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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan 

dan kinerja keuangan suatu entitas (PSAK, 2012). 

“Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi: 
(a) aset, (b) laibilitas, (c) ekuitas, (d) pendapatan dan (e) beban termasuk 
keuntungan dan kerugian, (f) kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik 
dalam kapasitasnya sebagai pemilik serta (g) arus kas, untuk mencapai 
tujuan laporan keuangan yaitu, memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 
sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan 
ekonomi” (IAI, 2009;1.3).   
 
Laporan keuangan bertujuan umum (selanjutnya disebut sebagai ‘laporan 

keuangan’) adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan 

bersama sebagian besar pengguna laporan (PSAK, 2012). 

Boediono (2005) mengungkapkan, laporan keuangan telah menjadi isu 

sentral sebagai sumber penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak 

yang berkepentingan seperti skandal keuangan di perusahaan-perusahaan publik 

yang melibatkan persoalan laporan keuangan yang pernah diterbitkannya. 

Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, antara lain PT. Kimia Farma Tbk pada 

tahun 2002 yang mengindikasikan adanya praktik earning management dengan 

menaikkan laba hingga Rp.32,7 milyar. 

“Ada pula PT. Indofarma pada tahun 2004 yang melakukan praktik earning 
management dengan menyajikan overstated laba bersih senilai Rp.28,870 
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milyar, sebagai dampak dari penilaian persediaan barang dalam proses 
(work-in-process) yang lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga harga 
pokok penjualan tahun tersebut understated” 
(http://iraaffiana.blogspot.com).  
 
“Sepanjang tahun 2011, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan (Bapepam-LK) memeriksa 178 kasus dugaan pelanggaran di 
bidang pasar modal. Ketua Bapepam-LK, Nurhaida, di penutupan 
perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (30/12) memaparkan bahwa 
dari 178 kasus yang diperiksa, sebagian besar adalah kasus-kasus yang 
berkaitan dengan keterbukaan emiten dan perusahaan publik, perdagangan 
efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan 
keterbukaan emiten dan perusahaan publik antara lain dugaan pelanggaran 
atas ketentuan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, transaksi 
material, keterbukaan pemegang saham tertentu, informasi atau fakta 
material yang harus segera diumumkan kepada publik. Lalu, penyajian 
laporan keuangan serta penggunaan dana hasil penawaran umum” 
(http://www.hukumonline.com). 
 
Skandal ekstrim mengenai manajemen laba yang secara luas dilaporkan 

dalam laporan keuangan juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar di 

Amerika Serikat seperti Enron, Merck, dan WorldComm (Tehranian, et al., 2006).  

“Laporan keuangan perusahaan publik harus diterbitkan melalui media-
media masa yang dapat digunakan sebagai sumber informasi penting yang 
diperlukan oleh pemegang saham khususnya dan pihak-pihak yang 
berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) pada umumnya” 
(Boediono, 2005). 
 
Utomo (2000) (dalam Masnila, 2010) mengungkapkan dewasa ini media 

pengungkapan kinerja perusahaan dengan menggunakan internet dapat dijadikan 

sebagai media alternatif. PSAK No.1 adalah pernyataan atas standar akuntansi di 

Indonesia yang menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan agar dapat 

diperbandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun 

dengan laporan keuangan entitas lain.  

“Komponen keuangan yang lengkap terdiri dari: a) laporan posisi keuangan 
pada akhir periode; b) laporan laba rugi komprehensif selama periode; c) 
laporan perubahan entitas selama periode; d) laporan arus kas selama 
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periode; e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan 
akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya dan; f) laporan posisi 
keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas 
menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat 
penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 
mereklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.” (PSAK, 2012). 
 
Adanya informasi-informasi tersebut dalam laporan keuangan diharapkan 

dapat menjadi pedoman untuk pemegang saham dan investor untuk menentukan 

kepentingan investasi mereka terhadap saham emiten.  

Subramanyam (1996) menunjukkan bahwa salah satu ukuran kinerja 

perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah 

laba yang dihasilkan perusahaan. Penelitian Dechow (1994) menunjukkan bahwa 

laba yang diukur atas dasar akrual dianggap sebagai ukuran yang lebih baik atas 

kinerja perusahaan dibandingkan arus kas operasi karena akrual mengurangi 

masalah waktu dan mismatching yang terdapat dalam penggunaan arus kas dalam 

jangka pendek. Rachmawati dan Triatmoko (2007) mengemukakan bahwa dalam 

prosesnya, dasar akrual memungkinkan adanya perilaku manajer dalam 

melakukan rekayasa laba atau earnings management guna menaikkan atau 

menurunkan angka akrual dalam laporan laba rugi. Manajemen laba merupakan 

masalah keagenan yang timbul karena adanya konflik kepentingan antara 

shareholders dan manajer. Manajer yang berperan sebagai agent secara moral 

bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), 

namun disisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimumkan 

kesejahteraan mereka (Herawaty, 2008). Sehingga ada kemungkinan besar bahwa 

agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (Jensen dan 

Meckling, 1976). 
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“Tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa 
atau kondisi lain, sehingga manajemen menggunakan pertimbangan dalam 
mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi untuk 
menghasilkan informasi yang: (a) relevan untuk kebutuhan pengambilan 
keputusan ekonomi pengguna, dan (b) andal” (PSAK, 2012). 
 
Menurut Herawaty (2008) fleksibilitas ini juga merupakan hal yang 

mendasari lahirnya manajemen laba selain dari perilaku opportunistic manajer. 

Praktik seperti ini dapat memberikan dampak terhadap kualitas laba yang 

dilaporkan (Boediono, 2005). Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat 

kesalahan pembuatan keputusan kepada para pemakainya seperti para investor dan 

kreditor, sehingga nilai perusahaan akan berkurang (Siallagan dan Machfoedz, 

2006). 

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan sehingga 

dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham, sehingga 

pemegang saham akan menginvestasikan modalnya kepada perusahaan tersebut 

(Haruman, 2008).  

“Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja 
manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. Jika laba seperti ini 
digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan maka, 
laba  tersebut tidak dapat menjelaskan nilai perusahaan yang sebenarnya” 
(Boediono, 2005). 
 
Myers (1984) memperkenalkan set peluang investasi (investment 

opportunity set) dalam kaitannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Investment 

opportunity set memberikan petunjuk yang lebih luas dimana nilai perusahaan 

sebagai tujuan utama tergantung pada pengeluaran perusahaan di masa yang akan 

datang. Nilai pasar perusahaan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: (1) nilai 

sekarang dari aset yang sudah ditempatkan, dan (2) nilai sekarang atas investasi 
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masa depan dan peluang pertumbuhannya. Perbedaan mendasar atas keduanya 

dijelaskan dengan ada tidaknya diskresioner investasi di masa depan yang terjadi. 

Nilai aset yang ditempatkan tidak ada diskresioner investasi di masa depan 

sedangkan untuk peluang pertumbuhan, terdapat adanya diskresioner investasi di 

masa depan. Mengingat hal ini, maka lebih baik peluang pertumbuhan dianggap 

dan dihargai sebagai pilihan pada aset riil dan oleh karena itu juga disebut juga 

sebagai opsi pertumbuhan. Praktek umum yang dilakukan untuk mengukur 

investment opportunity set suatu perusahaan adalah dengan menggunakan variabel 

proksi (proxy variabels) karena peluang investasi tidak dapat diamati 

(unobservable) oleh pihak luar (Adam dan Goyal, 2003). Tindakan manajer yang 

unobservable tersebut dapat menyebabkan prisipal tidak dapat mengetahui apakah 

manajer telah melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan prinsipal atau 

tidak (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan mengenai teori perusahaan (firm 

theory) yaitu, teori mengenai operasi input dan output perusahaan yang dapat 

memaksimalkan nilai keuntungan. Teori ini menimbulkan pertentangan tujuan 

antara perusahaan dan masyarakat. Masalah yang terkait dengan teori perusahaan 

(firm theory) dapat dipandang sebagai sebuah kasus khusus yaitu, theory of 

agency relationships (teori hubungan agensi) yang didefinisikan sebagai suatu 

kontrak antara satu orang atau lebih (principal) yang melibatkan orang lain 

(agent) untuk melakukan layanan tertentu atas nama mereka yang melibatkan 

pendelegasian beberapa pengambilan keputusan otoritas kepada agen (agent). 

Pemisahan pihak agen dan prinsipal dapat mengakibatkan adanya potensi konflik 
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yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan (Rachmawati dan 

Triatmoko, 2007). 

Teori agensi memberikan pandangan bahwa earning management dapat 

diminimumkan dengan pengawasan sendiri melalui good corporate governance 

(GCG) (Herawaty, 2008). Hal tersebut dapat dilakukan dengan adanya 

mekanisme monitoring untuk menyelaraskan perbedaan kepentingan pemilik dan 

manajemen antara lain dengan: 

1. memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (Herawaty, 

2008); 

2. “kepemilikan saham oleh institusional karena mereka dianggap sebagai 
sophisicated investor dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat 
memonitor manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk 
melakukan earning management” (Pratana dan Mas’ud, 2003); 
 

3. peran monitoring yang dilakukan dewan komisaris independen (Barnhart dan 

Rosestein, 1998); 

4. “kualitas audit yang dilihat dari peran komite audit dalam hal memelihara 
kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga 
terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta 
dilaksanakannya good corporate governance” (Rachmawati dan Triatmoko, 
2007). 

Menurut kajian studi yang dilakukan oleh tim studi Kementrian Keuangan 

Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tahun 

2010 perkembangan pasar modal dunia menunjukkan kondisi yang semakin 

terintegrasi. Demikian juga di negara ASEAN, salah satu bentuk integrasi tersebut 

dilakukan dengan adanya The Asean Capital Market Forum (ACMF). Integrasi 

yang dimaksudkan diharapkan dapat memungkinkan modal bergerak bebas, 

emiten bebas untuk meningkatkan modal dimana saja, dan investor dapat 
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berinvestasi dimana saja, terutama di kawasan ASEAN. Sehingga, salah satu 

strategi untuk mendukung tercapainya tujuan integrasi tersebut adalah dengan 

memperkuat penerapan aspek good corporate governance. Begitu pentingnya 

good corporate governance dalam perkembangan pasar modal saat ini telah lama 

diatur oleh Bapepam. 

Sejak tahun 2000, Bapepam telah berperan aktif dalam terwujudnya 

penerapan good corporate governance (GCG) terutama di lingkungan pasar 

modal. Definisi corporate governance sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha 

Milik Negara adalah: “Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan 

mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-

undangan dan etika berusaha ”. 

Sebagai implementasi penerapan GCG di pasar modal, Bapepam dalam 

situs resminya mempublikasikan usaha-usaha yang telah dilakukan antara lain, 

penyempurnaan secara terus-menerus peraturan tentang keterbukaan informasi, 

pelaporan keuangan, transaksi material, transaksi benturan kepentingan, tender 

offer, merger, dan take over maupun peraturan mengenai tanggung jawab direksi 

atas laporan keuangan serta pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite 

audit yang diterbitkan sejak tahun 2003. Dalam setiap penyusunan peraturan 

Bapepam selalu memasukkan prinsip-prinsip GCG yakni: 

a. fairness (keadilan),  

b. transperency (transparansi), 
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c. responsibility (tanggung jawab), dan  

d. accountability (akuntabilitas). 

Prinsip dasar dari GCG adalah accountability (akuntabilitas), transparency 

(transparansi), responsibility (tanggung jawab), independency (kemandirian), dan 

fairness (keadilan) (Daniri, 2005;9). 

“Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), salah 
satu lembaga yang juga berperan penting dalam pengembangan good 
corporate governance baik untuk pemerintah maupun dunia usaha, pertama 
kali mengeluarkan prinsip-prinsip dasar corporate governance pada Mei 
1999. Prinsip-prinsip dasar tersebut mencakup: 1) memastikan kerangka 
pengembangan corporate governance yang efektif; 2) hak pemegang saham 
dan fungsi utama kepemilikan saham; 3) perlakuan yang sama terhadap 
pemegang saham; 4) peranan stakeholders dalam corporate governance; 5) 
keterbukaan dan transparansi; 6) tanggung jawab Dewan (Komisaris dan 
Direksi)” (Daniri, 2005;9). 
 
Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), tujuan dari 

corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak 

yang berkepentingan (stakeholders). Prinsip-prinsip corporate governance yaitu, 

keadilan, transparansi, tanggung jawab, dan akuntabilitas dapat menjadi suatu 

jalan dalam mengurangi konflik keagenan. Selain itu, juga diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai tindakan-tindakan apa saja yang telah dilakukan 

oleh pihak manajemen selama ini. 

Pada tahun 2007, berdasarkan data yang diperoleh dari CLSA, posisi 

Indonesia berdasarkan skor terkait dengan corporate governance berada di 

peringkat akhir di antara negara-negara Asia lainnya seperti Singapura, Hong 

Kong, Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia, India, Cina, Korea, dan Filipina. 

Namun di tahun 2010, CLSA mencatatkan posisi Indonesia yang naik 1 peringkat 

menjadi posisi 10 dan sekaligus menempatkan Filipina pada urutan terakhir 
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dengan presentasi skor naik 3% menjadi 40% dari total skor yang diperoleh dari 

berbagai aspek penilaian GCG. Hal ini dikemukakan oleh CLSA bahwa saat ini 

Indonesia telah mampu untuk mengembangkan (improving) performa GCG 

namun, law enforcement di Indonesia sangat lemah dibandingkan dengan negara-

negara Asia lainnya. 

Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagai 

mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras 

dengan kepentingan shareholders (terutama minority interest) (Herawaty, 2008). 

“Mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok: (1) 
internal mechanism (mekanisme internal) seperti komposisi dewan 
direksi/komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif, (2) 
eksternal mechanisms seperti pengendalian oleh pasar dan level debt 
financing” (Barnhart dan Rosestein, 1998). 
 
Rachmawati dan Triatmoko (2007) juga mengemukakan ada 4 (empat) 

mekanisme corporate governance yang sering digunakan dalam berbagai 

penelitian mengenai corporate governance yang bertujuan untuk mengurangi 

konflik keagenan yaitu, komite audit, komisaris independen, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan manajerial. 

“Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, 
mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal 
(termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat opportunistic manajemen 
yang melakukan manajeman laba (earning management) dengan cara 
mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit 
eksternal” (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 
 
Tehranian et al., (2006) menjelaskan, banyaknya skandal korporasi yang 

terjadi setelah 2001 dan berkaitan dengan pelanggaran pelaporan akuntansi telah 

memunculkan Surbanes-Oxley Act yang disahkan Juni 2002. Sarbanes-Oxley Act 

mengharuskan perusahaan publik untuk memastikan dewan audit mereka adalah 
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komite yang berpengalaman dalam menerapkan prinsip akuntansi yang berlaku 

umum (GAAP) untuk perkiraan (estimation), akrual, dan cadangan. Selain itu, Xie 

(2003) juga menyimpulkan berdasarkan pengamatan terhadap penelitian-

penelitian terdahulu bahwa selain direksi keberadaan komite dari luar perusahaan 

penting untuk menangani masalah keagenan seperti adanya komite audit. 

Boediono (2005) mengemukakan bahwa komposisi dewan komisaris 

merupakan salah satu karateristik dewan yang berhubungan dengan kandungan 

informasi laba. 

“Tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjaga kelangsungan usaha 
perusahaan dalam jangka panjang tercermin dari: (a) terlaksananya dengan 
baik pengendalian internal dan manajemen resiko; (b) tercapainya return 
yang optimal bagi pemegang saham; (c) terlindunginya kepentingan 
pemangku kepentingan secara wajar; (d) terlaksananya suksesi 
kepemimpinan secara wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini 
organisasi; dan (e) terlaksananya penerapan GCG dengan sebaik-baiknya” 
(KNKG, 2011).  
 
Kusumawati dan Riyanto (2005) mengemukakan manfaat dari terciptanya 

good corporate governance di dalam perusahaan dapat dilihat dari premium yang 

bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). Jika investor 

bersedia membayar mahal maka, nilai pasar perusahaan yang menerapkan 

corporate governance lebih tinggi dibandingkan yang tidak menerapkan 

corporate governance.  

Siregar dan Utama (2005) berpendapat kepemilikan keluarga lebih efisien, 

maka pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi pengelolaan laba 

yang oportunis dapat dibatasi. Namun keduanya juga mengungkapkan, 

pengendalian yang lebih efisien dalam kepemilikan keluarga tersebut besar 

kemungkinan tidak berlaku di perusahaan konglomerasi (seperti yang banyak 
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terdapat di Indonesia) sehingga untuk perusahaan konglomerasi, biasanya 

sebagian besar kekayaan pemilik tersebar di berbagai perusahaan. 

“Struktur kepemilikan baik kepemilikan manajemen dan kepemilikan 
institusional, masing-masing memiliki kemampuan dalam mempengaruhi 
jalan perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan 
dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu, maksimalisasi nilai perusahaan 
akibat adanya kontrol yang mereka miliki” (Wahyudi dan Pawestri, 2006). 
   
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Rachmawati dan Triatmoko (2007) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan”. 

Ali dan O’Faircheallaigh (2007) mengklasifikasi industri secara khusus 

berdasarkan bahan bakunya yang dibagi menjadi: (a) industri ekstraktif, industri 

yang bahan bakunya dari alam, yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: (1) 

industri reproduktif, yang mengambil bahan bakunya dari alam, tetapi selalu 

mengganti kembali setelah mengambilnya; (2) industri manufakur, yang 

mengolah bahan baku menjadi barang jadi, hasilnya digunakan untuk industri lain. 

(b) industri non-ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diambil dari tempat 

lain atau disediakan oleh industri lain. 

Sehingga, dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan ekstraktif di 

Indonesia yang dibagi sesuai dengan pembagian sektor industri di Indonesia 

antara lain: perusahaan yang bergerak di sektor pertanian (agriculture), sektor 

pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor 

industri barang konsumsi. 

“Industri pengolahan Non-Migas sepanjang tahun 2011 mengalami 
pertumbuhan yang meningkat sekitar 6,83% dari tahun 2010. Untuk industri 
Logam Dasar Besi dan Baja yang selama 6 tahun terakhir selalu tumbuh di 
bawah 5% kini mampu tumbuh sebesar 13,06%. Industri Makanan, 
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Minuman, dan Tembakau tumbuh sebesar 9,19% setelah tahun sebelumnya 
hanya tumbuh 2,78%. Industri Tekstil, Barang Kulit, dan Alas Kaki mampu 
tumbuh sebesar 7,52% meningkat secara tajam dimana sejak tahun 2005 
terus mengalami guncangan akibat menurunnya permintaan ekspor dan 
maraknya produk impor sehingga pertumbuhannya kurang dari 2%. 
Sementara itu, ekspor industri pengolahan Non-Migas sepanjang tahun 2011 
juga turut mengalami kenaikan sebesar 24,66% dengan neraca ekspor positif 
tertinggi sepanjang tahun 2011 dicapai oleh ekspor produk Tekstil sebesar 
US$6,50 milyar dan ekspor produk pengolahan Tembaga, Timah, dan lain-
lain sebesar US$5,30 milyar” (www.kemenperin.go.id).  
 
Dijelaskan oleh Bank Indonesia dalam laporan triwulan IV tahun 2012 

bahwa kinerja investasi masih kuat (7,29%, y.oy). Dimana hal tersebut sejalan 

dengan realisasi PMA yang dipublikasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman 

Modal (BKPM) yaitu, realisasi PMA pada triwulan IV-2012 sebesar Rp.56,8 

triliun (ekuivalen dengan USD6,3 miliar), meningkat 22,9% dibanding periode 

yang sama di tahun 2011, atau meningkat 0,4% dibandingkan dengan triwulan III-

2012.  

 

 

Gambar 1.1 Perkembangan PMA Menurut Sektor Ekonomi 
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“Selama triwulan tersebut, realisasi investasi PMA menurut data BKPM 
tersebut terutama terkonsentrasi pada sektor industri logam dasar, barang 
logam, mesin dan elektronik (18,5%); pertambangan (17,4%); dan 
transportasi, gudang dan telekomunikasi (14,8%)” (Laporan Neraca 
Pembayaran Indonesia, 2013). 
 
Perannya yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di 

Indonesia, menyebabkan perusahaan-perusahaan jenis ekstraktif benar-benar 

harus memfokuskan diri untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan 

penilaian atas aktivitas investasinya dengan tepat agar dapat menghasilkan 

kualitas laba yang baik. Hal tersebut selanjutnya dapat meningkatkan nilai 

perusahaan yang dapat mendorong investor untuk terus menanamkan modalnya 

pada perusahaan-perusahaan ekstraktif di Indonesia sehingga dapat menjadi sektor 

yang dapat diandalkan dalam membangun ekonomi. 

Tahun yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Rachwati dan Triatmoko (2007) 

tahun yang digunakan sebagai dasar penelitian adalah antara tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2005. Saat ini penelitian yang dilakukan menggunakan tahun dasar 

2007 sampai dengan 2011. Hal ini untuk menunjukkan atau memberi gambaran 

terbaru mengenai kualitas laba dan nilai perusahaan pada perusahaan ekstraktif 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan investment opportunity set 

dan mekanisme corporate governance sebagai variabel independennya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berjudul: “Pengaruh 

Investment Opportunity Set (IOS) dan Mekanisme Corporate Governance 

Terhadap Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan pada Perusahaan 

Ekstraktif”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Pandangan teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak agen dan 

prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi 

kualitas laba yang dilaporkan (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Oleh sebab itu 

upaya pengembangan good corporate governance ditujukan untuk mendorong 

optimalisasi alokasi atau penggunaan sumber daya perusahaan agar pertumbuhan 

dan kesejahteraan pemilik perusahaan terjaga (Kusumawati dan Riyanto, 2005). 

