilihan 
prosedur atau metode akuntansi bagi pencatatan aktivitas stock repurchase. Pihak manajemen 
memiliki diskresi yang tinggi untuk memilih metode akuntansi mana yang akan digunakan 
sehingga dapat mempengaruhi laba perusahaan. Adanya diskresi manajemen terhadap laba 
perusahaan menunjukkan adanya pengaruh stock repurchase terhadap jumlah akrual. Oleh sebab 
itu, hasil penelitian ini menunjukkan stock repurchase berpengaruh signifikan terhadap kualitas 
laba yang diproksikan dengan kualitas akrual (AAQ).  

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya keterbatasan yang bisa dijadikan saran bagi 
penelitian empiris selanjutnya. (1) Dalam penelitian ini jumlah sampel penelitian hanya terbatas 
pada 10 perusahaan konglomerat terbesar yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 
2015-2016. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan seluruh perusahaan konglomerat yang 
terdaftar di BEI dengan periode penelitian yang lebih lama. (2) Penelitian ini hanya menggunakan 
2 proksi kualitas laba yaitu kualitas akrual (AAQ) dan timeliness. Penelitian selanjutnya diharapkan 
dapat menambah penggunaan proksi kualitas laba lain seperti manajemen laba dan earning 
persistence. (3) Pengukuran stock repurchase pada penelitian ini hanya terbatas pada apakah 
perusahaan melakukan stock repurchase atau tidak tanpa memperhatikan jumlah rupiah yang 
dikeluarkan perusahaan untuk membeli sahamnya kembali. Penelitian selanjutnya dapat 
mengukur stock repurchase dengan mempertimbangkan harga untuk pembelian saham kembali. 
(4) Dalam penelitian ini, observasi antara model dengan proksi AAQ dan model dengan proksi 
timeliness tidak sama walaupun jumlah pengamatan sama, sehingga memungkinkan hasil yang 
berbeda. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan observasi yang sama antara 
model proksi variabel dependen yang berbeda. 
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