Latar belakang yang diungkapkan Bernhart dan Rosestein (1998) mengemukakan 

penelitian mengenai corporate governance banyak dilakukan untuk 

mengidentifikasi mekanisme corporate governance agar dapat memastikan 

manajemen melakukan tindakan-tindakan yang terbaik untuk kepentingan 

shareholders. Identifikasi mekanisme yang dilakukan termasuk didalamnya 

adalah mekanisme internal seperti, dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan 

kompensasi eksekutif; dan mekanisnisme eksternal seperti, kontrol perusahaan 

terhadap pasar, kepemilikan institusional, dan tingkat debt financing.  

Herawaty (2008) menjelaskan bahwa corporate governance merupakan 

seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, 

pengurus, pihak kreditur, karyawan, serta pemegang kepentingan internal. Dalam 

penelitiannya, dijelaskan yang termasuk dalam proksi corporate governance salah 

satunya adalah kualitas audit. Sehingga untuk mengukur kualitas laba juga 

termasuk didalamnya adalah ukuran Kantor Akuntansi Publik (KAP). Beberapa 

peneliti juga menggunakan ukuran KAP untuk diujikan pengaruhnya terhadap 

kualitas laba, seperti Teoh dan Wong (1993) dan Siregar dan Utama (2005). 
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Pandangan kritis oleh pihak luar terhadap perusahaan besar (Yolana dan Martani, 

2005) dan tujuan perusahaan menggunakan leverage supaya keuntungan yang 

diperoleh lebih besar dari pada biaya aset dan sumber dananya (Hadianto dan 

Tjun, 2009) menyebabkan beberapa hal ini juga patut diperhitungkan sebagai 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kualitas laba yang dihasilkan 

perusahaan. 

Analisis mengenai bagaimana asimetris informasi dapat mempengaruhi 

masalah keputusan investasi perusahaan membawa Myers (1984) menjelaskan 

beberapa pilihan upaya pembiayaan (investasi) oleh perusahaan-perusahaan untuk 

menghindari masalah dengan shareholders dan “financial trap” yang dapat 

menurunkan nilai perusahaan. Dengan adanya kedua hal tersebut maka 

diharapkan perilaku opportunistic manajer dapat ditekan dan kinerjanya dapat 

ditingkatkan sehingga berdampak positif bagi kualitas laba dan nilai perusahaan.  

Masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai analisis 

faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan pada jenis 

perusahaan ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka 

berdasarkan uraian diatas permasalahan yang akan diteliti adalah: 

1. Apakah investment opportunity set (IOS) berpengaruh signifikan secara 

positif terhadap kualitas laba pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di 

BEI? 

2. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba pada 

perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI? 
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3. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba 

pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI?  

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba 

pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI? 

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap 

kualitas laba pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI? 

7. Apakah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) berpengaruh signifikan secara 

positif terhadap kualitas laba pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di 

BEI? 

8. Apakah leverage berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba 

pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI? 

9. Apakah investment opportunity set (IOS), komite audit, komisaris 

independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran 

Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran perusahaan, leverage secara bersama-

sama berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan ekstraktif yang 

terdaftar di BEI? 

10. Apakah kualitas laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

ekstraktif yang terdaftar di BEI? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh investment opportunity set (IOS) terhadap 

kualitas laba pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk menganalisis pengaruh proporsi komite audit independen terhadap 

kualitas laba pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI. 

3. Untuk menganalisis komposisi komisaris independen terhadap kualitas laba 

pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas laba 

pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI. 

5. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba 

pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI. 

6. Untuk menganalisis pengaruh ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap 

kualitas laba pada perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI. 

7. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas laba pada 

perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI. 

8. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap kualitas laba pada 

perusahaan ekstrakif yang terdaftar di BEI. 

9. Untuk menganalisis pengaruh investment opportunity set (IOS), komite audit, 

komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran perusahaan, leverage secara 
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bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan ekstraktif 

yang terdaftar di BEI. 

10. Untuk menganalisis pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan 

ekstraktif yang terdaftar di BEI. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Di samping tujuan penelitian tersebut di atas, maka kegunaan penelitian ini 

mencakup: 

a. Aspek Teoritis. 

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi pengembangan 

teori-teori atau ilmu pengetahuan terutama dibidang ekonomi. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan terhadap hasil 

penelitian yang lain yang telah dilakukan serta dapat dijadikan sebagai 

tambahan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang. 

b. Aspek Praktis. 

1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan 

pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam melaporkan laba. 

2. Bagi investor, diharapkan dapat memberikan informasi dalam pengambilan 

keputusan saat berinvestasi. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I: Pendahuluan 

BAB pendahuluan berisi latar belakang masalah yang merupakan 

landasan pemikiran secara garis besar, baik secara teoritis dan atau fakta 

serta pengamatan yang menimbulkan minat dan penting untuk dilakukan 

penelitian. Perumusan masalah adalah pernyataan tentang keadaan, 

fenomena dan atau konsep yang memerlukan pemecahan dan atau 

memerlukan jawaban melalui suatu penelitian dan pemikiran mendalam 

dengan menggunkan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan. 

Tujuan penelitian dan kegunaan penelitian bagi pihak-pihak yang terkait. 

Sistematika penulisan merupakan bagian yang mencakup uraian ringkas 

dan materi yang dibahas setiap bab. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

BAB tinjauan pustaka terdiri dari landasan teori mengenai teori yang 

melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisis 

penelitian. Penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang merupakan 

permasalahan yang akan diteliti dan pengembangan hipotesis adalah 

dugaan sementara yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian 

terdahulu, serta merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang 

diteliti. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

BAB metode penelitian berisi variabel penelitian dan definisi operasional 

penelitian yaitu tentang deskripsi mengenai variabel-variabel dalam 
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penelitian yang didefinisikan secara jelas, penentuan sampel, jenis dan 

sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis merupakan deskripsi tentang jenis atau model 

analisis dan mekanisme alat analisis yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

BAB analisis data dan pembahasan berisi deskripsi objek penelitian, 

analisis data yang dikaitkan dengan analisis statistik deskriptif dan 

analisis model regresi dan interpretasi hasil sesuai dengan teknik analisis 

yang digunakan, termasuk didalamnya dasar pembenaran dan 

perbandingan dengan penelitian terdahulu. 

BAB V: PENUTUP 

BAB penutup berisi simpulan yang disajikan secara singkat mengenai 

apa yang telah diperoleh dari pembahasan interpretasi hasil, keterbatasan 

penelitian yang menguraikan tentang kelemahan dan kekurangan yang 

ditemukan setelah dilakukan analisis dan interpretasi hasil dan saran bagi 

pihak-pihak yang berkepentingan. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami 

isu corporate governance dan earning management (Herawaty, 2008). Hubungan 

agensi seperti dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976), muncul ketika satu 

orang atau lebih (principle) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan 

suatu jasa kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada 

agent tersebut. Keduanya menambahkan bahwa jika kedua kelompok (agen dan 

prinsipal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, 

maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak selalu bertindak 

yang terbaik untuk kepentingan prinsipal.  

Rahmawati et al. (2006) mengemukakan bahwa agency theory 

mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer (agen) dengan pihak 

prinsipal ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan 

stakeholder lainnya. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan timbulnya 

konflik yang biasa disebut konflik keagenan (agency conflict) (Haruman, 2008). 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), pengaruh dari konflik antara pemilik 

(owners) dan manajer ini akan menurunkan nilai perusahaan, kerugian inilah yang 
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merupakan agency cost equity bagi perusahaan. Dimana yang termasuk agency 

cost antara lain: 

1. The monitoring expenditure by the principle, yaitu merupakan biaya untuk 

memonitor perilaku manajer. 

2. The bounding expenditure by the agent (bounding cost), yaitu merupakan biaya 

untuk membentuk mekanisme yang menjamin bahwa manajer akan bertindak 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham. 

3. The residual loss, yaitu merupakan biaya untuk mendorong manajer bertindak 

sesuai dengan kemampuannya untuk kepentingan pemegang saham. 

Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi agency 

cost, diantaranya adalah pertama, Jensen dan Meckling (1976) menyatakan 

pendekatan untuk mengurangi agency cost dengan meningkatkan kepemilikan 

dari dalam (insider ownership) atau kepemilikan manajerial. Dengan penambahan 

kepemilikan manajerial perusahaan akan mendapatkan keuntungan untuk 

mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham. 

Kedua, “adanya institutional investor seperti perusahaan asuransi, bank, 
perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong 
peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, 
karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat 
digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan 
manajemen” (Putri dan Nasir (2006).  
 
Ketiga, “adanya komite audit yang mempunyai peran sangat penting dan 
strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan 
keuangan agar tercipta good corporate governance sehingga konflik 
keagenan yang mungkin terjadi dapat diminimalisasi” (Rachmawati dan 
Triatmoko, 2007). 
 
Keempat, dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal 

perusahaan, memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan (Siallagan dan 

PENGARUH INVESTMENT..., SITI FIRSARI MEIRIZKA, Ak.-IBS, 2013



23 
 

Machfoedz, 2006). Boediono (2005) kemudian menjelaskan melalui perannya 

dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi 

pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh 

suatu laporan laba yang berkualitas. 

Kelima, menurut Wah (2002), peluang investasi yang tinggi memiliki 

pemantauan manajer yang lebih besar. Sehingga, peluang investasi yang tinggi 

cenderung memiliki manfaat atas kontrol utang atau pemantauan pasar modal 

yang lebih bijaksana dari manajer (Jensen, 1986). Hal ini diharapkan dapat 

mendukung pengurangan agency cost. 

  

2.1.2 Kualitas Laba (Earnings Quality) 

“Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak 
hanya aspek kuatitatif saja, tetapi juga mencakup penjelasan-penjelasan 
lainnya yang dirasa perlu sehingga tujuan laporan keuangan yaitu, 
memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan 
ekonomis, dapat tercapai” (Harahap, 2011;136). 
 
Berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh Siallagan dan Machfoedz 

(2006), good corporate governance dapat meningkatkan kualitas pelaporan 

keuangan yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. 

Kualitas laba yang baik diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. 

Schroeder et al. (2009;158) menjelaskan definisi mengenai kualitas laba 

adalah hubungan antara laba akuntansi perusahaan dan pendapatan ekonominya. 

Beberapa teknik dapat digunakan untuk menilai kualitas laba antara lain: 
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1. Membandingkan prinsip akuntansi yang digunakan oleh perusahaan dengan 

yang umumnya digunakan dalam industri dan persaingan. Apakah prinsip yang 

digunakan oleh perusahaan dapat mengembangkan laba? 

2. Meninjau perubahan prinsip akuntansi dan perubahan estimasi yang dilakukan 

oleh perusahaan untuk menentukan apakah hal tersebut dapat mengembangkan 

laba. 

3. Menentukan apakah pengeluaran diskresioner (discretionary expenditures), 

seperti iklan, telah ditangguhkan dan membandingkannya dengan periode 

sebelumnya. 

4. Berupaya untuk mengkaji apakah beberapa biaya seperti biaya garansi, tidak 

tercermin pada laporan laba rugi. 

5. Menentukan biaya penggantian (replacement cost) persediaan dan aset lainnya. 

Mengkaji apakah perusahaan menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

mengganti aset. 

6. Meninjau catatan atas laporan keuangan untuk menentukan apakah ada 

kerugian kontinjensi yang mungkin mengurangi laba masa depan dan arus kas. 

7. Meninjau hubungan antara penjualan dan piutang untuk menentukan apakah 

piutang meningkat lebih cepat dibandingkan dengan penjualan. 

8. Meninjau bagian diskusi dan analisis manajemen pada laporan tahunan untuk 

menentukan pendapat manajemen atas masa depan perusahaan serta untuk 

mengidentifikasi isu-isu utama akuntansi. 

Teknik ini dapat membantu menentukan bahwa laporan keuangan 

perusahaan telah cukup memadai dalam menangkap substansi ekonomi dari 
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kegiatan operasional perusahaan. Lev dan Thiagarajan (1993) yang menggunakan 

teknik ini dalam penelitiannya menemukan bahwa laba yang disesuaikan dengan 

keuntungan dan kerugian yang tidak berkelanjutan (non sustainable gains and 

losses) memberikan penjelasan yang lebih baik tentang perubahan harga saham 

dibandingkan dengan laba yang dilaporkan. Hasil ini menunjukkan bahwa 

investor dan pengguna laporan keuangan harus berusaha untuk menyesuaikan 

laporan keuangan agar dapat mencerminkan realitas ekonomi.  

Scott (2012;164) menjelaskan beberapa dimensi lain kualitas laba yang 

termasuk didalamnya adalah konsep earning persistence (persistensi laba). 

Persistensi adalah konsep yang menantang dan berguna. Satu alasan yang 

diajukan oleh Ramakrishnan dan Thomas (1991) (dalam Scott, 2012), adalah 

karena kompenen yang berbeda dari laba bersih mungkin memiliki persistensi 

yang berbeda. Keduanya kemudian membedakan laba yang berkualitas 

berdasarkan persistensi menjadi tiga, antara lain: 

1. Bersifat permanen, diharapkan dapat bertahan tanpa batas waktu. 

2.  Tidak bersifat transitori, mempengaruhi laba pada tahun berjalan tetapi tidak 

tahun depan. 

3. Harga-tidak relevan (price-irrelevant), harga nol. 

Dimensi kedua dari kualitas laba yang dijelaskan oleh Scott (2012) adalah 

kualitas akrual. Dechow dan Dichev (2002) mengemukakan bahwa bila modal 

kerja akrual pada periode saat ini muncul sebagai laporan arus kas di periode 

mendatang, akrual tersebut berkualitas tinggi. 

“Kebutuhan akan analisis akuntansi disebabkan oleh 2 (dua) alasan. 
Pertama, akuntansi akrual memperbaiki akuntansi kas dengan 
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mencerminkan aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat. Namun, 
akuntansi akrual menyebabkan distorsi akuntansi yang perlu diidentifikasi 
dan disesuaikan. Kedua, laporan keuangan dibuat untuk berbagai jenis 
pemakai dan kebutuhan informasi. Selanjutnya dijelaskan oleh keduanya, 
bahwa distorsi akuntansi merupakan penyimpangan dari informasi yang 
dilaporkan pada laporan keuangan terhadap realitas usaha sebenarnya. Salah 
satu sumber distorsi adalah manajemen laba yang dapat dilakukan melalui 2 
(dua) cara: (1) mengubah metode akuntansi, yang merupakan bentuk 
manajemen laba yang paling jelas terlihat, dan (2) mengubah estimasi dan 
kebijakan akuntansi yang menentukan angka akuntansi, suatu bentuk 
manajemen laba yang lebih samar” (Subramanyam dan Wild, 2010;129). 
 
“Terdapat 3 (tiga) jenis strategi manajemen laba antara lain (Subramanyam 
dan Wild, 2010;131): 
1. Meningkatkan laba (increasing income), meningkatkan laba yang 

dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih 
baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa 
periode. 

2. Big bath, strategi ini dilakukan dengan penghapusan (write-off) sebanyak 
mungkin pada suatu periode. Periode yang dipilih biasanya periode 
dengan kinerja yang buruk atau peristiwa saat terjadi suatu kejadian yang 
tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. 

3. Perataan laba, pada strategi ini manajer meningkatkan atau menurunkan 
laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga 
mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan 
menciptakan cadangan dan kemudian melaporkan laba ini pada saat 
periode buruk.” 

 
“Banyak alasan untuk melakukan manajemen laba, antara lain: a) Insentif 
Perjanjian. Misalnya, perjanjian kompensasi manajer yang biasanya 
mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian bonus biasanya memiliki 
batas atas dan bawah, artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba lebih 
rendah dari batas bawah dan tidak mendapatkan bonus tambahan saat laba 
lebih tinggi dari batas atas. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk 
meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum 
diubah terkait dengan batas atas dan batas bawah ini. Contoh lain insentif 
perjanjian adalah persyaratan utang yang biasanya berdasarkan rasio yang 
menggunakan angka akuntansi laba. Oleh karena pelanggaran syarat utang 
menimbulkan biaya tinggi bagi manajer, maka cenderung melakukan 
manajemen laba untuk menghindari pelanggaran tersebut; b) Dampak 
Harga Saham. Misalnya, manajer dapat meningkatkan laba untuk 
menaikkan harga saham perusahaan sementara sepanjang satu kejadian 
tertentu seperti merger yang akan dilakukan atau penawaran surat berharga, 
atau rencana untuk menjual saham atau melakukan opsi. Salah satu insentif 
manajemen laba yang terkait lainnya adalah untuk melampaui ekspektasi 
pasar; c) Insentif Lain. Laba sering kali diturunkan untuk menghindari 
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biaya politik dan penelitian yang dilakukan badan pemerintah. Selain itu, 
perusahaan dapat menurunkan laba untuk memperoleh keuntungan dari 
pemerintah, misalnya subsidi atau proteksi dari persaingan asing” 
(Subramanyam dan Wild, 2010;132). 
  
Berbagai penelitian tentang kualitas laba dan kebermanfaatannya dalam 

konteks pengambilan keputusan investasi telah dilakukan. Misalnya, Li (2010) 

menemukan kualitas laba yang diasosiasikan dengan keputusan investasi riil 

(tenaga kerja manajerial dan keputusan modal) berkorelasi positif dengan 

persistensi laba. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Romanus (2007) 

bertujuan untuk memperjelas pemahaman pelaku pasar atas implikasi kualitas 

laba. Penelitian dilakukan dengan menguji pengaruh pra-penyajian kembali laba 

berkualitas dan analisis perkiraan revisi terhadap 719 perusahaan publik yang 

mengumumkan penyajian kembali antara tahun 1997 dan 2004. Hasilnya 

menunjukkan bahwa reaksi pasar terhadap pengumuman penyajian kembali secara 

signifikan dipengaruhi oleh pra-penyajian kembali laba. Contoh tersebut 

menunjukkan manfaat kualitas laba yaitu, untuk memenuhi tujuan penyajian 

informasi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi dan investasi. 

    

2.1.3 Nilai perusahaan (Corporate Value) 

Tujuan perusahaan yang ingin dicapai adalah meningkatkan nilai 

perusahaan melalui implementasi keputusan keuangan yang terdiri dari keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan deviden (Haruman, 2008). 

“Terdapat beberapa konsep nilai yang menjelaskan nilai perusahaan yaitu: 
nilai nominal, nilai pasar, nilai intrinsik, nilai buku, dan nilai likuidasi. Nilai 
nominal adalah nilai yang tercantum secara formal dalam anggaran dasar 
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perseroan, disebutkan dalam neraca perusahaan, dan juga ditulis jelas dalam 
surat saham kolektif. Nilai pasar, sering disebut kurs atau harga yang terjadi 
dari proses tawar-menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan 
jika saham perusahaan dijual di pasar saham. Nilai intrinsik mengacu pada 
perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Sedangkan nilai buku adalah nilai 
perusahaan yang dihitung sesuai dasar konsep akuntansi, yaitu dengan cara 
membagi selisih antara total assets dan total utang dengan jumlah saham 
yang beredar. Nilai likuidasi adalah nilai jual seluruh aset perusahaan 
dikurangi semua kewajiban yang harus dipenuhi” (Christiawan dan Tarigan, 
2007). 
 
“Nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek, salah satunya 
adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham perusahaan 
mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang dimiliki. 
Harga pasar saham menunjukkan penilaian central di seluruh pelaku pasar 
dan bertindak sebagai barometer kinerja manajemen perusahaan” (Pujiati 
dan Widanar, 2009). 
 
Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai perusahaan adalah 

dengan menggunakan Tobin’s Q (Herawaty, 2008). Professor James Tobin (1969) 

menjelaskan, Tobin’s Q adalah rasio dari nilai pasar atas aset suatu perusahaan 

(yang diukur dengan nilai pasar dari saham yang beredar dan utang) dengan biaya 

penggantian aset perusahaan (replacement cost of the firm’s assets). Keuntungan 

menggunakan rasio Tobin’s Q antara lain, masalah yang sulit dalam 

memperkirakan tingkat pengembalian atau biaya marjinal dapat dihindari. 

Menurut Carlton dan Perloff (2010), langkah-langkah yang tepat dapat diambil 

untuk menentukan nilai pasar dan biaya penggantian aset perusahaan sehingga 

dimungkinkan untuk mendapatkan perkiraan yang akurat dari keduanya. Hal ini 

dapat dilakukan dengan menjumlahkan nilai-nilai dari surat berharga yang 

dikeluarkan oleh perusahaan seperti, saham dan obligasi. Namun, untuk 

menentukan perkiraan biaya penggantian aset, kecuali pasar yang digunakan 

untuk penggantian peralatan tersedia, jauh lebih sulit dibandingkan 
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memperkirakan nilai pasar dari suatu aset perusahaan. Selain itu, pengeluaran 

untuk iklan dan R&D (research and develpoment) dalam menciptakan aset tidak 

berwujud juga sulit untuk dinilai. Biasanya, para peneliti yang menyusun Tobin’s 

Q mengabaikan biaya penggantian dan aset tidak berwujud dalam perhitungannya. 

Oleh karena itu, penggunaan rasio Q sebagai ukuran kekuatan pasar tanpa 

penyesuaian lebih lanjut dapat meyesatkan. 

Lebih jauh Carlton dan Perloff (2010) juga menjelaskan interpretasi rasio Q 

yaitu, jika diatas satu maka menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva 

menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih tinggi sehingga hal ini akan 

merangsang investasi baru. Namun, jika sebaliknya maka investasi dalam aktiva 

tidaklah menarik. 

Indikator-indikator yang mempengaruhi nilai pasar perusahaan diantaranya 

adalah: 

1. PER (Price Earning Ratio) 

Pendekatan ini didasarkan pada perkiraan  per saham di masa mendatang, 

sehingga dapat diketahui berapa lama investasi dalam suatu saham akan 

kembali. Sehingga dengan pendekatan ini formulanya adalah sebagai berikut 

(Anoraga dan Pakarti, 2003;64): 

 
PER = 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 
“Rasio ini memberikan informasi bahwa semakin kecil nilai PER semakin 
rendah pula harga saham. Bagi investor, diharapkan semakin kecil nilai PER 
suatu saham semakin menguntungkan bagi investor untuk membeli saham 
tersebut, akan tetapi investor juga perlu memperhatikan tingkat resiko yang 
diperoleh ketika akan menginvestasikan sahamnya” (Anoraga dan Pakarti, 
2003). 
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2. PBV (Price Book Value) 

“Nilai buku (book value) per lembar saham menunjukkan aktiva bersih (net 
assets) yang dimiliki oleh pemegang saham dengan memiliki satu lembar 
saham. Karenanya, aktiva bersih adalah sama dengan total ekuitas pemegang 
saham, maka nilai buku per lembar saham adalah sama dengan total ekuitas 
dibagi dengan jumlah saham yang beredar” (Subramanyam dan Wild, 
2010;341). 

 
 
 

Rumus yang digunakan adalah: 

 
PBV = 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑖𝑎𝑠𝑎

𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
 

 
Pengukuran nilai perusahaan (corporate value) dalam penelitian kali ini 

akan menggunakan pendekatan konsep nilai pasar yang mengacu pada penelitian 

Fama (1978) dan Rachmawati dan Triatmoko (2007). Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa seluruh sampel perusahaan adalah perusahaan ekstraktif 

yang telah go-public dan sahamnya telah beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

sehingga data untuk nilai pasar perusahaan lebih mudah didapat. Nilai pasar 

perusahaan (corporate value) akan diukur dengan menghitung price to book value 

(PBV) ratio pada periode yang telah ditentukan. 

 

2.1.4 Investment Opportunity Set (IOS) 

Fama (1978) mengatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan 

oleh keputusan investasi. Menurut Myers (1977) perusahaan merupakan 

kombinasi aset dengan pilihan investasi di masa datang. Pilihan investasi di masa 

datang ini dikenal sebagai set kesempatan investasi atau investment opportunity 
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set (IOS). Smith dan Watts (1992) berpendapat, secara umum dapat dikatakan 

bahwa IOS menggambarkan tentang luasnya kesempatan atau peluang investasi 

bagi suatu perusahaan, namun sangat tergantung pada pilihan expenditure 

perusahaan untuk kepentingan di masa yang akan datang. IOS tidak dapat 

diobservasi secara langsung (laten) sehingga dalam perhitungannya menggunakan 

proksi (Kallapur dan Trombley, 1999 dalam Hasnawati, 2005). 

Proksi pertumbuhan perusahaan dengan nilai IOS yang telah digunakan oleh 

Gull dan Tsui (1998) dan Gaver dan Gaver (1993) (dalam Faisal, 2004) secara 

umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok berdasarkan pada faktor-

faktor yang digunakan dalam mengukur nilai-nilai IOS tersebut, antara lain: (1) 

proksi berdasarkan harga, proksi ini percaya pada gagasan bahwa prospek yang 

tumbuh dari suatu perusahaan sebagian dinyatakan dalam harga pasar. Perusahaan 

yang tumbuh akan mempunyai nilai pasar yang relatif lebih tinggi dibandingkan 

dengan aktiva riilnya; (2) proksi berdasarkan investasi, proksi ini percaya pada 

gagasan bahwa satu level kegiatan investasi yang tinggi berkaitan secara positif 

pada nilai IOS suatu perusahaan. Kegiatan investasi ini diharapkan dapat 

memberikan peluang investasi pada masa berikutnya yang semakin besar pada 

perusahaan yang bersangkutan; (3) proksi berdasarkan varian, proksi ini percaya 

pada gagasan bahwa suatu opsi akan menjadi bernilai jika menggunakan 

variabilitas ukuran untuk memperkirakan besarnya opsi yang tumbuh, seperti 

variabilitas return yang mendasari peningkatan aktiva. Meskipun terdapat tiga 

proksi IOS, namun Gull dan Tsui (1998) mengemukakan bahwa IOS tetap 

merupakan variabel yang tidak dapat diobservasi, sehingga diperlukan suatu 
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proksi untuk bisa dilakukan analisis, namun demikian tidak ada suatu kesepakatan 

yang reliabel untuk suatu proksi pertumbuhan.   

Alternatif lain proksi IOS yang dapat digunakan, seperti dilakukan oleh 

Smith dan Watts (1992) adalah dengan menganalisis sensitivitas terhadap 

beberapa rasio individual dan membentuk variabel instrumental IOS dalam rangka 

menemukan proksi IOS yang lebih baik. Gaver & Gaver (1993) (dalam Fitrijanti 

dan Hartono M., 2002) mencatat bahwa market-to-book of equity, market-to-book 

of asset, earning per-share to price, research & development to total asset, 

variance of total return and funds memiliki korelasi signifikan dengan faktor 

umum IOS. Adam dan Goyal (2003) dalam penelitiannya membahas 4 (empat) 

variabel proksi yang paling banyak digunakan dalam IOS suatu perusahaan, yaitu: 

1. Market-to-book asset ratio, merupakan rasio nilai pasar dan nilai buku atas 

aset yang dimiliki perusahaan. Rasio ini mendeskripsikan bauran aset yang 

dimiliki oleh perusahaan dan peluang investasinya. Nilai buku (the book value) 

dari aset perusahaan adalah proksi atas aset yang dimiliki dan nilai pasar 

(market value) dari aset perusahaan adalah proksi untuk aset yang dimiliki dan 

peluang investasi. Tingginya rasio ini mengindikasikan bahwa perusahaan 

memiliki banyak peluang investasi yang terkait dengan aset yang dimilikinya. 

2. Market-to-book equity ratio, merupakan rasio yang banyak digunakan sebagai 

proksi untuk peluang pertumbuhan (growth opportunities). Rasio ini 

melakukan perhitungan  present value atas semua arus kas masa depan (future 

cash flows) terhadap nilai pasar atas ekuitas, termasuk didalamnya aset yang 

dimiliki perusahaan dan juga peluang investasi masa depan, sementara nilai 
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buku ekuitas (book value of equity) merepresentasikan akumulasi nilai yang 

dihasilkan dari aset saja. Karena itu, rasio ini memperhitungkan arus kas dari 

aset dan peluang investasi masa depan. 

3. Earning-price ratio, atau price-earnings ratio merupakan rasio ketiga yang 

paling banyak digunakan sebagai proksi peluang investasi (investment 

opportunities). Chung dan Charoenwong (1991) (dalam Adam dan Goyal, 

2003) mengemukakan argumennya bahwa EP (earning-price) rasio yang tinggi 

mengindikasikan besarnya proporsi nilai ekuitas yang berasal dari aset yang 

dimiliki perusahaan dan berhubungan dengan peluang pertumbuhannya. Dapat 

disimpulkan bahwa proksi laba saat ini (current earnings) untuk arus kas 

masuk dari aset yang dimiliki dan nilai pasar ekuitas terdiri dari present value 

atas semua arus kas di masa depan, termasuk arus kas dari aset yang dimiliki 

dan peluang investasi masa depannya. Sementara price-earning ratio memiliki 

banyak interpretasi. Penman (1996) (dalam Adam dan Goyal, 2003) mencatat 

bahwa price-earning ratio telah diinterpretasikan sebagai indikator 

pertumbuhan laba, perhitungan resiko, dan penilaian atas kapitalisasi laba. 

Masalah lebih lanjut menggunakan EP ratio adalah tidak ada perhitungan yang 

berguna atas peluang investasi jika perusahaan melaporkan zero atau laba 

negatif. Penman juga menemukan bahwa hanya 66% perusahaan dengan 

market-to-book equity yang tinggi berasosiasi dengan EP ratio yang rendah. Ini 

menunjukkan bahwa EP ratio yang rendah tidak selalu mengindikasikan 

perusahaan tersebut memiliki peluang investasi yang baik, karena laba saat ini 

dapat menyesatkan nilai jangka panjang yang diharapkan perusahaan. Secara 
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kontras, market-to-book equity ratio menggambarkan pertumbuhan proyek 

masa depan dalam nilai buku ekuitas dan tidak terpengaruh oleh laba transitori.  

4. Capital expenditures to net plant property & equipment ratio  

Proksi keempat untuk peluang investasi adalah rasio capital expenditures yang 

terbagi menjadi plant, property & equipement (PPE) pada awal periode 

(CAPX/PPE ratio). Motivasi untuk variabel ini adalah bahwa belanja modal 

(capital expenditures) merupakan diskresi terbesar dan menyebabkan akuisisi 

pada peluang investasi yang baru. Variabel rasional yang dapat digunakan 

adalah pengeluaran R&D (research and development) yang juga menyebabkan 

akuisisi pada peluang investasi. 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasnawati (2005) dan 

Rachmawati dan Triatmoko (2007) investment opportunity set (IOS) diukur 

melalui market-to-book asset ratio. Secara matematis variabel IOS diformulasikan 

sebagai berikut: 

 
MVBVA = Total Asets−Total Ekuitas+(Jumlah Saham Beredar x 𝐶𝑙𝑜𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑃𝑟𝑖𝑐𝑒)

Total Aset
 

 
Rasio ini juga digunakan Gull dan Tsui (1998) dimana rasio market-to-book 

asset berbanding lurus dengan nilai IOS, semakin besar rasio ini pada suatu 

perusahaan, maka semakin bagus nilai IOS-nya. 

 

2.1.5 Mekanisme Corporate Governance 

Menurut Michael Johnson dalam Daniri (2005), teori keagenan (agency 

theory) memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai ‘agents’ bagi para 
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pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya 

sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang 

saham. 

“Dalam perkembangannya bahwa agency theory mendapat respons lebih 
luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai 
pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu 
pada agency theory dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan 
dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan 
penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
Upaya ini menimbulkan apa yang disebut agency costs, yang menurut teori 
ini harus dikeluarkan sehingga biaya untuk mengurangi kerugian yang 
timbul karena ketidakpatuhan setara dengan peningkatan biaya enforcement-
nya. Meskipun demikian, potensi untuk munculnya agency problem tetap 
ada karena adanya pemisahan antara kepengurusan dengan kepemilikan 
perusahaan, khususnya di perusahaan-perusahaan publik” (Daniri, 2005). 
 
Menurut Jensen dan Meckling (1976), untuk mengatasi masalah agensi 

(agency problem) dapat dilakukan dengan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance). Adapun beberapa definisi mengenai corporate 

governance yang dapat dihimpun dari berbagai sumber antara lain sebagai 

berikut: 

1. Corporate governance sebagai suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang 
digunakan oloh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna 
memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan 
dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders 
lainnya, berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku” (Daniri, 2005;8). 
 

2. Cornelius dan Kogut (2003) mendifinisikan corporate governance sebagai 

sistem tata kelola perusahaan yang terdiri dari orang-orang formal dan lembaga 

informal, hukum, nilai-nilai, dan aturan yang menghasilkan bentuk hukum dan 

organisasi yang ada di negara dan pada gilirannya dapat menentukan distribusi 

kekuasaan mengenai bagaimana kepemilikan diberikan, keputusan manajerial 

PENGARUH INVESTMENT..., SITI FIRSARI MEIRIZKA, Ak.-IBS, 2013



36 
 

dibuat dan diawasi, informasi diperiksa (diaudit) dan dilaporkan, serta 

bagaimana profit dialokasikan dan didistribusikan. 

3. Blair dan Stout (1999) mendefinisikan corporate governance adalah tata kelola 

perusahaan yang terkait dengan fundamental contracting problem dimana yang 

dapat menyelesaikan masalah ini adalah adanya upaya hukum korporasi.  

4. Definisi corporate governance menurut OECD Principles of Corporate 

Governance adalah: “Corporate governance involves a set of relationships 

between a company’s management, its board, its shareholders and other 

stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which 

the objectives of the company are set, and the means of attaining those 

objectives and monitoring performance are determined.” 

5. “Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang 
selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses 
dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan etika berusaha” (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik 
Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara). 
 

“Prinsip-prinsip GCG meliputi: 1) transparansi (transparency), yaitu 
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan 
mengenai perusahaan; 2) akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan 
fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga pengelolaan 
perusahaan terlaksana secara efektif; 3) pertanggungjawaban 
(responsibility), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 
peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 4) 
kemandirian (independency), yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola 
secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari 
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat; 5) kewajaran (fairness), yaitu 
keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku 
kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan 
peraturan perundang-undangan.” (Peraturan Menteri Negara Badan Usaha 
Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
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Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha 
Milik Negara). 

 
Dengan adanya unsur-unsur tersebut, diharapkan dapat menjadi suatu jalan 

dalam mengurangi konflik keagenan. Dengan adanya tata kelola perusahaan yang 

baik, diharapkan nilai perusahaan akan dinilai dengan baik oleh investor. Menurut 

Rachmawati dan Triatmoko (2007) ada 4 (empat) mekanisme corporate 

governance yang sering digunakan dalam berbagai penelitian mengenai corporate 

governance yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu: 

a. Komite Audit Independen 

Keberadaan Komite Audit diatur melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas 

Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tentang 

Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan 

Menteri Negara BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung 

Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 

“Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab 
kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi 
Dewan Komisaris. Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang 
anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten 
atau Perusahaan Publik. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit 
memiliki wewenang antara lain sebagai berikut: (1) mengakses dokumen, data, 
dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, 
dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; (2) berkomunikasi langsung 
dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit 
internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab 
Komite Audit; (3) melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit 
yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya; dan (4) melakukan 
kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris” (Keputusan Ketua 
Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012). 
 
Xie (2003) mengemukakan persepektif dari board monitoring (dewan 

pemantauan) yang bukan hanya fungsi dari komposisi dewan secara keseluruhan 
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tetapi juga merupakan fungsi bagi komposisi dan struktur board’s sub-commitee 

(sub-dewan komite). Audit komite merupakan sub-dewan komite yang memiliki 

peran langsung dalam mengontrol kinerja keuangan dan laporan keuangan 

perusahaan. Audit komite yang aktif, terstruktur dan menjalankan fungsinya 

dengan baik diharapkan dapat mencegah earning management atau perilaku 

manajemen yang opportunistic. 

b. Komisaris Independen 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) melalui pedoman 

mengenai corporate governance yang diberi judul Indonesia’s Code of Good 

Corporate Governance yang dipublikasikan tahun 2006 menjelaskan fungsi dan 

peran organ-organ yang ada dalam perusahaan. Dewan Komisaris adalah organ 

perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Dewan Direksi serta 

memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG (KNKG, 2006). 

“Agar fungsi dan tugas Dewan Komisaris berjalan dengan baik, perlu 
dipastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan yang diambil Dewan 
Komisaris tidak memihak kepentingan Dewan Direksi sebagai agent, atau bias 
dengan kepentingan pemilik. Sehubungan dengan hal tersebut dan juga dalam 
rangka pelaksanaan prinsip GCG, maka dunia usaha sekarang ini memerlukan 
Komisaris Independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan” (Rifa’i, 
2009). 
 
“Komposisi Dewan Komisaris merupakan salah satu karateristik dewan yang 
berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam 
menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak 
manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu 
laporan laba yang berkualitas” (Boediono, 2005). 
 
Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar 

Emiten atau Perusahaan Publik dan memenuhi persyaratan (Keputusan Ketua 
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Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 dinyatakan pada angka 1 huruf a). 

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen (Keputusan Ketua Bapepam 

dan LK No. Kep-643/BL/2012 dinyatakan pada angka 2 huruf b). Dewan 

Komisaris dalam tugas pengawasan dapat membentuk komite, yang anggotanya 

seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris (Undang-undang Republik 

Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 121). 

UUPT juga telah mengatur dan mewajibkan bahwa dalam Anggaran Dasar 

Perseroan untuk menempatkan minimal satu 1 (satu) orang Komisaris Independen 

dan Komisaris Utusan. 

Klein (2000) menjelaskan wilayah yang disarankan sebagai bagian dari kerja 

Komite Audit yaitu, melakukan penilaian manajemen, estimasi akuntansi, 

penyusaian audit, menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara manajemen dan 

eksternal auditor, serta menjadi jembatan transaksi antara perusahaan dan pejabat 

atau karyawan perusahaan. Komite Audit  juga harus mampu mengkaji masalah 

hukum dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan laporan keuangan 

perusahaan. Selain itu, dengan adanya Komite Audit dapat dinilai profil resiko 

perusahaan serta pengendalian internalnya. 

“Tugas dan tanggung jawab Komite Audit: 1) Melakukan penelaahan atas 
informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik 
kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, 
dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan 
Publik; 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik; 
3) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat 
antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya; 4) Memberikan 
rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang 
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee; 5) 
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan 
mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal; 
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6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko 
yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak 
memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris; 7) Menelaah 
pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan 
Emiten atau Perusahaan Publik; 8) Menelaah dan memberikan saran kepada 
Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten 
atau Perusahaan Publik; dan 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan 
informasi Emiten atau Perusahaan Publik” (Keputusan Ketua Bapepam dan LK 
No. Kep-643/BL/2012). 
 
Berdasarkan uraian, dapat diambil kesimpulan bahwa Dewan Komisaris 

memegang peranan penting dalam implementasi GCG. Kusumawati dan Riyanto 

(2005) menyatakan manfaat corporate governance akan dilihat dari premium 

yang bersedia dibayar oleh investor atas ekuitas perusahaan (harga pasar). Jika 

investor bersedia membayar lebih mahal, maka nilai pasar perusahaan yang 

menerapkan good corporate governance juga akan lebih tinggi dibanding 

perusahaan yang tidak menerapkan atau mengungkapkan praktek good corporate 

governance mereka. 

c. Kepemilikan Institusional 

“Salah satu cara yang paling efisien dalam rangka untuk mengurangi terjadinya 
konflik kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan 
adanya keberadaan peraturan dan mekanisme pengendalian yang secara efektif 
mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta kemampuan untuk 
mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda” 
(World Bank, 1999).  
 
Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber 

daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan 

melalui reaksi pasar atas pengumuman laba (Boediono, 2005). Jensen dan 

Meckling (1976) menjelaskan, keberadaan investor institusional dianggap mampu 

menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil 

oleh manajer. Hal ini disebabkan karena investor institusional terlibat dalam 
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pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap 

tindakan manipulasi laba. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh 

Tehranian et al. (2005) bahwa perusahaan dengan investor institusional memiliki 

kesempatan, sumber daya, dan kemampuan untuk memonitor, menegakkan 

disiplin, serta mempengaruhi manajer yang lebih besar. 

“Kepemilkan institusional adalah proporsi pemegang saham yang dimiliki oleh 
pemilik institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, 
dan kepemilikan lain kecuali anak perusahaan dan institusi lain yang memiliki 
hubungan istimewa (perusahaan afiliasi dan perusahaan asosiasi) atas laporan 
yang dibuat menurut data di Bursa Efek Jakarta, yang saat ini telah menjadi 
Bursa Efek Indonesia, serta kepemilikan saham oleh pihak blockholders yaitu, 
saham yang dimiliki perseorangan diatas 5% selama tiga tahun berturut-turut 
tetapi tidak termasuk dalam golongan kepemilikan insider.” Pujiati dan 
Widanar (2009). 
 
Dengan adanya pihak institusional sebagai bagian dari kepemilikan 

perusahaan, dapat berpengaruh pada nilai perusahaan terkait dengan perannya 

sebagai monitoring management. 

d. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007). Selain itu, kepemilikan 

manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara 

aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pujiati dan Widanar, 2009). 

Menurut Herawati (2008), kepemilikan manajerial adalah besarnya jumlah 

saham yang dimiliki manajemen dari total saham yang beredar. Kepemilikan 

saham yang besar dari segi ekonomisnya memiliki insentif menyelaraskan 

kepentingannya dengan principles. 
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“Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan 
manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang meningkatkan 
laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi 
dari perusahaan yang bersangkutan. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas 
laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham manajerial” 
(Boediono, 2005). 

 

2.1.6 Variabel Kontrol 

Dari Sekaran dan Bougie (2010;229) dapat diambil kesimpulan bahwa 

variabel kontrol adalah variabel yang menunjukkan bahwa masih ada faktor lain 

yang dapat menentukan untuk mengetahui hubungan antar-variabel independen 

dan dependen yang digunakan sehingga faktor tersebut perlu disertakan. Tujuan 

penyertaan variabel kontrol tersebut agar dapat meminimalkan kemungkinan 

kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan 

hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, karyawan, serta 

pemegang kepentingan internal (Herawaty, 2008). 

“Dijelaskan yang termasuk dalam proksi corporate governance salah satunya 
adalah kualitas audit. Untuk mengukur kualitas audit digunakan ukuran Kantor 
Akuntansi Publik (KAP). Jika perusahaan diaudit oleh KAP besar (KAP big 
four), maka kualitas auditnya tinggi sehingga, mampu meminimumkan earning 
management yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. 
Sementara, jika perusahaan diaudit oleh KAP kecil (KAP non-big four) maka 
kualitas auditnya rendah” (Herawaty, 2008). 
 
Profesi akuntan harus memiliki integritas, independen, dan bebas dari semua 

kepentingan menegakkan kebenaran, kemampuan teknis, dan profesionalisme 

harus selalu dijaga dengan menempatkan aspek moralitas yang tinggi (Ikhsan, 
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2007). Mayangsari (2002) (dalam Ikhsan, 2007) menyatakan bahwa penelitian 

tentang KAP di Indonesia sering menggunakan istilah afiliasi dan non-afiliasi 

dengan kantor akuntan asing dan dikatakan pula bahwa investor mempersiapkan 

auditor yang berafiliasi dengan kantor akuntan asing memiliki kualitas yang lebih 

tinggi karena auditor tersebut memiliki karateristik yang bisa dikaitkan dengan 

kualitas. 

b) Ukuran Perusahaan (Corporate Size) 

Machfoedz (1994) (dalam Suwito dan Herawati, 2005) menjelaskan, ukuran 

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya 

perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar 

saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 

(tiga) kategori yaitu, perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah 

(medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). 

“Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah 
ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva 
besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 
kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan 
dianggap memiliki prospek yang baik jangka waktu yang relatif lama” 
(Diantimala, 2008). 
 
Secara teoritis Yolana dan Martani (2005) menjelaskan bahwa perusahaan 

yang lebih besar mempunyai kepastian (certainty) yang lebih besar daripada 

perusahaan kecil yang dapat mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai prospek 

perusahaan ke depan sehingga dapat membantu investor memprediksi risiko yang 

mungkin terjadi jika ia berinvestasi pada perusahaan tersebut. Albrecth dan 

Richardson (1990) dan Lee dan Choi (2002) (dalam Siregar dan Utama, 2005) 

menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk 
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melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena 

perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu menurut 

Siregar dan Utama (2005), diduga bahwa ukuran perusahaan mempengaruhi 

besaran pengelolaan laba perusahaan. 

c) Leverage Perusahaan (Corporate Leverage) 

Secara prinsip, konsep leverage merupakan hasil dari penggunaan biaya tetap 

suatu aktiva atau dana untuk memperbesar pengembalian kekayaan pemilik 

perusahaan Gitman (2006) (dalam Hadianto dan Tjun, 2009). Menurut Brigham 

dan Houston (2001) (dalam Putra, 2013), operating leverage adalah seberapa 

besar biaya tetap digunakan dalam operasi suatu perusahaan. Sedangkan financial 

leverage dijelaskan oleh Warsono (2003) (dalam Putra, 2013) sebagai penggunaan 

potensial biaya-biaya keuangan tetap untuk meningkatkan pengaruh perubahan 

dalam laba sebelum bunga dan pajak EBIT terhadap EPS. 

“Faktor-faktor penentu financial leverage dalam struktur modal yang salah 
satunya adalah kesempatan investasi. Dimana kesempatan investasi yang 
dimiliki perusahaan akan mempengaruhi financial leverage apabila internal 
equity yang dipergunakan untuk mendanai investasi tidak mencukupi. Seberapa 
besar perusahaan harus melakukan peminjaman, tergantung pada seberapa 
besar kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan. Perusahaan akan 
melakukan peminjaman dalam jumlah yang besar untuk mendanai investasi, 
apabila memiliki kesempatan yang besar untuk melakukan investasi. 
Profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang akan turun apabila kesempatan 
besar yang tersedia untuk melakukan investasi tidak dimanfaatkan perusahaan 
karena keterbatasan dana. Sedangkan perusahaan akan melakukan peminjaman 
dalam jumlah yang kecil, apabila memiliki kesempatan yang terbatas untuk 
melakukan investasi. Dengan demikian, terlihat adanya hubungan antara 
investasi dan financial leverage” (Erkaningrum, 2008). 
 
Leverage dijelaskan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) dapat mengurangi 

konflik kepentingan antara manajer dengan pemberi manajemen melalui 

mekanisnisme bounding. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang investment opportunity set (IOS), komite audit, komisaris 

independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial telah banyak 

dilakukan oleh banyak peneliti antara lain: 

1. Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam penelitiannya menginvestigasi 4 

(empat) hal: pertama, apakah mekanisme corporate governance (kepemilikan 

manajerial, dewan komisaris, dan komite audit dan leverage) mempengaruhi 

kualitas laba. Kedua, apakah kualitas laba mempengaruhi nilai perusahaan. 

Ketiga, apakah mekanisme corporate governance mempengaruhi nilai 

perusahaan. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh kedua dilakukan untuk 

menguji apakah kualitas laba berperan sebagai variabel pemediasi pada 

hubungan antara corporate governance dan nilai perusahaan. Pengamatan 

dilakukan terhadap 197 obeservasi dengan periode pengamatan  terhadap 

laporan keuangan yang berakhir 31 Desember selama periode 2000-2004 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji dan membuktikan hipotesis 

yang diajukan adalah Generalized Least Square (GLS). Variabel independen 

pertama yang digunakan adalah mekanisme corporate governance sedangkan 

variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laba. Dimana ditemukan 

bahwa kepemilikan manajerial, komite audit, dan leverage secara positif 

berpengaruh terhadap kualitas laba. Namun, dewan komisaris secara negatif 

berpengaruh terhadap kualitas laba. Selanjutnya, untuk menguji pengaruh 

kualitas laba dan nilai perusahaan, variabel independen yang digunakan 
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adalah kualitas laba dan variabel dependen yang digunakan adalah nilai 

perusahaan. Dari pengujian yang dilakukan ditemukan bahwa kualitas laba 

berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan.  

2. Beasley (1996) melakukan penelitian dengan menggunakan analisis uji 

empiris untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara komposisi dewan 

komisaris dan kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan. 

Pengujian dilakukan dengan menggunakan 150 perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Amerika dan menerbitkan laporan keuangan yang 

berakhir pada periode 31 Desember 1980-1991. Sampel yang digunakan 

antara lain, 75 perusahaan yang tidak melakukan kecurangan dan 75 

perusahaan yang melakukan kecurangan. Desain penelitian dilakukan dengan 

menggunakan logit cross-sectional regression analysis. Variabel independen 

yang digunakan dalam penelitian adalah proporsi dewan komisaris dan 

variabel dependen yang digunakan adalah financial statement fraud 

(kecurangan pada laporan keuangan). Hasil empiris dari penelitian 

memastikan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki 

presentase proporsi anggota dewan komisaris eksternal yang secara signifikan 

lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan 

kecurangan. 

3. Boediono (2005) melakukan penelitian yang termasuk dalam penelitian 

explainatory, yaitu untuk memperoleh kejelasan fenomena yang terjadi di 

dunia empiris dan berusaha untuk memperoleh jawaban atas hubungan 

manajemen laba dan mekanisme corporate governance. Penelitian dilakukan 

PENGARUH INVESTMENT..., SITI FIRSARI MEIRIZKA, Ak.-IBS, 2013



47 
 

dengan metode survey dan teknik sensus sehingga menghasilkan 96 sampel 

atas emiten kelompok industri manufaktur di BEJ yang tercatat dan 

menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 

1996 sampai dengan 31 Desember 2002. Metode analisis data yang 

digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis) untuk mengetahui pengaruh 

antara variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen (independen) 

yang digunakan dalam penelitian adalah kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris. Sedangkan variabel 

endogen (dependen) yang digunakan antara lain, manajemen laba dan kualitas 

laba. Hasil penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa mekanisme 

corporate governance memiliki pengaruh yang lemah terhadap manajemen 

laba, secara individual kepemilikan isntitusional memiliki pengaruh yang 

positif namun lemah terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial 

secara individu memiliki pengaruh yang positif namun sangat lemah terhadap 

manajemen laba, komposisi dewan komisaris secara individu memiliki 

pengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil dari pengujian 

mekanisme corporate governance dan manajemen laba terhadap kualitas laba 

antara lain: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi 

dewan komisaris memberikan pengaruh yang lemah terhadap kualitas laba 

dan manajemen laba memberikan pengaruh yang sangat lemah terhadap 

kualitas laba. 

4. Muid (2009) menguji pengaruh antara mekanisme corporate governance 

terhadap kualitas laba. Populasi yang digunakan adalah perusahaan 
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manufaktur yang terdaftar di BEJ dan memperoleh laba pada periode 

pengamatan antara tahun 2004-2005. Pemilihan sampel secara purposive 

sampling menghasilkan 188 sampel yang dapat digunakan dalam penelitian. 

Teknik analisis menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji 

autokorelasi, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinearitas) dan uji hipotesis 

dengan menggunakan persamaan regresi berganda. Yang menjadi variabel 

independen dalam penelitian yang dilakukan adalah mekanisme corporate 

governance (kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komite audit, dan 

kepemilikan institusional) dan yang menjadi variabel dependen adalah 

kualitas laba. Dari penelitian yang dilakukan dapat dibuktikan bahwa 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional secara positif dan 

signifikan mempengaruhi kualitas laba. Untuk proporsi dewan komisaris 

independen dan keberadaan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kualitas laba. 

5. Wah (2002) meneliti hubungan perusahaan yang memiliki investment 

opportunity yang tinggi dengan kualitas audit dan apakah hasil dari hubungan 

tersebut dapat berasosiasi dengan kemungkinan rendahnya earning 

management. Sampel yang digunakan dalam penelitian diambil dari 10 

unregulated industrial firms yang terdaftar di New York Stock Exchange, 

American Stock Exchange, dan National Association of Securities Dealers 

Automated Quotation. Periode pengamatan antara tahun 1997-2000. Variabel 

independen yang digunakan adalah investment opportunity (kesempatan 

investasi) yang tinggi dan tingkat discretionary accruals. Sedangkan, variabel 
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dependen yang digunakan adalah auditor eksternal yang dipekerjakan oleh 

perusahaan apakah termasuk kategori Big 5 atau Non-Big 5. Untuk 

menginvestigasi hubungan investment opportunities (kesempatan investasi), 

kualitas audit, dan accrual manipulation digunakan Ordinary Least Square 

(OLS). Dari penelitian yang dilakukan, dibuktikan bahwa perusahaan dengan 

investment opportunity yang tinggi lebih memungkinkan untuk mempunyai 

discretionary accrual yang tinggi. Namun, jika mereka mempunyai auditor 

dari Big 5 maka, discretionary accrual akan dapat diturunkan. 

6. Xie, et al. (2003) menguji peran dewan direksi, komite audit, dan komite 

eksekutif dalam mencegah earning management. Pemilihan sampel dimulai 

dengan menyeleksi 110 perusahaan (secara alfabet) dari S&P 500 index yang 

juga terdaftar pada June Standard & Poor’s Directory untuk tahun 

pengamatan 1992, 1994, dan 1996. Sehingga, total sampel yang digunakan 

330 perusahaan. Dari 330 perusahaan yang menjadi sampel awal, 48 

perusahaan tidak memiliki informasi atas proxy statement atau tidak memiliki 

data yang sesuai dengan Compustat sehingga tidak dapat digunakan untuk 

mengestimasi discretionary accrual sehingga hanya tersisa 282 perusahaan 

yang dapat dijadikan observasi. Penelitian yang menggunakan karateristik 

total dari dewan komisaris sebagai variabel independen dan discretionary 

accrual sebagai dependen variabel ini menggunakan Univariate Least Square 

Regression sebagai teknik analisis yang digunakan, memberikan hasil bahwa 

presentase dewan direksi dari luar perusahaan yang independen, audit komite 

independen dari luar perusahaan, dan proporsi direksi dari luar perusahaan 
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dalam komite ekskutif berpengaruh negatif secara signifikan terhadap 

discretionary accrual.  

7. Rachmawati dan Triatmoko (2007) menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laba dan nilai perusahaan dengan menggunakan 98 

sampel dan 190 observasi yang terdiri dari data antara tahun 2001 sampai 

dengan tahun 2005. Teknik analisis dalam melakukan penelitian digunakan 

dua persamaan regresi yang berbeda. Dimana dalam melakukan 

penelitiannya, variabel independen yang digunakan untuk persamaan regresi 

pertama adalah investment opportunity (kesempatan investasi) dan 

mekanisme corporate governance (komite audit, dewan komisaris, 

kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional) dengan variabel 

dependen yang digunakan adalah kualitas laba. Dari hasil pengujian ini 

ditemukan hasil bahwa pertama: investment opportunity set (IOS) 

berpengaruh positif terhadap discretionary accrual sehingga dapat dikatakan 

IOS yang meningkat dapat membuat kualitas laba menurun, kedua: 

keberadaan komite audit dan komposisi dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap  discretionary accrual (kualitas laba), ketiga: 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap discretionary accrual (kualitas laba). Penelitian ini juga 

menggunakan variabel kontrol antara lain, ukuran KAP, ukuran perusahaan, 

dan leverage. Dimana dari hasil pengujian yang dilakukan ditemukan hasil 

bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap discretionary accrual 
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(kualitas laba), sedangkan leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh 

secara negatif dan positif terhadap kualitas laba. 

8. Siregar dan Utama (2005) dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate 

governance terhadap besaran pengelolaan laba. Dimana struktur kepemilikan 

dibedakan menjadi struktur kepemilikan institusional dan kepemilikan 

keluarga, ukuran perusahaan diukur menggunakan kapitalisasi pasar, dan 

praktek corporate governance diukur menggunakan beberapa variabel yaitu, 

kualitas audit (ukuran KAP), proporsi dewan komisaris independen, dan 

keberadaan komite audit. Penelitian yang dilakukan menggunakan sampel 

144 perusahaan untuk periode non-krisis (1995-1996, 1999-2002). Metode 

analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Berdasarkan hasil 

pengujian, ditemukan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap besaran pengelolaan laba adalah ukuran perusahaan dan kepemilikan 

keluarga. Dimana semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil 

pengelolaan labanya dan rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga yang tinggi dan bukan kepemilikan konglomerasi lebih 

tinggi daripada rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan lain. Variabel 

kepemilikan institusional dan variabel praktek corporate governance lainnya 

(ukuran KAP, proporsi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite 

audit) tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran 

pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. 
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9. Teoh dan Wong (1993) melakukan penelitian untuk mengetahui hal-hal yang 

dianggap menggambarkan kualitas auditor dalam kaitannya mempengaruhi 

kualitas laba yang diukur dengan menggunakan ERC (Earning Responsive 

Coefficient). Dalam penelitian empiris yang dilakukan oleh keduanya, 

digunakan cross-sectional multiple regression model dari pengembalian 

saham abnormal untuk menghitung earning surprise yang diukur dengan 

menggunakan ordinary least square (OLS) serta uji yang berbeda untuk 

perbedaan ERC antara Big 8 dan Non-Big 8. Sampel yang digunakan adalah 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE), 

American Stock Exchange (AMEX), dan National Association of Security 

Dealers Automated Quotations (NASDAQ) dari tahun 1973-1988. Hasilnya 

menunjukkan bahwa kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas 

earnings yang diukur dengan Earnings Responsive Coeffisient (ERC). 

Dimana, perusahaan yang menggunakan jasa KAP Big 8 berhubungan positif 

dengan ERC sedangkan perusahaan yang menggunakan jasa KAP Non-Big 8 

sebaliknya. 

10. Indriastuti (2012) melakukan penelitian terhadap analisis kualitas auditor dan 

good corporate governance terhadap manajemen laba di perbankan korporasi. 

Penelitian menggunakan data atas perusahaan perbankan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009-2011 sebanyak 66 sampel 

perusahaan perbankan. Dengan menggunakan metode analisis regresi linear 

berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas auditor  berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan variabel 
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kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

dan signifikan terhadap manajemen laba. Untuk proporsi dewan komisaris 

independen, tidak ada pengaruh yang signifikan dan positif pada manajemen 

laba. 

Penelitian-penelitian terdahulu yang disebutkan di atas, kemudian dijadikan 

dasar sebagai untuk membangun hipotesis yang akan digunakan dalam penelitian 

ini. Ringkasan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dapat dilihat dalam 

Tabel 2.1 di bawah ini: 

 
Tabel 2.1 

Bagian I 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 
No. Peneliti Variabel 

Independen 
Variabel 

Dependen 
Teknik 
Analisis 

Hasil 
 

Perbedaan dengan 
Penelitian Saat Ini 

1. 

Siallagan 
dan 

Machfoedz 
(2006) 

Kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
institusional, 

dewan komisaris, 
komite audit, 
kualitas laba 

Kualitas laba 
dan nilai 

perusahaan 

Generalized 
Least Square 

(GLS) 

Kepemilikan 
manajerial, komite 
audit, dan leverage 

secara positif 
berpengaruh terhadap 
kualitas laba, dewan 

komisaris berpengaruh 
terhadap kualitas laba, 

dan kualitas laba 
berpengaruh secara 

positif terhadap nilai 
perusahaan 

Populasi yang 
digunakan: 
perusahaan 

manufaktur yang 
terdaftar di BEJ,  

banyaknya observasi 
yang digunakan: 197 

observasi, tahun 
pengamatan: 2001-
2004, dan teknik 

analisis yang 
digunakan 

2. Beasley 
(1996) 

Proporsi dewan 
komisaris 

Financial 
statement fraud 

Logit cross-
sectional 

regression 
analysis 

Perusahaan yang 
melakukan kecurangan 
memiliki %  proporsi 

anggota BOD eksternal 
yang secara signifikan 

lebih rendah 
dibandingkan dengan 
perusahaan yang tidak 
melakukan kecurangan 

Sampel yang 
digunakan: 150 

perusahaan yang 
terdaftar di Bursa 

Efek Amerika, tahun 
pengamatan: 1980-

1991, variabel 
dependen yang 
digunakan, dan 

teknik analisis yang 
digunakan 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 
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Tabel 2.1 

Bagian II 

Rangkuman Penelitian Terdahulu 

 
No. Peneliti Variabel 

Independen 
Variabel 

Dependen 
Teknik 
Analisis Hasil Perbedaan dengan 

Penelitian Saat Ini 

3. Boediono 
(2005) 

Variabel eksogen 
yang digunakan: 

kepemilikan 
institusional, 
kepemilikan 
manajerial & 

komposisi dewan 
komisaris 

Variabel 
endogen 

(dependen) 
yang digunakan 

antara lain, 
manajemen laba 

dan kualitas 
laba 

Analisis jalur 
(Path 

Analysis) 

Mekanisme corporate 
governance memiliki 
pengaruh yang lemah 
terhadap manajemen 

laba, secara individual 
kepemilikan 

institusional memiliki 
pengaruh yang positif 
namun lemah terhadap 

manajemen laba, 
kepemilikan 

manajerial secara 
individu memiliki 

pengaruh yang positif 
namun sangat lemah 
terhadap manajemen 

laba, komposisi dewan 
komisaris secara 

individu memiliki 
pengaruh positif 

terhadap manajemen 
laba. Sedangkan hasil 

dari pengujian 
mekanisme corporate 

governance dan 
manajemen laba 

terhadap kualitas laba 
antara lain: 
kepemilikan 
institusional, 
kepemilikan 

manajerial,  dan 
komposisi dewan 

komisaris memberikan 
pengaruh yang lemah 
terhadap kualitas laba 
dan manajemen laba 

memberikan pengaruh 
yg sangat lemah 

terhadap kualitas laba 

96 perusahaan 
menufaktur yang 
terdaftar di BEJ 

antara tahun 1996-
2002 & teknik 
analisis yang 

digunakan 

4. Muid 
(2009) 

Kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
institusional, 

komite audit, dan 
dewan komisaris 

Kualitas Laba Regresi 
berganda 

Kepemilikan 
manajerial dan 
kepemilikan 
institusional 

berpengaruh positif 
dan signifikan 

terhadap kualitas laba, 
sedangkan komisaris 

independen dan 
komite audit tidak 

berpengaruh signifikan 
terhadap kualitas laba 

Sampel yang 
digunakan: 188 

sampel perusahaan 
manufaktur yang 

terdaftar di BEJ dan 
memperoleh laba 

antara tahun 2004-
2005. 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 
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Tabel 2.1 

Bagian III 

Rangkuman Penelitian Terdahulu 

 
No. Peneliti Variabel 

Independen 
Variabel 

Dependen 
Teknik 
Analisis Hasil Perbedaan dengan 

Penelitian Saat Ini 

5. Wah 
(2002) 

Investment 
opportunity 
(kesempatan 

investasi) yang 
tinggi dan tingkat 

discretionary 
accruals 

Auditor 
eksternal yang 
dipekerjakan 

oleh perusahaan 
apakah 

termasuk 
kategori Big 5 
atau Non-Big 5 

Ordinary 
Least Square 

(OLS) 

Perusahaan dengan 
kesempatan investasi 

yang tinggi 
berpengaruh terhadap 
discretionary accrual 

yang tinggi namun 
terdapat hubungan 
yang lemah antara 

keduanya jika 
dipekerjakan auditor 

eksternal (independen) 
dari KAP Big 5 

Sampel yang 
digunakan:10 
unregulated 

industrial firms yang 
terdaftar di New 

York Stock 
Exchange, American 
Stock Exchange, dan 

National 
Association of 

Securities Dealers 
Automated 

Quotation yang 
menghasilkan 

13.591 observasi, 
tahun pengamatan: 

1997-2000, dan 
teknik analisis yang 

digunakan 

6. Xie, et al. 
(2003) 

Karateristik total 
dari dewan 
komisaris 

Discretionary 
accrual 

Univariate 
Least Square 
Regression 

Presentase dewan 
direksi dari luar 

perusahaan 
(independen), audit 
komite independen, 
dan proporsi direksi 
dari luar perusahaan 

dalam komite 
eksekutif berpengaruh 

negatif signifikan 
terhadap discretionary 

accrual 

Sampel yang 
digunakan:110 

perusahaan (secara 
alfabet) dari S&P 

500 index yang juga 
terdaftar pada June 
Standard & Poor’s 

Directory untuk 
tahun pengamatan: 

1992, 1994, dan 
1996, dan teknik 

analisis yang 
digunakan 

7. 

Rachmawati 
dan 

Triatmoko 
(2007) 

Kepemilikan 
manajerial, 
kepemilikan 
institusional, 
komite audit, 

dewan komisaris, 
investment 

opportunity set, 
dan kualitas laba 

Kualitas laba 
dan nilai 

perusahaan 

Regresi 
berganda 

Komite audit tidak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 

kualitas laba, tidak ada 
pengaruh komposisi 

dewan komisaris 
independen terhadap 

kualitas laba, 
kepemilikan 

institusional dan 
kepemilikan 

manajerial tidak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
kualitas laba,IOS 

berpengaruh terhadap 
kualitas laba, kualitas 

laba tidak berpengaruh 
secara signifikan 

terhadap nilai 
perusahaan. Pada 
variabel kontrol, 

ukuran KAP 

Sampel: 98 sampel 
perusahaan 

manufaktur yang 
terdaftar di BEJ dan 
tahun pengamatan: 

2001-2005 

Sumber : Diolah oleh Penulis 
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Tabel 2.1 

Bagian IV 

Rangkuman Penelitian Terdahulu 

 
No. Peneliti Variabel 

Independen 
Variabel 

Dependen 
Teknik 
Analisis Hasil Perbedaan dengan 

Penelitian Saat Ini 

8. 
Siregar dan 

Utama 
(2005) 

Struktur 
kepemilikan, 

ukuran 
perusahaan, dan 

praktek corporate 
governance 

(ukuran KAP, 
proporsi dewan 

komisaris 
independen, dan 

keberadaan 
komite audit) 

Besaran 
pengelolaan 

laba 

Regresi 
berganda 

Ukuran perusahaan 
dan kepemilikan 

keluarga berpengaruh 
signifikan terhadap 
besaran pengelolaan 

laba sedangkan 
kepemilikan 

institusional dan ketiga 
variabel praktek 

corporate governance 
tidak terbukti 

mempunyai pengaruh 
yang signifikan 

terhadap besaran 
pengelolaan laba 

Sampel yang 
digunakan: 144 

perusahaan untuk 
periode non-krisis 

dan pada penelitian 
ini ukuran 

perusahaan & 
ukuran KAP 

dijadikan variabel 
independen 

9. 
Teoh dan 

Wong 
(1993) 

Kualitas Audit 
(dikelompokkan 

menjadi Big 8 dan 
Non-big 8) 

Kualitas laba 
yang diukur 

dengan 
menggunakan 

ERC 

Cross-
sectional 
multiple 

regression 
model 

Kualitas audit yang 
dikelompokkan 

dengan penggunaan 
jasa KAP Big 8 

berhubungan positif 
dengan kualitas 

earnings yang diukur 
dengan earning 

responsive coeffisient 
(ERC) sedangkan yang 

dikelompokkan 
dengan penggunaan 
jasa KAP Non-Big 8 
menunjukkan hasil 

sebaliknya 

Tahun penelitian 
yang digunakan: 

1973-1988,  variabel 
yang digunakan, dan 
teknik analisis yang 

digunakan 

10. Indriastuti 
(2012) 

Kualitas auditor 
dan mekanisme 

corporate 
governance 

Manajemen 
laba 

Regresi 
berganda 

Kepemilikan manajerial 
dan  kepemilikan 

institusional 
berpengaruh negatif 

dan signifikan 
terhadap manajemen 

laba, dewan komisaris 
independen tidak 

berpengaruh secara 
positif terhadap 

manajemen laba. 

Tahun pengamatan 
yang digunakan: 

2009-2011, sampel 
perusahaan yang 

digunakan 

Sumber : Diolah oleh Peneliti 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh beberapa peneliti. Dalam penelitian ini, akan dianalisis dengan 

menggunakan data dari annual report dan laporan keuangan yang berakhir pada 

periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2011. Dari penelitian ini, diharapkan 
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dapat diketahui kualitas laba dan nilai perusahaan ekstraktif go public yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

2.3 Hubungan Antara Variabel Dependen dan Independen 

2.3.1 Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Kualitas Laba 

Fama (1978) mengatakan bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan 

oleh keputusan investasi. Dimana kemudian Myers (1977) menjelaskan bahwa 

perusahaan merupakan kombinasi aset dengan pilihan investasi di masa datang. 

Pilihan investasi di masa datang ini dikenal sebagai set kesempatan investasi atau 

investment opportunity set (IOS). Menurut Rachmawati dan Triatmoko (2007), 

investment opportunity set (IOS) atau set kesempatan investasi dari suatu 

perusahaan sangat penting karena dapat mempengaruhi cara pandang manajer, 

pemilik, investor, dan kreditor terhadap perusahaan.  

Menurut hasil penelitian Wah (2002), perusahaan dengan IOS memiliki 

pengaruh terhadap meningkatnya discretionary accrual, tetapi jika perusahaan 

mempekerjakan auditor dari Big 5 maka discretionary accrual akan dapat 

diturunkan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun manajer dari perusahaan 

dengan kesempatan investasi yang tinggi, kecenderungan untuk melakukan 

tindakan discretionary accrual tetap ada. Namun, hal ini dapat diturunkan jika 

perusahaan mempunyai pengawasan audit yang lebih baik. Rachmawati dan 

Triatmoko (2007) dalam penelitiannya menemukan hal yang sama, dimana IOS 

berpengaruh positif terhadap discretionary accrual. Dapat dikatakan bahwa IOS 

yang meningkat dapat membuat discretionary accrual meningkat. 
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Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

𝐻10 : IOS tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba. 

𝐻1𝑎 : IOS berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba. 

 

2.3.2 Komite Audit Independen dan Kualitas Laba 

Xie (2003) mengemukakan persepektif dari board monitoring (dewan 

pemantauan) yang bukan hanya fungsi dari komposisi dewan secara keseluruhan 

tetapi juga merupakan fungsi bagi komposisi dan struktur board’s sub-commitee 

(sub-dewan komite). Audit komite merupakan sub-dewan komite yang memiliki 

peran langsung dalam mengontrol kinerja keuangan dan laporan keuangan 

perusahaan. Dalam penelitiannya, Xie et al. (2003) melakukan pengujian 

efektivitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh 

pihak manajemen. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa komite audit yang 

berasal dari luar negatif signifikan terhadap tindakan discretionary accrual. 

Sehingga dapat dijelaskan bahwa komite audit mampu melindungi kepentingan 

pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak 

manajemen. 

Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa keberadaan 

komite audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. 

Dengan adanya komite audit maka, discretionary accrual dapat diminimalkan. 

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Muid (2009) dan Rachmawati dan 

Triatmoko (2007) ditemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kualitas laba. Lain halnya dengan yang dikemukakan oleh 
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hasil penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005), keberadaan 

komite audit mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap 

pengelolaan laba.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

𝐻20 : Proporsi komite audit independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba. 

𝐻2𝑎 : Proporsi komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba. 

 

2.3.3 Komisaris Independen 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG) melalui 

pedoman mengenai corporate governance yang diberi judul Indonesia’s Code of 

Good Corporate Governance yang dipublikasikan tahun 2006 menjelaskan bahwa 

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab 

secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada 

Dewan Direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG. 

Menurut Boediono (2005), komposisi Dewan Komisaris merupakan salah satu 

karateristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui 

perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat 

mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga 

dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. 

Beasley (1996) dalam penelitiannya berhasil membuktikan bahwa 

komposisi dewan komisaris ekternal (berasal dari luar perusahaan) yang tinggi 
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dalam perusahaan secara signifikan dapat mengurangi financial statement fraud. 

Dengan begitu, dapat diindikasikan bahwa dengan adanya dewan komisaris 

independen dalam perusahaan, kecurangan dapat dikurangi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan perusahaan.  

Sementara, penelitian yang dilakukan Boediono (2005) dengan 

menggunakan analisis jalur menemukan bukti bahwa komposisi dewan komisaris 

berpengaruh positif dengan manajemen laba dan memiliki pengaruh yang lemah 

terhadap kualitas laba. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dikemukakan 

oleh Siregar dan Utama (2005) bahwa proporsi dewan komisaris independen 

mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengelolaan laba walaupun tidak 

signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) 

membuktikan bahwa dewan komisaris secara negatif berpengaruh terhadap 

kualitas laba. Sedangkan, Rachmawati dan Triatmoko (2007) dan Muid (2009) 

menyatakan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara komposisi dewan 

komisaris independen terhadap kualitas laba.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

𝐻30 : Komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba. 

𝐻3𝑎 : Komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba. 
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2.3.4 Kepemilikan Institusional dan Kualitas Laba 

Melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan 

sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang 

dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba (Boediono, 2005). Jensen 

dan Meckling (1976) menjelaskan, keberadaan investor institusional dianggap 

mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang 

diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan karena investor institusional terlibat 

dalam pengambilan keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya 

terhadap tindakan manipulasi laba. 

Boediono (2005) dalam penelitian yang dilakukannya menemukan hasil 

bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang lemah terhadap 

manajemen laba. Dalam penelitiannya juga dibuktikan bahwa kepemilikan 

institusional secara individu memiliki pengaruh yang lemah terhadap kualitas 

laba. Rachmawati dan Triatmoko (2007) juga menemukan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba. 

Sedangkan Muid (2009) dalam penelitiannya memberikan hasil yang berbeda. 

Dapat dibuktikan dalam penelitiannya bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Sebelumnya, Siregar dan 

Utama (2005) telah lebih dulu dapat membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap 

pengelolaan laba. Namun, dari pengujian yang dilakukan baru-baru ini oleh 

Indriastuti (2012), dijelaskan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara 

negatif signifikan terhadap manajemen laba. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

𝐻40 : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba. 

𝐻4𝑎 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

 

2.3.5 Kepemilikan Manajerial dan Kualitas Laba 

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007). Lebih lanjut dijelaskan pula 

oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa adanya kepemilikan manajemen terhadap 

saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan 

antara pemegang saham luar dengan manajemen. Tekanan dari pasar modal 

menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan 

memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan, yang 

sebenarnya tidak mencerminkan keadaan ekonomi dari perusahaan yang 

bersangkutan (Boediono, 2005).  

Dalam penelitian yang dilakukannya, Boediono (2005) menemukan bukti 

dari penelitian yang dilakukannya bahwa kepemilikan manajerial memiliki 

pengaruh yang positif namun sangat lemah terhadap manajemen laba. Sedangkan 

secara individu kepemilikan manajerial berpengaruh secara lemah terhadap 

kualitas laba. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Siregar dan Utama (2005) 

yang menemukan hasil dari penelitiannya bahwa kepemilikan keluarga memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan laba. Penelitian selanjutnya yang 
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dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial positif berpengaruh terhadap kualitas laba. Hal ini juga sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Muid (2009) yang menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kepemilikan manajerial dan 

kualitas laba. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti 

(2012). Dimana dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba. 

Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Triatmoko (2007) 

menunjukkan hal yang berbeda yaitu, tidak adanya pengaruh dan signifikan antara 

kepemilikan manajerial dan kualitas laba. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

𝐻50 : Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba. 

𝐻5𝑎: Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

 

2.3.6 Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Kualitas Laba 

Penelitian yang dilakukan menggunakan variabel kontrol selain variabel 

independen dan dependen. Variabel kontrol untuk menunjukkan bahwa ada faktor 

lain yang dapat menentukan untuk mengetahui hubungan antar-variabel 

independen dan dependen yang digunakan sehingga faktor tersebut perlu 

disertakan. Variabel kontrol yang digunakan antara lain: (a) ukuran perusahaan, 

dijelaskan secara teoritis oleh Yolana dan Martani (2005) bahwa perusahaan yang 

lebih besar mempunyai kepastian (certainty) yang lebih besar daripada perusahaan 
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kecil yang dapat mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai prospek perusahaan 

ke depan sehingga dapat membantu investor memprediksi risiko yang mungkin 

terjadi jika ia berinvestasi pada perusahaan tersebut dan selain itu, dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005) ditemukan bahwa 

perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan perataan 

laba dibanding perusahaan-perusahaan kecil; (b) ukuran KAP, Herawaty (2008) 

menjelaskan yang termasuk dalam proksi corporate governance salah satunya 

adalah kualitas audit. Untuk mengukur kualitas audit digunakan ukuran Kantor 

Akuntansi Publik (KAP). Jika perusahaan diaudit oleh KAP besar (KAP big four), 

maka kualitas auditnya tinggi. Sementara, jika perusahaan diaudit oleh KAP kecil 

(KAP non-big four) maka kualitas auditnya rendah; (c) leverage, dijelaskan oleh 

Hadianto dan Tjun (2009) bahwa leverage bertujuan supaya keuntungan yang 

diperoleh lebih besar dari pada biaya aset dan sumber dananya. Siallagan dan 

Machfoedz (2006) mengemukakan hal ini dapat mengurangi konflik kepentingan 

antara manajer dengan pemberi manajemen (bounding mechanism). Ketiga 

variabel kontrol ini akan diuji pengaruhnya dengan kualitas laba agar dapat 

meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

Teoh dan Wong (1993) dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas 

audit berhubungan positif dengan kualitas earnings yang diukur dengan Earnings 

Responsive Coeffisient (ERC). Dimana, perusahaan yang menggunakan jasa KAP 

Big 8 berhubungan positif dengan ERC sedangkan perusahaan yang menggunakan 

jasa KAP Non-Big 8 sebaliknya. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan 

Diantimala (2008) mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 
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signifikan terhadap ERC (Earnings Response Coefficient) yang dapat digunakan 

sebagai proksi atas kualitas laba. Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa leverage sebagai salah satu indikator 

mekanisme corporate governance memiliki pengaruh secara positif terhadap 

kualitas laba. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis atas variabel kontrol yang dapat 

diajukan adalah: 

𝐻6𝑎0 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap 

kualitas laba. 

𝐻6𝑎𝑎 :  Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap 

kualitas laba. 

𝐻6𝑏0 :  Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba. 

𝐻6𝑏𝑎 : Ukuran KAP berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba. 

𝐻6𝑐0 : Leverage tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas 

laba. 

𝐻6𝑐𝑎 : Leverage berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba. 

 

2.3.7 IOS, Komite Audit, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, 

Kepemilikan Manajerial, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Leverage, 

dan Kualitas Laba 

Menurut Rachmawati dan Triatmoko (2007), investment opportunity set 

(IOS) atau set kesempatan investasi dari suatu perusahaan sangat penting karena 

dapat mempengaruhi cara pandang manajer, pemilik, investor, dan kreditor 
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terhadap perusahaan. Dari sisi mekanisme corporate governance,  Xie (2003) 

mengemukakan bahwa yang memiliki peran langsung dalam mengontrol kinerja 

keuangan dan laporan keuangan perusahaan adalah komite audit sebagai sub-

dewan komite. 

Sementara menurut Boediono (2005), komposisi dewan komisaris dan 

adanya kepemilikan manajerial yang digunakan sebagai indikator mekanisme 

corporate governance mampu mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun 

laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas. 

Jauh sebelumnya, Jensen dan Meckling (1976) telah lebih dahulu menjelaskan 

bahwa dengan adanya keberadaan investor institusional maka, mekanisme 

monitoring akan lebih efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. 

Hal lain yang juga dapat mempengaruhi kualitas laba perusahaan adalah 

adanya kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran KAP seperti yang 

dijelaskan oleh Herawaty (2008), ukuran perusahaan seperti yang dijelaskan oleh 

Albrecth dan Richardson (1990) dan Lee dan Choi (2002) (dalam Siregar dan 

Utama, 2005) bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan 

untuk melakukan perataan laba dibanding perusahaan-perusahaan kecil, serta 

pengurangan konflik kepentingan antara manajer dengan pemberi manajemen 

(bondholders), dengan adanya perhitungan rasio leverage seperti yang 

dikemukakan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006). Dimana, menurut Hadianto 

dan Tjun (2009) leverage bertujuan untuk menggambarkan posisi keuntungan 

yang diperoleh antara biaya aset dan sumber dananya.  
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Dengan adanya hal-hal tersebut dalam perusahaan maka diharapkan 

perilaku opportunistic manajer dapat ditekan dan kinerjanya dapat ditingkatkan 

sehingga berdampak positif bagi kualitas laba dan nilai perusahaan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

𝐻70 : IOS, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan leverage 

secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

𝐻7𝑎 : IOS, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan leverage 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

 

2.3.8 Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan 

Schroeder et al. (2009) menjelaskan definisi mengenai kualitas laba adalah 

hubungan antara laba akuntansi perusahaan dan pendapatan ekonominya. 

Berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006), 

good corporate governance dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Kualitas 

laba yang baik diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Menurut Pujiati 

dan Widanar (2009), nilai perusahaan pada dasarnya diukur dari beberapa aspek, 

salah satunya adalah harga pasar saham perusahaan, karena harga pasar saham 

perusahaan mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan ekuitas yang 

dimiliki. Harga pasar saham menunjukkan penilaian central di seluruh pelaku 

pasar dan bertindak sebagai barometer kinerja manajemen perusahaan. Boediono 
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(2005) menyatakan bahwa bagi investor, laporan laba dianggap mempunyai 

informasi untuk menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten. 

Siallagan dan Machfoedz (2006) dalam penelitian yang dilakukan 

menyimpulkan bahwa kualitas laba berpengaruh secara positif terhadap nilai 

perusahaan. Sementara hal berbeda dikemukakan oleh Rachmawati dan 

Triatmoko (2007) yaitu, tidak ada pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah: 

𝐻80 : Kualitas laba tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

𝐻8𝑎 : Kualitas laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan teori dan hubungan antara variabel independen dengan variabel 

dependen yang sudah dikemukakan di atas, tahapan penelitian yang akan 

dilakukan antara lain: 

1. Pengumpulan data sekunder dari situs Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dari 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD). 

2. Melakukan pengolahan data dengan menggunakan analisis regresi berganda 

dan sederhana untuk menguji hipotesis. Proses tersebut akan dilakukan dengan 

software Eviews versi 7.0. Prosedur pengolahan data yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Mengkonversikan data-data yang diperoleh dari annual report dan 

Indonesian Capital Market Directory (ICMD) kedalam proksi-proksi yang 

akan digunakan sebagai variabel independen dan dependen dengan 
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menggunakan software Microsoft Excel untuk tiap-tiap tahun selama 

periode penelitian, yaitu tahun 2007-2011. 

b) Kemudian dilakukan analisis regresi berganda secara cross-sectional dengan 

menggunakan software Eviews versi 7.0. Dalam meregresikan variabel-

variabel penelitian, semua variabel bebas dimasukkan kedalam model secara 

bersamaan agar dapat melihat bagaimana kontribusi masing-masing variabel 

bebas dalam menjelaskan variabel terikat. Tahapan regresi yang dilakukan : 

i) Penelitian ini digunakan regresi panel data sehingga ada 3 (tiga) 

pendekatan yang dapat digunakan dalam membuat regresi panel data 

yaitu, common effect approach, fixed effect approach, atau random 

effect approach. 

ii) Selanjutnya, dilakukan uji Chow dan uji Haussman dalam rangka 

memilih model data panel. 

iii) Tahap berikutnya dilakukan uji pelanggaran asumsi dengan uji 

heterokedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. 

iv) Jika data telah BLUE, maka dapat dilakukan pengujian statistik model 

dengan menggunakan uji F, uji t, dan uji Adjusted R Square.  

3. Setelah diperoleh output atau hasil pengolahan data, maka selanjutnya akan 

dilakukan analisis regresi dari output tersebut. Kemudian dibuatlah 

kesimpulan-kesimpulan dan saran dari analisis yang telah dilakukan. 

Dengan teori-teori yang telah dijelaskan, hipotesis yang dibangun, dan 

tahapan pengujian yang dirancang maka, model penelitian dapat digambarkan 

sesuai dengan kerangka pemikiran di bawah ini: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5    Hipotesis 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, dan 

kerangka pemikiran maka, hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

𝐻10 : IOS tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas 

laba. 

𝐻1𝑎 : IOS berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba. 

𝐻20 :  Proporsi komite audit independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba. 
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𝐻2𝑎 :  Proporsi komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba.  

𝐻30 :  Komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba. 

𝐻3𝑎 : Komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba. 

𝐻40 : Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba. 

𝐻4𝑎 : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba. 

𝐻50 : Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

𝐻5𝑎 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba. 

𝐻6𝑎0 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara positif 

terhadap kualitas laba. 

𝐻6𝑎𝑎 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap 

kualitas laba. 

𝐻6𝑏0 : Ukuran KAP tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap 

kualitas laba. 

𝐻6𝑏𝑎 : Ukuran KAP berpengaruh signifikan secara positif terhadap 

kualitas laba. 

𝐻6𝑐0 : Leverage tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap 

kualitas laba. 
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𝐻6𝑐𝑎 : Leverage berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas 

laba. 

𝐻70 : IOS, komite audit, komisaris independen, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, dan leverage secara bersama-sama tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. 

𝐻7𝑎 : IOS, komite audit, komisaris independen, kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. 

𝐻80 : Kualitas laba tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

𝐻8𝑎 : Kualitas laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan ekstraktif yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2007-2011. Pemilihan sampel 

berdasarkan metode purposive sampling dengan tujuan mendapatkan sampel yang 

representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kriteria perusahaan yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: 

a) Termasuk dalam jenis perusahaan ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2007-2011. 

b) Untuk dapat melakukan perhitungan kualitas laba, maka harus termasuk jenis 

perusahaan jenis ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2006-2011.  

c) Menerbitkan annual report untuk periode yang berakhir 31 Desember selama 

periode penelitian 2007-2011. 

d) Annual report yang menyajikan semua data yang dibutuhkan untuk penelitian 

dengan lengkap. 

Objek penelitian ini adalah perusahaan ekstraktif yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2007-2011. Untuk memperoleh sampel yang memenuhi 

kriteria pengukuran membuat penelitian ini harus memisahkan secara jelas 

masing-masing sampel untuk pengujian. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan 

PENGARUH INVESTMENT..., SITI FIRSARI MEIRIZKA, Ak.-IBS, 2013



74 
 

informasi seoptimal mungkin dengan menggunakan sampel yang maksimal. Dari 

data yang tersedia dan dapat dikumpulkan, dengan mempertimbangkan cluster 

masing-masing perusahaan agar dapat memenuhi semua kriteria populasi di 

Indonesia, akhirnya terpilih 39 sampel di dalam penelitian ini. 

Sampel tersebut akan dirinci sebagai berikut: 

1. Sektor Pertanian 

Terdiri dari perusahaan pada sub-sektor perkebunan sebanyak 4 perusahaan. 

2. Sektor Pertambangan 

Terdiri dari: 

a. Pertambangan Batu Bara sebanyak 3 perusahaan. 

b. Pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebanyak 2 perusahaan. 

c. Pertambangan Logam dan Mineral lainnya sebanyak 2 perusahaan. 

3. Sektor Industri Dasar dan Kimia 

Terdiri dari: 

a. Semen sebanyak 3 perusahaan. 

b. Logam dan sejenisnya sebanyak 7 perusahaan. 

c. Kayu dan Pengolahannya sebanyak 2 perusahaan. 

d. Pulp dan Kertas sebanyak 4 perusahaan. 

4.  Sektor Aneka Industri 

Terdiri dari perusahaan pada sub-sektor tekstil dan garmen sebanyak 9 

perusahaan. 

5. Sektor Industri Barang Konsumsi 

Terdiri dari perusahaan pada sub-sektor rokok sebanyak 3 perusahaan. 
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3.2 Sumber Data Penelitian 

“Data dapat diperoleh dari sumber primer, yaitu mengacu pada informasi 
yang diperoleh dari tangan pertama oleh para peneliti untuk tujuan khusus 
dari penelitian atau sumber data sekunder, yaitu merujuk pada informasi 
yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang sudah ada” (Sekaran dan 
Bougie, 2010;179). 
  
Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dengan 

dokumentasi annual report tahun terakhir yaitu tahun 2007-2011 yang 

dikumpulkan melalui website resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id) 

dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) serta melalui website masing-

masing perusahaan yang menyediakan informasi yang lengkap seperti company 

profile dan informasi terbaru mengenai perusahaan tersebut. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data panel merupakan 

gabungan antara data time series yaitu, sekumpulan observasi dalam rentang 

waktu tertentu dan data cross section yaitu, data yang dikumpulkan dalam kurun 

waktu tertentu dari sampel (Widarjono, 2009;9). Dalam mengolah data tersebut, 

digunakan software Eviews (Econometric Views) 7.0 sebagai alat bantu data 

dengan alasan software ini memiliki kemampuan yang lebih akurat dalam 

mengolah data panel. Menurut Widarjono (2009;10), software Eviews 

menyediakan data analisis, regresi, dan alat prediksi yang berbasis Window. 

   

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan studi dokumentasi dari annual report terakhir yaitu, tahun 
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2007-2011 dan dari website resmi masing-masing perusahaan untuk informasi 

ataupun catatan perusahaan yang dapat mendukung penelitian ini. 

Dari jenis perusahaan yang termasuk perusahaan ekstraktif sesuai dengan 

pembagian yang telah dijelaskan di atas, terpilih 39 perusahaan yang mempunyai 

informasi yang lengkap dan kompeten. Informasi ini sangat berguna untuk 

mewakili tiap-tiap indikator sehingga semua variabel dapat diukur menggunakan 

indikator tersebut. 

 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

3.4.1 Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, digunakan 2 (dua) variabel bebas, 2 (dua) variabel 

terikat dan, 3 (tiga) variabel kontrol. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 

investment  opportunity set (IOS) dan mekanisme corporate governance, yang 

terdiri dari keberadaan komite audit, komposisi komisaris independen, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kualitas laba dan nilai perusahaan. Sedangkan variabel 

kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), ukuran 

perusahaan (firm size), dan leverage. 

 

3.4.2 Definisi Operasional 

3.4.2.1 Variabel Terikat (Dependent Variables) 

Variabel terikat dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
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1. Kualitas Laba 

Kualitas laba dapat diukur melalui discretionary accruals (DACC) yang 

dihitung dengan cara menselisihkan total accrual (TACC) dan nondiscretionary 

accrual (NDACC) (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Menurut Dechow et al. 

(1995) dalam menghitung DACC, digunakan Modified Jones Model yang 

dianggap lebih baik diantara model lain untuk mengukur manajemen laba 

(earning management). Dimana model perhitungannya sebagai berikut: 

a. Total Accrual 

Total accruals pada penelitian ini didefinisikan sebagai selisih antara laba 

bersih sebelum pajak (earnings before tax/extraordinary items and 

discontinued operations) dengan arus kas dari aktivitas operasi (operating cash 

flow) (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). 

 
𝑻𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕 = 𝑬𝑩𝑿𝑻𝒊𝒕 - 𝑶𝑪𝑭𝒊𝒕 

 
Dimana: 

i : Observasi 

t : Tahun periode waktu 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 : Total accruals pada tahun t 

𝐸𝐵𝑋𝑇𝑖𝑡 : Laba bersih sebelum pajak pada tahun t 

𝑂𝐶𝐹𝑖𝑡 : Arus kas dari aktivitas operasi pada tahun t 

Selanjutnya, estimasi dari parameter spesifik perusahaan diperoleh melalui 

model analisis regresi OLS (Ordinary Least Squares) berikut ini: 

 
𝑻𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏=𝜶𝟏(1/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)+𝜶𝟐((∆𝑹𝑬𝑽𝒊𝒕-∆𝑹𝑬𝑪𝒊𝒕)/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)+𝜶𝟑(𝑷𝑷𝑬𝒊𝒕/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)+𝜺𝒊𝒕 
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Dimana: 

𝑇𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 : Total accruals pada tahun t 

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1 : Total assets  untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1  

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 : Perubahan revenue perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t  

∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡 : Perubahan piutang bersih perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 

b. Non Discretionary Accruals 

Dalam Modified Jones Model (dalam Dechow et al., 1995), non 

discretionary accruals dirumuskan sebagai berikut: 

 
𝑵𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕=𝜶𝟏(1/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)+ 𝜶𝟐((∆𝑹𝑬𝑽𝒊𝒕-∆𝑹𝑬𝑪𝒊𝒕)/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)+𝜶𝟑(𝑷𝑷𝑬𝒊𝒕/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏) 

 
Dimana: 

𝑁𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 : Non discretionary accruals pada tahun t 

𝑇𝐴𝑖,𝑡−1 : Total assets  untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1 

∆𝑅𝐸𝑉𝑖𝑡 : Perubahan revenue perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t  

∆𝑅𝐸𝐶𝑖𝑡 : Perubahan piutang bersih perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t   

𝑃𝑃𝐸𝑖𝑡 : Gross property, plant and equipment perusahaan i pada tahun t 

c. Discretionary Accruals 

Karena total accruals terdiri dari discretionary accruals dan non 

discretionary accruals dapat dirumuskan sebagai berikut (Rachmawati dan 

Triatmoko, 2007): 

 
𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕=(𝑻𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)-𝑵𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕..........................................(Rumus 1) 
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Dimana: 

𝐷𝐴𝐶𝐶𝑖𝑡 : Discretionary accruals perusahaan i pada tahun t 

2. Nilai Perusahaan 

Pengukuran nilai perusahaan (corporate value) dalam penelitian kali ini akan 

menggunakan pendekatan konsep nilai pasar yang mengacu pada penelitian Fama 

(1978) dan Rachmawati dan Triatmoko (2007). Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa seluruh sampel perusahaan adalah perusahaan ekstraktif 

yang telah go public dan sahamnya telah beredar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

sehingga data untuk nilai saham pasarnya lebih mudah didapat. Nilai pasar 

perusahaan (corporate value) akan diukur dengan menghitung price to book value 

ratio (PBV) pada periode yang telah ditentukan. Menurut Subramanyam dan Wild 

(2010;613) Price to Book Value (PBV) menggambarkan seberapa besar pasar 

menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. 

PBV dihitung dengan rumus: 

 
PBV = 𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑷𝒂𝒔𝒂𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝑳𝒆𝒎𝒃𝒂𝒓 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑩𝒊𝒂𝒔𝒂

𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎
 

 
3.4.2.2 Variabel Bebas (Independent Variables) 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Investment Opportunity Set (IOS) 

Menurut Hasnawati (2005) dalam penelitiannya menyabutkan 5 (lima) proksi 

(proxy) untuk mengukur IOS. Proksi-proksi tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Total asset growth. 

b. Market value to book value of assets ratio. 
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c. Earning to price ratio. 

d. Ratio capital expediture to BVA. 

e. Current assets to total assets. 

Di antara kelima indikator di atas, menurut Sri Hasnawati (2005) pengukuran 

market to book value of assets memiliki pengaruh yang besar terhadap perusahaan 

dan paling umum digunakan seperti yang dikemukakan oleh Adam dan Goyal 

(2003). Dalam penelitiannya, Adam dan Goyal (2003) membagi cara pengukuran 

investasi menjadi 4 (empat) proksi dari yang paling umum digunakan yaitu, 

market-to-book assets ratio, market-to-book equity ratio, earning price ratio/price 

to earning ratio, dan capital expenditure to net plant propserty and equipment 

ratio. Gaver & Gaver (1993) (dalam Fitrijanti dan Hartono M., 2002) mencatat 

bahwa market-to-book of asset merupakan salah satu rasio yang memiliki korelasi 

signifikan dengan faktor umum IOS. 

Secara sistematis, variabel market to value to book value of assets 

diformulasikan sebagai berikut (Rachmawati dan Triatmoko, 2007): 

 
MBVA = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔−𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔+(𝑱𝒎𝒍𝒉.𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑩𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓𝒙𝑪𝒍𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆)

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
 

 
2. Mekanisme Corporate Governance 

Ada 4 (empat) mekanisme corporate governance yang digunakan oleh 

Rachmawati dan Triatmoko (2007) dan juga digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu: 
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a. Proporsi komite audit independen, didefinisikan sebagai presentase jumlah 

komite audit independen dengan jumlah total komite audit yang ada dalam 

susunan komite audit: 

 
∑ 𝑲𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒕 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏

𝑲𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂𝒂𝒏
 

 
b. Komposisi komisaris independen dihitung dengan presentase jumlah komisaris 

independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan 

komisaris: 

 
∑ 

𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏

𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂𝒂𝒏
 

 
c. Kepemilikan institusional dihitung dengan besarnya presentase saham yang 

dimiliki oleh investor institusional: 

 
∑ 𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒐𝒍𝒆𝒉 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 

 
d. Kepemilikan manjerial dihitung dengan besarnya presentase saham yang 

dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan: 

 
∑ 𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒐𝒍𝒆𝒉 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒋𝒆𝒎𝒆𝒏 (𝒅𝒊𝒓𝒆𝒌𝒔𝒊 𝒅𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔)

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 

 
3.4.2.3 Variabel Kontrol (Control Variables) 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel kontrol adalah: 
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1. Ukuran KAP 

Rachmawati dan Triatmoko (2007) menggunakan variabel dummy sebagai 

pengukuran atas ukuran perusahaan. Jika perusahaan menggunakan KAP yang 

berafiliasi dengan KAP Big 4 maka akan diberi nilai 1, tetapi jika auditor 

perusahaan bukan berasal dari KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4 maka 

akan diberi nilai 0.  

2. Ukuran Perusahaan 

Machfoedz (1994) (dalam Suwito dan Herawati, 2005) menjelaskan, ukuran 

perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya 

perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar 

saham, dan lain-lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 

(tiga) kategori yaitu, perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah 

(medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan 

dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan log total aktiva. Dimana secara 

sistematis, variabel ukuran perusahaan diformulasikan sebagai berikut: 

 
Ukuran Perusahaan (size) = log ∑ 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 

 
3. Leverage 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006), 

leverage dibuktikan dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan 

pemberi manajemen (bondholders). Secara sistematis, variabel leverage 

diformulasikan sebagai berikut (Rachmawati dan Triatmoko, 2007): 

 
Leverage = 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 

PENGARUH INVESTMENT..., SITI FIRSARI MEIRIZKA, Ak.-IBS, 2013



83 
 

Tabel 3.1 

Ringkasan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Bagian I 

 
Variabel Definisi 

Operasional Pengukuran Skala 
Pengukuran 

Kualitas Laba 
(Discretionary 

Accrual) 

Kualitas laba dapat 
diukur melalui 
discretionary 

accrual (DACC) 
yang dihitung 
dengan cara 

menselisihkan 
total accrual dan 
nondiscretionary 

accrual (NDACC). 
Menurut Dechow, 
et al. (1995) dalam 

menghitung 
DACC, digunakan 

Modified Jones 
Model karena 
dianggap lebih 

baik untuk 
mengukur 

manajemen laba 
(earning 

management) 

𝑻𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕 = 𝑬𝑩𝑿𝑻𝒊𝒕 - 𝑶𝑪𝑭𝒊𝒕 
 

𝑻𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏=𝜶𝟏(1/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)+𝜶𝟐((∆𝑹𝑬𝑽𝒊𝒕-
∆𝑹𝑬𝑪𝒊𝒕)/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)+𝜶𝟑(𝑷𝑷𝑬𝒊𝒕/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)+𝜺𝒊𝒕 

 
𝑵𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕=𝜶𝟏(1/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)+ 𝜶𝟐((∆𝑹𝑬𝑽𝒊𝒕-
∆𝑹𝑬𝑪𝒊𝒕)/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)+𝜶𝟑(𝑷𝑷𝑬𝒊𝒕/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏) 

 
𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕=(𝑻𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕/𝑻𝑨𝒊,𝒕−𝟏)-𝑵𝑫𝑨𝑪𝑪𝒊𝒕 

 
 
 
 

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜1 

Nilai Perusahaan 
Diproksikan 
dengan PBV 

(Price Book Value) 

 

PBV = 𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑷𝒂𝒔𝒂𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝑳𝒆𝒎𝒃𝒂𝒓 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑩𝒊𝒂𝒔𝒂

𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎
 

 

𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜1 

Investment 
Opportunity Set 

(IOS) 

Market value to 
book value of 

assets digunakan 
sebagai proksi dari 

investment 
opportunity set 

(IOS) 

MBVA=𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔−𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔+(𝑱𝒎𝒍𝒉.𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑩𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓𝒙𝑪𝒍𝒐𝒔𝒊𝒏𝒈 𝑷𝒓𝒊𝒄𝒆)

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
 

 
𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜1 

Komite Audit 
Independen 

Diproksikan 
dengan presentase 

jumlah komite 
audit independen 
atas jumlah total 
komite yang ada 
dalam susunan 
komite audit 

∑𝑲𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒕 𝒊𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏

𝑲𝒐𝒎𝒊𝒕𝒆 𝒂𝒖𝒅𝒊𝒕 𝒑𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂𝒂𝒏
 

 
𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜1 

Komisaris 
Independen 

Diproksikan 
dengan presentase 
jumlah komisaris 

independen 

∑𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔 𝑰𝒏𝒅𝒆𝒑𝒆𝒏𝒅𝒆𝒏

𝑲𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂𝒂𝒏
 

 
𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜1 

Kepemilikan 
Institusional 

Diproksikan 
dengan presentase 

saham yang 
dimiliki oleh 

investor 
institusional 

∑ 𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒐𝒍𝒆𝒉 𝒊𝒏𝒔𝒕𝒊𝒕𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜1 

Sumber : Diolah oleh Penulis 
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Tabel 3.1 

Ringkasan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 

Bagian II 

 
Variabel Definisi 

Operasional Pengukuran Skala 
Pengukuran 

Kepemilikan 
Manajerial 

Diproksikan dgn 
presentase saham 
yang dimiliki o/ 
manajemen yang 
secara aktif ikut 

dalam 
pengambilan 

keputusan 

∑ 
𝑲𝒆𝒑𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒌𝒂𝒏 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒐𝒍𝒆𝒉 𝒎𝒂𝒏𝒂𝒋𝒆𝒎𝒆𝒏 (𝒅𝒊𝒓𝒆𝒌𝒔𝒊 𝒅𝒂𝒏 𝒌𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒊𝒔)

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒔𝒂𝒉𝒂𝒎 𝒃𝒆𝒓𝒆𝒅𝒂𝒓
 

 
𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜1 

Ukuran KAP 
Ukuran KAP 
merupakan 

variabel dummy 

Nilai 1 untuk perusahaan yang menggunakan KAP yang 
berafiliasi dengan KAP Big 4. Nilai 0 untuk perusahaan yang 

tidak menggunakan KAP tersebut 
𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙2 

Ukuran 
Perusahaan 

(size) 

Ukuran perusahaan 
diukur melalui log 

total aktiva 
size = log ∑ 𝒂𝒌𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜1 

Leverage 

Leverage 
merupakan total 
hutang dibagi 

dengan total asset 

Leverage = 
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑯𝒖𝒕𝒂𝒏𝒈

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 

 
𝑆𝑘𝑎𝑙𝑎 𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜1 

Sumber : Diolah oleh Penulis 

1. Skala rasio :  Skala yang dilengkapi dengan kepemilikan nilai atau titik nol absolut/mutlak dengan makna empirik 

(Sekaran dan Bougie, 2010;145). 

2. Skala nominal : Skala yang memasukkan objek kedalam kategori atau grup tertentu (Sekaran dan Bougie, 2010;141). 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Untuk menguji hipotesis-hipotesis di atas akan digunakan 2 (dua) 

persamaan regresi, dimana pada persamaan 1 (satu) digunakan persamaan regresi 

berganda (Rachmawati dan Triatmoko, 2007): 

 
DA=𝜷𝟎+𝜷𝟏IOS+𝜷𝟐KAU+𝜷𝟑KI+𝜷𝟒INST+𝜷𝟓MANJ+𝜷𝟕𝒂KAP+𝜷𝟕𝒃SIZE+𝜷𝟕𝒄LEV+𝜺..........(1) 

Untuk persamaan 2 (dua) digunakan persamaan regresi sederhana: 

 
PBV = 𝜷𝟎+𝜷𝟔𝑫�̂�+𝜺....................(2) 
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Keterangan: 

DA = Discretionary accruals, lihat rumus 1 

PBV = Nilai perusahaan 

IOS = Investment Opportunity Set 

KAU = Keberadaan komite audit 

KI = Komposisi komisaris independen 

INST = Kepemilikan institusional 

MANJ = Kepemilikan manajemen 

KAP = Ukuran KAP 

SIZE = Ukuran perusahaan 

LEV = Leverage 

𝜀 = error term 

Persamaan regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis 1, 2, 3, 4, 5, 

6a, 6b, dan 6c yaitu menguji pengaruh investment opportunity set (IOS), komite 

audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap kualitas laba. Sedangkan 

persamaan regresi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis 8 yaitu menguji 

pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan. 

 

3.5.1 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Tipe data yang digunakan pada penelitian ini adalah data panel sehingga, 

model regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah model regresi data panel. 
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Menurut Widarjono (2009;231), terdapat 3 (tiga) pendekatan yang digunakan 

untuk mengestimasi model regresi data panel, yaitu: 

1. Common Effect 

Metode ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data 

panel. Dalam pendekatan ini, tidak perlu memperhatikan dimensi individu 

maupun waktu dalam penghitungan. Selain itu, diasumsikan dalam pendekatan 

ini bahwa perilaku dasar antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu, 

sehingga intersep dan slope juga diasumsikan sama baik antar waktu maupun 

antar perusahaan. 

2. Fixed Effect 

Pendekatan ini mengasumsikan bahwa intersep adalah berbeda antar 

perusahaan sedangkan slope adalah tetap sama antar perusahaan. Asumsi ini 

didasarkan pada alasan bahwa karateristik antar perusahaan pasti berbeda. 

Teknik model ini adalah teknik estimasi data panel dengan menggunakan 

variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) adalah tetap antar perusahaan 

dan antar waktu.  

3. Random Effect 

Dengan menggunakan pendekatan fixed effect, penggunaan variabel dummy 

bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan atas model yang sebenarnya. Tetapi, 

hal tersebut menimbulkan konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan 

(degree of freedom) yang pada akhirnya dapat mengurangi efisiensi parameter. 

Untuk mengurangi masalah ini digunakanlah variabel gangguan (error terms). 
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Dalam model ini variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu 

dan antar individu dalam mengestimasi data panel. 

Untuk menentukan teknik estimasi yang digunakan dalam model regresi 

data panel, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 

1. Melakukan estimasi dengan Fixed Effect 

2. Uji Chow (Common Effect atau Fixed Effect) 

Uji Chow dilakukan dengan menggunakan hipotesis berikut ini : 

𝐻0: Menggunakan model Common Effect  

𝐻𝑎: 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 𝐻0 

diterima yang artinya menggunakan model common effect. Jika 𝐻0 diterima, 

maka selesai sampai di Uji Chow saja namun apabila hasilnya 𝐻0 ditolak maka 

selanjutnya melakukan Uji Hausman.  

3. Estimasi dengan Random Effect  

4. Uji Hausman (Random Effect  atau Fixed Effect)  

Uji Hausman dilakukan dengan menggunakan hipotesis berikut ini :  

𝐻0 : Menggunakan model Random Effect  

𝐻𝑎 : Menggunakan model Fixed Effect  
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Untuk menentukan apakah model Fixed Effect atau Random Effect yang 

lebih tepat, digunakanlah pengujian Uji Hausman. Uji Hausman didasarkan 

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

Effect dan Generalized Least Square (GLS) adalah efisien sedangkan metode 

(Ordinary Least Square) OLS tidak efisien. Oleh karena itu uji hipotesis 

nulnya adalah hasil estimasi keduanya yang tidak berbeda, sehingga Uji 

Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Statistik Uji 

Hausman diterapkan dengan mengikuti distribusi statistik Chi Square  dengan 

degree of freedom sebanyak k dimana k adalah jumlah variabel independen. 

Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka model yang 

tepat digunakan adalah model Fixed Effect. Sebaliknya jika nilai statistik 

Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah model 

Random Effect.  

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik 

Dalam praktek, rata-rata sampel merupakan ukuran yang paling sering 

digunakan dalam menaksir rata-rata populasi karena rata-rata sampel ini 

memenuhi beberapa sifat yang dianggap perlu oleh para pakar statistik. 

“Beberapa di antara sifat itu adalah: a) Linearitas, sebuah penaksir dikatakan 
sebagai penaksir linear bila merupakan suatu fungsi linear dari observasi 
sampel; b) Ketidakbiasan (Unbiased), jika dalam penerapan berulang-ulang 
dari metode nilai rata-rata suatu penaksir tepat sama dengan nilai parameter 
yang sebenarnya; c) Efisiensi, apabila hanya memiliki penaksir-penaksir 
yang tidak bias dari suatu parameter, maka satu-satunya penaksir dengan 
varians terendah saja yang disebut penaksir yang terbaik atau efisien; d) 
Best Linear Unbiased Estimator (BLUE), jika suatu penaksir berbentuk 
linear, tidak bias, dan mempunyai varians terendah dalam kelompok 
penaksir tidak bias linear dari sebuah parameter; e) Konsistensi, suatu 
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penaksir dikatakan sebagai penaksir yang konsisten apabila nilainya 
mendekati nilai parameter yang sebenarnya begitu ukuran sampelnya 
semakin besar” (Gujarati, 2006;95). 
 

Model regresi perlu diuji dengan asumsi klasik karena sifat-sifat di atas, yang 

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

uji autokorelasi. 

 

3.5.2.1 Uji Normalitas 

Widarjono (2009;49) menjelaskan, uji signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen melalui Uji T hanya akan dikatakan valid 

bila residual yang digunakan memiliki distribusi normal. Dalam mendeteksi 

normalitas, metode yang digunakan ialah Metode Histogram dan Metode 

Probability. 

 

3.5.2.2 Uji Multikolinearitas 

“Multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan antar variabel 
independen dalam suatu model regresi. Hubungan linear antar variabel 
independen dapat terjadi dalam bentuk hubungan linear yang sempurna 
(perfect) dan hubungan linear kurang sempurna (imperfect)” (Widarjono, 
2009;103). 
 
Selanjutnya, dijelaskan juga  oleh Winarno (2011;5.2) dalam bukunya 

bahwa multikolinearitas dapat dideteksi dengan 3 (tiga) cara yaitu : 

1. Nilai  𝑅2 tinggi tetapi sedikit variabel independen yang signifikan;  

2. Menghitung koefisien korelasi antar variabel independen;  

3. Regresi Auxiliary. 
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Pada penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menguji 

koefisien korelasi (r) antar variabel independen. Menurut Widarjono (2009;106), 

berdasarkan aturan main yang kasar (rule of thumb), jika koefisien korelasi (r) 

cukup tinggi katakanlah diatas 0.85 maka, diduga terjadi masalah 

multikolinearitas dalam model. Sebaliknya, apabila koefisien korelasi (r) relatif 

rendah maka diduga model tersebut terbebas dari unsur multikolineaitas. 

 

3.5.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Menurut Widarjono (2009;115), heterokedastisitas adalah kondisi jika 

variabel gangguan memiliki varian yang tidak konstan. Regresi yang baik 

terbebas dari unsur heterokedastisitas. Pengujian ini dapat dilakukan dengan 

beberapa metode yaitu, Metode Informal, Metode Park, Metode Gleisjer, Metode 

Korelasi Spearman, Metode GoldFeld-Quadt, Metode Breusch-Pagan, dan 

Metode White.  

 

3.5.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2011;5.26). Masalah autokorelasi dapat 

dideteksi dengan menggunakan 2 (dua) metode yaitu, Metode Durbin Watson 

(DW) dan Breusch Godfrey (atau dikenal dengan Uji Lagrange Multiplier (LM)) 

(Widarjono, 2009;144).  
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3.5.3 Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian menggunakan pengujian secara 

simultan (uji F) dan pengujian secara parsial (uji t). 

3.5.3.1 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. Oleh karena itu, pengujian 

statistik F digunakan untuk hipotesis 7 agar dapat diketahui apakah IOS, 

mekanisme corporate governance (komite auudit, komisaris independen, 

kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial), ukuran KAP, ukuran 

perusahaan, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap  kualitas 

laba. Dalam penelitian ini, tingkat keyakinan yang digunakan adalah sebesar 95% 

dengan hipotesis sebagai berikut : 

𝐻0 : 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4, 𝑏5, 𝑏6𝑎, 𝑏6𝑏, 𝑏6𝑐 = 0 

IOS (Investment Opportunity Set), komite audit independen, komisaris 

independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan, ukuran KAP, dan leverage secara bersama-sama tidak berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 

𝐻𝑎 : 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4, 𝑏5, 𝑏6𝑎, 𝑏6𝑏, 𝑏6𝑐 = 0≠ 0 

IOS (Investment Opportunity Set), komite audit independen, komisaris 

independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan, ukuran KAP, dan leverage secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kualitas audit. 
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     Jika probabilitas (p-value) > 0.05 (α), 𝐻0 tidak dapat ditolak. 

     Jika probabilitas (p-value) ≤ 0.05 (α), 𝐻0 ditolak 

Syarat penerimaan atau penolakan 𝐻0 dapat dilakukan berdasarkan cara 

berikut ini : 

 

 

 

3.5.3.2 Uji t 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu 

variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen. 

Uji Statistik T bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan tingkat keyakinan 95% 

(Supardi, 2012;317). Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan perumusan 

hipotesis seperti berikut ini : 

a. 𝐻0 : 𝑏1 = 0 

IOS (Investment Opportunity Set) tidak berpengaruh secara positif terhadap 

kualitas laba. 

b. 𝐻𝑎 : 𝑏1 ≠ 0 

IOS (Investment Opportunity Set) berpengaruh secara positif terhadap kualitas 

laba. 

c. 𝐻0 : 𝑏2 = 0 

Komite audit independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 
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d. 𝐻𝑎 : 𝑏2 ≠ 0 

Komite audit independen berpengaruh terhadap kualitas laba. 

e. 𝐻0 : 𝑏3 = 0 

Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

f. 𝐻𝑎 : 𝑏3 ≠ 0 

Komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas laba. 

g. 𝐻0 : 𝑏4 = 0 

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

h. 𝐻𝑎 : 𝑏4 ≠ 0 

Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas laba. 

i. 𝐻0 : 𝑏5 = 0 

Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

j. 𝐻𝑎 : 𝑏5 ≠ 0 

Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba. 

k. 𝐻0 : 𝑏6𝑎 = 0 

Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba. 

l. 𝐻𝑎 : 𝑏6𝑎 ≠ 0 

Ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba. 

m. 𝐻0 : 𝑏6𝑏 = 0 

Ukuran KAP tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba. 

n. 𝐻𝑎 : 𝑏6𝑏 ≠ 0 

Ukuran KAP berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba. 
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     Jika probabilitas (p-value) > 0.05 (α), H0 tidak dapat ditolak. 

Jika probabilitas (p-value) ≤ 0.05 (α), H0 ditolak 

o. 𝐻0 : 𝑏6𝑐 = 0 

Leverage tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba. 

p. 𝐻𝑎 : 𝑏6𝑐 ≠ 0 

Leverage berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba. 

q. 𝐻0 : 𝑏8 = 0 

Kualitas laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

r. 𝐻𝑎 : 𝑏8 ≠ 0 

Kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Syarat penerimaan atau penolakan 𝐻0 dilakukan berdasarkan cara berikut : 

 

 

 

3.5.3.3 Koefisien Determinasi 

Menurut Winarno (2011;4.22) koefisien determinasi (𝑅2) menunjukkan 

kemampuan model untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. 𝑅2 menunjukkan kemampuan model untuk menjelaskan 

hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R² adalah 

antara 0 sampai dengan 1. Nilai R² = 1, berarti variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen yang berarti 

semakin baik garis regresi karena mampu menjelaskan data aktualnya. Sedangkan 

nilai R² = 0 berarti bahwa tidak ada sedikitpun presentasi pengaruh dari variabel 

independen terhadap variabel dependen. Oleh karena R² memiliki keterbatasan 

yaitu terdapat bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke 
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dalam model, maka penelitian ini memilih untuk menggunakan Adjusted R² 

mengingat adanya jumlah variabel independen penelitian yang terdiri dari lebih 

dari 1 (satu) variabel. 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian pada penelitian ini merupakan seluruh perusahaan yang 

tergolong ke dalam jenis perusahaan ekstraktif yang tercatat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI). Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu, 

dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

e) Termasuk dalam jenis perusahaan ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama periode 2007-2011. 

f) Untuk dapat melakukan perhitungan kualitas laba, maka harus termasuk jenis 

perusahaan jenis ekstraktif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 

periode 2006-2011.  

g) Menerbitkan annual report untuk periode yang berakhir 31 Desember selama 

periode penelitian 2007-2011. 

h) Annual report yang menyajikan semua data yang dibutuhkan untuk penelitian 

dengan lengkap dari tahun 2007-2011. 

Berdasarkan kriteria yang tersebut di atas, dikumpulkan sejumlah 39 

perusahaan yang dijadikan objek penelitian, yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Bagian I 

Daftar Perusahaan Objek Penelitian 
 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
 Batu Bara  

1. BUMI Bumi Resources, Tbk 
2. ITMG Indo Tambangraya Megah, Tbk 
3. PTBA Tambang Batubara Bukit Asam , Tbk 
 Minyak & Gas Bumi  

4. ENRG Energi Mega Persada, Tbk 
5. MEDC Medco Energi International, Tbk 
 Logam & Mineral Lain  

6. ANTM Aneka Tambang  (Persero), Tbk 
7. TINS Timah (Persero), Tbk 
 Perkebunan  

8. AALI Astra Agro Lestari, Tbk 
9. LSIP PP London Sumatera Indonesia, Tbk 
10 SMAR Sinar Mas Agro Resources & Technology 
11. UNSP Bakrie Sumatera Plantation 

 Semen  
12. INTP Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk 
13. SMCB Holcim Indonesia, Tbk 
14. SMGR Semen Gresik, Tbk 

 Logam & Sejenisnya  
15. BTON Beton Jaya Manunggal, Tbk 
16. INAI Indal Alumunium Industry, Tbk 
17. JPRS Jaya Pari Steel, Tbk 
18. LION Lion Metal Works, Tbk 
19. LMSH Lionmesh Prima, Tbk 
20. PICO Pelangi Indah Canindo, Tbk 
21. TBMS Tembaga Mulia Semanan, Tbk 

 Kayu & Pengolahannya  
22. SULI Sumalindo Lestari Jaya, Tbk 
23. TIRT Tirta Mahakam Resources, Tbk 

 Pulp & Kertas  
24. FASW Fajar Surya Wisesa, Tbk 
25. INKP Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk 
26. SPMA Suparma, Tbk 
27. TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 
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Tabel 4.1 

Bagian II 

Daftar Perusahaan Objek Penelitian 
 

No. Kode Perusahaan Nama Perusahaan 
 Tekstil & Garment  

28. ADMG Polychem Indonesia, Tbk 
29. ARGO Argo Pantes, Tbk 
30. CNTX Centex, Tbk 
31. ESTI Ever Shine Textile Industry, Tbk 
32. HDTX Panasia Indosyntec, Tbk 
33. INDR Indorama Synthetics, Tbk 
34. MYTX Apac Citra Centertex, Tbk 
35. PBRX Pan Brothers Tex, Tbk 
36. SSTM Sunson Textile Manufacturer, Tbk 

 Rokok  
37. GGRM Gudang Garam, Tbk 
38. HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna, Tbk 
39. RMBA Bentoel International Investama, Tbk 

Sumber : Bursa Efek Indonesia 
 

Informasi yang terkandung dalam Tabel 4.1 di atas merupakan seluruh 

perusahaan jenis ekstraktif yang tercatat di BEI yang menjadi objek dalam 

penelitian ini. Dengan total objek penelitian sebanyak 39 perusahaan, diambil data 

yang selama periode waktu amatan yaitu, sejak tahun 2006 hingga 2011. 

Meskipun total tahun amatan selama 5 tahun namun, di ambil dari tahun 2006 

dengan tujuan untuk memperoleh data variabel kualitas laba yang salah satu 

indikator perhitungannya menggunakan nilai total aset 1 tahun sebelum tahun 

amatan. Sehingga total observasi pada penelitian ini adalah 39 x 5 atau sebanyak 

195 observasi. 
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Terkait dengan hasil uji normalitas, saat dilakukan regresi berganda (IOS, 

mekanisme corporate governance, dan kualitas laba) atas seluruh observasi 

tersebut menunjukkan hasil residual yang tidak terdistribusi normal, maka penulis 

melakukan outlier atas beberapa observasi. Sedangkan untuk persamaan regresi 

sederhana (kualitas laba dan nilai perusahaan) tidak dilakukan outlier karena data 

atas variabel-variabel yang digunakan sudah terdistribusi normal meskipun tidak 

dilakukan outlier. Berikut ini merupakan daftar observasi yang dijadikan outlier 

dalam penelitian, yaitu: 

 
Tabel 4.2 

Bagian I 

Data Outlier  
 

No. Kode Perusahaan Tahun Observasi 
1. BUMI 2010 
2. TINS 2008 
3. ESTI 2007 
4. ESTI 2008 
5. ESTI 2009 
6. ESTI 2010 
7. ESTI 2011 
8. SSTM 2007 
9. HMSP 2007 
10. HMSP 2008 
11. HMSP 2009 
12. HMSP 2010 
13. HMSP 2011 
14. RMBA 2007 
15. TIRT 2007 
16. TIRT 2008 
17. PICO 2007 
18. PICO 2008 
19. PICO 2010 
20. PICO 2011 

Sumber : Diolah oleh Penulis 
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Tabel 4.2 

Bagian II 

Data Outlier 

No. Kode Perusahaan Tahun Observasi 
21. FASW 2011 
22. TKIM 2008 
23. TKIM 2009 
24. AALI 2008 
25. LSIP 2011 
26. SMAR 2008 
27. SMAR 2010 

Sumber : Diolah Oleh Penulis 
 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif Persamaan Pertama 

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.3 menunjukkan informasi antara lain, 

jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan 

standar deviasi pada masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun 

variabel independen dan variabel kontrol untuk model regresi pertama, yang 

dihitung berdasarkan data secara keseluruhan. 

 
Tabel  4.3 

Statistik Deskriptif Persamaan Pertama 

 DA IOS KAU KI INST MAN SIZE KAP LEV 
 Mean  0.050195  1.724134  0.930187  0.418968  56.34907  3.055596  9.522936  0.511905  0.529276 
 Median  0.054714  1.027988  1.000000  0.400000  59.63000  0.000000  10.18699  1.000000  0.545934 
 Maximum  0.333118  8.478491  1.000000  1.000000  99.74000  89.45000  13.25891  1.000000  0.975829 
 Minimum -0.155630  0.133382  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  3.705778  0.000000  0.073906 
 Std. Dev.  0.096498  1.476527  0.192842  0.119441  29.30276  12.69676  2.871614  0.501353  0.245430 
 Observations  168  168  168  168  168  168  168  168  168 
Sumber : Diolah oleh Penulis 
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Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total 

observasi sebesar 168 sampel sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.3 diketahui 

bahwa rata-rata dari variabel DA (Discretionary Accruals) pada perusahaan yang 

termasuk dalam jenis ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar 0.050195 

dimana perusahaan dengan discretionary accruals terbesar adalah PT. Bumi 

Resources, Tbk  yang termasuk dalam salah satu perusahaan di sub-sektor Batu 

Bara yaitu, sebesar 0.333118 pada periode 2007 dan perusahaan dengan 

discretionary accruals terkecil adalah salah satu perusahaan yang termasuk dalam 

sub-sektor tekstil dan garment, PT. Apac Citra Centertex, Tbk pada periode 2008. 

Sedangkan standar deviasi discretionary accruals untuk jenis perusahaan 

ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar  0.096498. 

Rata-rata dari variabel IOS (Investment Opportunity Set) yang diproksikan 

dengan rasio MBVA (Market to Value to Book Value of Assets) pada perusahaan 

yang termasuk dalam jenis perusahaan ekstraktif periode 2007-2011 adalah 

sebesar 1,72 dimana nilai rasio MBVA tertinggi sebesar 8,48 dicapai oleh PT. 

Astra Agro Lestari, Tbk pada periode 2007 dari sektor perkebunan dan 

perusahaan dengan rasio MBVA terendah adalah PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa, Tbk periode 2011 dari sub-sektor semen yaitu, sebesar 0,13. Standar 

deviasi IOS perusahaan ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar  1.476527. 

Rata-rata variabel KAU (Komite Audit Independen) yang dihitung dengan 

membandingkan jumlah komite audit independen dengan jumlah keseluruhan 

komite audit yang ada diperusahaan pada perusahaan yang termasuk jenis 

ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar  0.930187. Untuk rasio tertinggi 
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adalah sebesar 1 (setara dengan 100%) yang dicapai oleh beberapa perusahaan 

antara lain, dari sektor bahan baku utama dicapai oleh PT. Bumi Resources, Tbk 

(2007,2008,2009,2010), PT. Indo Tambangraya Megah, Tbk (2008-2011), PT. 

Timah Persero, Tbk (2007,2009,2010,2011), PT. Energi Mega Persada, Tbk 

(2007-2011). Dari sub-sektor tekstil dan garment perusahaan dengan presentase 

maksimum antara lain, PT. Polychem Indonesia, Tbk; PT. Argo Pantes, Tbk; PT. 

Centex, Tbk; PT. Apac Citra Centertex, Tbk dan PT. Pan Brothers Tex, Tbk; 

(2007-2011), PT. Indorama Synthetics, Tbk (2007-2009), PT. Sunson Textile 

Manufacturer, Tbk (2008-2011). Dari sub-sektor rokok yaitu, PT. Gudang Garam, 

Tbk dan PT. Bentoel International Investama pada periode 2007-2011. Untuk 

perusahaan yang bergerak dibidang kayu dan pengolahannya presentase 

maksimum dicapai oleh PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk periode 2007-2011 dan 

PT. Tirta Mahakam Resources, Tbk pada periode 2009-2011. Selanjutnya, dari 

sub-sektor logam dan sejenisnya, perusahaan yang memperoleh presentase 

maksimum antara lain, PT. Beton Jaya Manunggal, Tbk; PT. Indal Alumunium 

Industry, Tbk; PT. Jaya Pari Steel, Tbk; PT. Lion Metal Works, Tbk; PT. 

Lionmesh Prima, Tbk, dan PT. Tembaga Mulia Semanan pada periode 2007-

2011. Di bagian sub-sektor pulp dan kertas, perusahaan yang mencapai presentase 

maksimum antara lain, PT. Fajar Surya Wisesa, Tbk (2007-2010), PT. Indah Kiat 

Pulp, Tbk (2007-2011), PT. Suparma, Tbk (2007-2011), dan Pabrik Kertas Tjiwi 

Kimia, Tbk (2010-2011). Sub-sektor semen yaitu, PT. Indecement Tunggal 

Prakarsa, Tbk; PT. Holcim Indonesia, Tbk; dan PT. Semen Gresik, Tbk mencapai 

presentase maksimum pada periode 2007-2011. Dari sektor perkebunan dicapai 
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oleh PT. Astra Agro Lestari, Tbk (2007,2009,2010,2011), PT. PP London 

Sumatera Indonesia, Tbk (2007-2011), PT. Sinar Mas Agro Resources dan 

Technology, Tbk (2007,2009,2010,2011), dan PT. Barie Sumatera Plantation, Tbk 

(2007-2011). Sedangkan rasio terkecil yaitu, 0 (setara dengan 0%) diduduki oleh 

PT. Indo Tambangraya Megah, Tbk pada tahun 2007. Standar deviasi komite 

audit independen perusahaan ekstraktif periode 2007-2011 adalah 0.192842. 

Rata-rata dari variabel KI (Komisaris Independen) pada perusahaan yang 

termasuk jenis perusahaan ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar 0.418968. 

Untuk variabel ini, dilakukan perhitungan dengan membandingkan jumlah 

komisaris independen dengan total komisaris yang ada di perusahaan. Dimana 

nilai maksimum atas perhitungan ini adalah 1 (setara dengan 100%) yang dicapai 

oleh PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk periode 2007. Sedangkan nilai minimum 

atas perhitungan ini adalah 0 (setara dengan 0%) dicapai oleh PT. Panasia 

Indosyntec, Tbk pada periode  2007. Standar deviasi komisaris independen pada 

perusahaan ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar 0.119441. 

Rata-rata dari variabel INST (Kepemilikan Institusional) pada perusahaan 

jenis ekstraktif periode 2007-2011 adalah 56,3% dengan perolehan presentase 

maksimum adalah sebesar 99,7% yang dicapai oleh PT. Bentoel International 

Investama, Tbk pada periode 2009. Untuk presentase minimum adalah sebesar 0% 

yang dicapai oleh PT. Beton Jaya Manunggal, Tbk periode 2007-2009 dan  PT. 

Timah, Tbk pada periode 2007. Standar deviasi kepemilikan institusional 

perusahaan ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar 29.30276. 

PENGARUH INVESTMENT..., SITI FIRSARI MEIRIZKA, Ak.-IBS, 2013



104 
 

Rata-rata variabel MAN (Kepemilikan Manajerial) pada perusahaan jenis 

ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar 3,06%. Untuk presentase terbesar 

dicapai oleh PT. Beton Jaya Manunggal, Tbk pada periode 2007-2009 dengan 

presentase kepemilikan manajerial sebesar 89,5%. Sedangkan untuk presentase 

terendah atas kepemilikan manajerial adalah sebesar 0% yang dicapai oleh semua 

perusahaan pada sektor perkebunan, sub-sektor semen, sub-sektor pulp dan kertas, 

sub-sektor kayu dan pengolahannya. Pada sub-sektor logam dan sejenisnya 

presentase terendah dicapai oleh PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk pada periode 

2007-2009 sedangkan pada sub-sektor rokok adalah PT. Bentoel International 

Investama periode 2009-2011. Untuk perusahaan pada sub-sektor tekstil dan 

garment, perusahaan yang berada pada presentase terendah antara lain PT. Pan 

Brothers Tex, Tbk; PT. Apac Citra Centertex, Tbk; PT. Indorama Synthetics, Tbk; 

PT. Panasia Indosynthec, Tbk; PT. Centex, Tbk; PT. Polychem Indonesia pada 

periode 2007-2011. Untuk sektor bahan baku utama, yang memiliki presentase 

kepemilikan manajerial terendah antara lain, PT. Medco Energi Inetrnational, Tbk 

(2008-2011), PT. Energi Mega Persada, Tbk (2009), PT. Timah, Tbk 

(2007,2009,2010,2011), PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk (2007-2011), PT. 

Indo Tambangraya Megah, Tbk (2007-2009), dan PT. Bumi Resources, Tbk 

(2007,2008,2009,2011). Standar deviasi kepemilikan manajerial perusahaan 

ekstraktif pada periode 2007-2011 adalah sebesar 12.69676. 

Rata-rata variabel SIZE (Ukuran Perusahaan) pada perusahaan yang 

termasuk jenis perusahaan ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar 9.522936 

dengan rasio terbesar adalah sebesar 13.25891 dan terendah adalah sebesar 
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3.705778. Masing-masing perusahaan yang mencapai rasio terbesar dan terendah 

antara lain, PT. Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk pada periode 2011 dan PT. 

Indorama Synthetics, Tbk pada periode 2010. Standar deviasi ukuran perusahaan 

pada perusahaan ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar 2.871614. 

Rata-rata variabel KAP (Ukuran KAP) perusahaan jenis ekstraktif periode 

2007-2011 adalah sebesar  0.511905. Variabel ini merupakan variabel dummy. 

Dimana perusahaan yang menggunakan auditor yang berasal dari KAP Big 4 

(Four) diberi nilai 1 dan perusahaan yang tidak menggunakan auditor yang 

berasal dari KAP Big 4 (Four) dalam mengaudit laporan keuangannya diberi nilai 

0. Perusahaan yang menggunakan auditor yang berasal dari KAP Big 4 (Four) 

antara lain, PT. Indo Tambangraya Megah, Tbk (2008-2011), PT. Tambang Batu 

Bara Bukit Asam (Persero), Tbk (2008-2011), PT. Aneka Tambang (Persero), Tbk 

(2007-2011), PT. Timah, Tbk (2007,2009,2010,2011), PT. Medco Energi 

International, Tbk (2007-2011), PT. Polychem Indonesia, Tbk (2007-2011), PT. 

Centex, Tbk (2007-2011), PT. Indorama Synthetics (2007-2011), PT. Gudang 

Garam, Tbk (2007-2011), PT. Bentoel International Investama, Tbk (2008-2011), 

PT. Sumalindo Lestari Jaya, Tbk (2007-2011), PT. Jaya Pari Steel, Tbk (2007-

2008), PT. Tembaga Mulia Semanan, Tbk (2007-2011), PT. Fajar Surya Wisesa, 

Tbk (2007-2010), PT. Semen Gresik, Tbk (2007-2011), PT. Indocement Tunggal 

Prakarsa, Tbk (2007-2011), PT. Holcim Indonesia, Tbk (2007-2011), PT. Astra 

Agro Lestari, Tbk (2009-2011), dan PT. PP London Sumatera Indonesia, Tbk 

(2007-2010). Sedangkan sisanya adalah perusahaan yang tidak menggunakan 
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auditor eksternal yang berasal dari KAP Big 4 (Four). Standar deviasi ukuran 

KAP perusahaan ekstraktif periode 2007-2011 adalah 0.501353. 

Rata-rata variabel LEV (Leverage) pada perusahaan-perusahaan jenis 

ekstraktif periode 2007-2011 yang diproksikan dengan rasio total hutang dibagi 

dengan total aset adalah sebesar 0.529276. Dengan perolehan hasil rasio tertinggi 

sebesar 0.975829 yang dicapai oleh PT. Sumalindo Lestara Jaya, Tbk periode 

2011. Perolehan hasil rasio leverage terendah adalah sebesar  0.073906 yang 

dicapai oleh PT. Beton Jaya Manunggal, Tbk periode 2009. 

 

4.2.2 Statistik Deskriptif Persamaan Kedua 

Hasil statistik deskriptif pada Tabel 4.4 menunjukkan informasi antara lain, 

jumlah sampel yang diteliti, nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan 

standar deviasi pada masing-masing variabel, baik variabel dependen maupun 

variabel independen untuk model regresi kedua, yang dihitung berdasarkan data 

secara keseluruhan. Terdapat perbedaan rata-rata DA pada persamaan pertama 

dengan persamaan kedua akibat dari adanya outlier yang dilakukan pada 

persamaan pertama.   

 
Tabel 4.4 

Statistik Deskriptif Persamaan Kedua 
 

 NP DA 
 Mean  0.453513  0.019168 
 Median  0.314811  0.055423 
 Maximum  3.210440  0.747150 
 Minimum -2.207275 -4.850112 
 Std. Dev.  0.983472  0.408218 
 Observations  195  195 
Sumber : Diolah oleh Penulis 
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Berdasarkan hasil statistik deskriptif secara keseluruhan dengan total 

observasi sebesar 195 sampel sebagaimana dijelaskan pada Tabel 4.5 diketahui 

bahwa rata-rata variabel NP (Nilai Perusahaan) pada perusahaan-perusahaan yang 

termasuk dalam jenis ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar 0.453513. 

Dimana nilai tertinggi atas perhitungan rasio nilai perusahaan yang diproksikan 

dengan PBV (Price Book Value) adalah sebesar 3.210440. Posisi ini dicapai oleh 

PT. Centex, Tbk periode 2008. Sedangkan untuk nilai rasio nilai perusahaan 

terendah adalah sebesar -2.207275 yang dicapai  oleh PT. Indorama Synthetics, 

Tbk periode 2008. Standar deviasi nilai perusahaan jenis ekstraktif periode 2007-

2011 adalah sebesar 0.983472. 

Rata-rata variabel DA (Discretionary Accruals) pada perusahaan jenis 

ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar 0.019168. Nilai discretionary 

accruals tertinggi pada model ini PT. Bumi Resources, Tbk periode 2010 yaitu, 

sebesar 0.747150. Untuk nilai terendah adalah PT. Hanjaya Mandala Sampoerna, 

Tbk periode 2011 yaitu, sebesar -4.850112. Standar deviasi discretionary accruals 

pada perusahaan jenis ekstraktif periode 2007-2011 adalah sebesar 0.408218. 

 

4.2.3 Uji Normalitas 

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi 

normal atau tidak. Model estimasi yang baik memiliki data berdistribusi normal 

atau mendekati normal. Dimana dalam model regresi (baik berganda maupun 

panel) pengujian dilakukan terhadap residual. Untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian ini menggunakan uji Probability 

adalah sebagai berikut: 
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𝐻0 : Data berdistribusi normal 

𝐻𝑎 : Data tidak berdistribusi normal 

Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar dari α = 5%, maka 

menerima 𝐻0 yang artinya data berdistribusi normal (Winarno, 2011). Dari hasil 

pengolahan data yang dilakukan oleh penulis, di dapat bahwa data berdistribusi 

normal sehingga memenuhi asumsi normalitas.  

 

4.2.3.1 Uji Normalitas Persamaan Pertama 

Hasil yang ditunjukkan dalam uji normalitas pada model persamaan pertama 

adalah: 

 
Gambar 4.1 

Hasil Uji Normalitas 

IOS dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba 

 
Sumber : Output Evews 7.0 

 

 

 

PENGARUH INVESTMENT..., SITI FIRSARI MEIRIZKA, Ak.-IBS, 2013



109 
 

Berdasarkan Gambar 4.1, terlihat bahwa nilai probabilitas yang diperoleh 

ialah 0.965802 lebih besar dari tingkat signifikan α = 0.05 maka 𝐻0 tidak dapat 

ditolak yang artinya data berdistribusi normal. Selain itu grafik pola histogram 

menunjukkan pola distribusi yang mendekati pola distribusi normal (membentuk 

lonceng). Hal ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi syarat normalitas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal. 

 

4.2.3.2 Uji Normalitas Persamaan Kedua 

Hasil yang ditunjukkan dalam uji normalitas pada model persamaan kedua 

adalah: 

 
Gambar 4.2 

Hasil Uji Normalitas 

Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan 

 
Sumber : Output Eviews 7.0 
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Berdasarkan Gambar 4.2, terlihat bahwa nilai probabilitas yang diperoleh 

ialah 0.253286 lebih besar dari tingkat signifikan α = 0.05 maka 𝐻𝑜 tidak dapat 

ditolak yang artinya data berdistribusi normal. Selain itu grafik pola histogram 

menunjukkan pola distribusi yang mendekati pola distribusi normal (membentuk 

lonceng). Hal ini menunjukkan bahwa data telah memenuhi syarat normalitas. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data telah terdistribusi normal. 

 

4.2.4 Penentuan Model Regresi Data Panel 

Penentuan model regresi data panel bertujuan untuk memilih model estimasi 

regresi dari data panel. Ada tiga pendekatan yang biasa digunakan untuk 

mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu, Common Effect, Fixed Effect 

dan Random Effect (Winarno, 2011). Langkah pertama yang dilakukan untuk 

menguji regresi data panel adalah melakukan uji Chow, jika data tidak lolos uji 

Chow maka dilanjutkan dengan melakukan uji Haussman, dengan melakukan uji 

Hausman maka dapat diketahui apakah data menggunakan model regresi Fixed 

Effect atau Random Effect. 

 

4.2.4.1 Analisis Model Regresi Data Panel Untuk Persamaan Pertama 

Sebelum melakukan regresi dengan data panel, peneliti terlebih dahulu 

menentukan jenis model estimasi yang digunakan untuk melakukan regresi 

dengan data panel tersebut. Terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan yang digunakan 

dalam mengestimasi model regresi data panel yaitu, pendekatan common effect, 

fixed effect, dan random effect. 
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Tahapan dalam melakukan jenis estimasi yang akan digunakan yaitu 

pertama, dengan melakukan uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk 

menentukan jenis pendekatan Common Effect atau Fixed Effect. Dimana hipotesis 

dari uji Chow adalah sebagai berikut:  

𝐻0 : Menggunakan model Common Effect  

𝐻𝑎 : Menggunakan Fixed Effect  

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

F lebih besar dari 0.05 maka terima 𝐻0 yang artinya menggunakan model 

Common Effect dan pengujian berhenti sampai di uji Chow saja. Sebaliknya 

apabila F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas dari cross section F 

lebih kecil dari 0.05 maka tolak 𝐻0 yang artinya menggunakan model Fixed Effect 

dan pengujian berlanjut ke uji Hausman. Berikut adalah hasil dari uji Chow yang 

dilakukan atas model penelitian persamaan pertama: 

 
Tabel 4.5 

Hasil Uji Chow Persamaan Pertama 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: POOL01    
Test cross-section fixed effects  
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 1.273304 (33,126) 0.1724 
Cross-section Chi-square 48.349625 33 0.0413 

     Sumber : Diolah oleh Penulis 

 

Dengan melihat nilai probabilitas Chow pada tabel di atas didapat nilai 

sebesar 0.1724 dimana hasil tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa 𝐻0 tidak dapat ditolak. Ini berarti model yang tepat dalam 

persamaan kedua ini adalah model Common Effect (metode OLS). Jadi asumsi 
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intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu (perusahaan) sangat 

cocok dalam penelitian ini, dikarenakan pendekatan ini tidak memperhatikan 

dimensi perbedaan antar waktu dan individu. Penelitian ini hanya untuk 

mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tanpa 

melihat besar perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. 

Berdasarkan langkah-langkah mengolah data panel pada Bab 3, jika model 

yang diterima adalah common effect maka pengujian model data panel selesai 

sampai disini, ini berarti tidak perlu dilakukan uji Hausman. Jadi model common 

effect inilah yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis dalam penelitian ini. 

   

4.2.4.2 Analisis Model Regresi Data Panel Untuk Persamaan Kedua 

Tahapan dalam melakukan jenis estimasi yang akan digunakan dalam model 

regresi data panel untuk persamaan kedua sama dengan sebelumnya yaitu 

pertama, dengan melakukan uji Chow. Uji Chow dilakukan dengan tujuan untuk 

menentukan jenis pendekatan Common Effect atau Fixed Effect. Dimana hipotesis 

dari uji Chow adalah sebagai berikut:  

𝐻0 : Menggunakan model Common Effect  

𝐻𝑎 : Menggunakan Fixed Effect  

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

F lebih besar dari 0.05 maka terima 𝐻0 yang artinya menggunakan model 

Common Effect dan pengujian berhenti sampai di uji Chow saja. Sebaliknya 

apabila F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas dari cross section F 

lebih kecil dari 0.05 maka tolak 𝐻0 yang artinya menggunakan model Fixed Effect 
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dan pengujian berlanjut ke uji Hausman. Berikut adalah hasil uji Chow yang 

dilakukan atas model penelitian: 

 
Tabel 4.6 

Hasil Uji Chow Persamaan Kedua 

Redundant Fixed Effects Tests   
Pool: POOL01    
Test cross-section fixed effects  
Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
Cross-section F 11.440019 (36,147) 0.0000 
Cross-section Chi-square 247.054890 36 0.0000 

     Sumber : Diolah oleh Penulis 

 

Dengan melihat nilai probabilitas Chow pada tabel di atas didapat nilai 

sebesar 0.0000 dimana hasil tersebut lebih kecil dari 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa 𝐻0 dapat ditolak. Apabila 𝐻0 ditolak maka selanjutnya 

melakukan uji Hausman. Uji Hausman dilakukan dengan menggunakan hipotesis 

berikut ini: 

𝐻0 : Menggunakan model Random Effect 

𝐻𝑎 : Menggunakan model Fixed Effect 

Berikut adalah hasil uji Hausman yang dilakukan atas model penelitian: 

 
Tabel 4.7 

Hasil Uji Hausman Persamaan Kedua 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: POOL01    
Test cross-section random effects  

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

Cross-section random 0.008305 1 0.9274 
Sumber : Diolah oleh Penulis 
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Dengan melihat nilai probabilitas Hausman pada tabel diatas didapat nilai 

sebesar 0.7145 dimana hasil tersebut lebih besar dari 0.05, maka dapat 

disimpulkan bahwa 𝐻0 tidak dapat ditolak. Ini berarti model yang tepat dalam 

persamaan kedua ini adalah model Random Effect (metode GLS). Jadi model 

common effect inilah yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis dalam penelitian 

ini. 

 

4.2.5 Pengujian Asumsi Klasik 

Dalam penggunaan analisis regresi, agar menunjukkan hubungan yang valid 

atau tidak bias maka perlu dilakukan pengujian asumsi klasik pada model regresi 

yang digunakan. Dikatakan telah memenuhi asumsi klasik apabila memenuhi 

syarat non multikolinearitas, non heterokedastisitas, dan non autokorelasi. 

 

4.2.5.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan liniear 

antar variabel independen dalam model regresi. Dalam penelitian ini untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan menguji koefisien korelasi 

(r) antar variabel. 

“Dengan melihat koefisien korelasi antar variabel independen, jika koefisien 
korelasi di atas 0.85 maka diduga terjadi masalah multikolinearitas dalam 
model dan sebaliknya apabila koefisien korelasi dibawah 0.85 maka diduga 
tidak terjadi masalah multikolinearitas dalam model” (Widarjono, 
2009;106). 
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4.2.5.1.1Uji Multikolinearitas Persamaan Pertama 

Untuk mendeteksi multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

multikolinearitas dengan menghitung koefisien korelasi parsial antar variabel 

independen yang ditunjukkan pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 berikut ini: 

 

Tabel 4.8 

Pengujian Multikolinearitas Persamaan Pertama 

Koefisien Korelasi Parsial antar Variabel Independen 

 Correlation Correlation Correlation Correlation Correlation Correlation 
 DA IOS KAU KI INST MAN 

DA 1.000000 0.180901 0.043301 0.058271 -0.227384 0.208665 
IOS 0.180901 1.000000 -0.196415 -0.005448 -0.319027 -0.114172 

KAU 0.043301 -0.196415 1.000000 0.134426 0.243582 0.087639 
KI 0.058271 -0.005448 0.134426 1.000000 -0.054611 0.054240 

INST -0.227384 -0.319027 0.243582 -0.054611 1.000000 -0.261526 
MAN 0.208665 -0.114172 0.087639 0.054240 -0.261526 1.000000 
SIZE -0.002310 -0.287162 0.109554 -0.010183 0.319321 0.116650 
KAP 0.015295 0.390719 -0.106817 0.092941 0.028628 -0.236771 
LEV -0.251669 -0.442714 0.172702 -0.110546 0.301611 -0.243495 

Sumber : Diolah oleh Penulis 

 

Tabel 4.9 

Pengujian Multikolinearitas Persamaan Pertama 

Koefisien Korelasi Parsial antar Variabel Kontrol 

 Correlation Correlation Correlation 
 SIZE KAP LEV 

DA -0.002310 0.015295 -0.251669 
IOS -0.287162 0.390719 -0.442714 

KAU 0.109554 -0.106817 0.172702 
INST 0.319321 0.028628 0.301611 
MAN 0.116650 -0.236771 -0.243495 
SIZE 1.000000 -0.261962 0.118760 
KAP -0.261962 1.000000 -0.240302 
LEV 0.118760 -0.240302 1.000000 

Sumber : Diolah oleh Penulis 
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Berdasarkan Tabel 4.8, hasil koefisien korelasi parsial antar variabel 

independen terlihat bahwa tidak ada yang nilainya mendekati atau di atas 0.85. 

Hal ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi relatif rendah, maka dapat 

disimpulkan model tidak mengandung unsur multikolinearitas antar variabel 

bebas dalam model regresi. Begitu pula dengan hasil koefisien korelasi parsial 

antar variabel kontrol pada Tabel 4.9, terlihat bahwa tidak ada yang nilainya 

mendekati atau di atas 0.85. Hal ini juga menunjukkan bahwa koefisien korelasi 

relatif rendah, maka dapat disimpulkan model tidak mengandung unsur 

multikolinearitas antar variabel bebas dalan model regresi. 

 

4.2.5.1.2Uji Multikolinearitas Persamaan Kedua 

Untuk mendeteksi multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan uji 

multikolinearitas dengan menghitung koefisien korelasi parsial antar variabel 

independen yang ditunjukkan pada Tabel 4.10 berikut ini: 

 
Tabel 4.10 

Pengujian Multikolinearitas Persamaan Kedua 

Koefisien Korelasi Parsial antar Variabel Independen 

 Correlation Correlation 
 NP DA 

NP 1.000000 0.119499 
DA 0.119499 1.000000 

Sumber : Diolah oleh Penulis 

 

Berdasarkan Tabel 4.10, hasil koefisien korelasi parsial antar variabel 

independen terlihat bahwa tidak ada yang nilainya mendekati atau di atas 0.85. 

PENGARUH INVESTMENT..., SITI FIRSARI MEIRIZKA, Ak.-IBS, 2013



117 
 

Hal ini menunjukkan bahwa koefisien korelasi relatif rendah, maka dapat 

disimpulkan model tidak mengandung unsur multikolinearitas antar variabel 

bebas dalam model regresi. 

 

4.2.5.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. 

 

4.2.5.2.1Uji Heterokedastisitas Persamaan Pertama 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan metode uji  Glejser. Dimana hipotesis uji Glesjer adalah: 

𝐻0 : Tidak ada heterokedastisitas 

𝐻𝑎 : Ada heterokedastisitas 

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

5% maka 𝐻0 yang artinya tidak ada heterokedastisitas. 

 
 

 Tabel 4.11 

Hasil Uji Heterokedastisitas Persamaan Pertama 
 
Heteroskedasticity Test: Glejser  
F-statistic 1.563994      Prob. F(8,159) 0.1396 
Obs*R-squared 12.25575      Prob. Chi-Square(8) 0.1402 
Scaled explained SS 12.24004      Prob. Chi-Square(8) 0.1408 
Sumber : Diolah oleh Penulis 

 

Berdasarkan uji Glejser pada Tabel 4.11 yang telah diolah penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui 
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bahwa nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0.1402 yang 

dimana nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0.1402 > 0.05) yang artinya 

𝐻0 tidak dapat ditolak atau tidak ada heterokedastisitas. 

 

4.2.5.2.2Uji Heterokedastisitas Persamaan Kedua 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini 

menggunakan metode uji White. Dimana hipotesis uji White adalah:  

𝐻0 : Tidak ada heterokedatisitas 

𝐻𝑎 : Ada heterokedastisitas 

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

5% maka terima 𝐻0 yang artinya tidak ada heterokedastisitas. 

 
Tabel 4.12 

Hasil Uji Heterokedastisitas Persamaan Kedua 
 
Heteroskedasticity Test: White  
F-statistic 0.049520      Prob. F(2,153) 0.9517 
Obs*R-squared 0.100536      Prob. Chi-Square(2) 0.9510 
Scaled explained SS 0.071727      Prob. Chi-Square(2) 0.9648 
Sumber : Diolah oleh Penulis 

Berdasarkan uji White pada Tabel 4.12 yang telah diolah oleh penulis, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada heterokedastisitas dalam regresi. Dapat diketahui 

bahwa nilai probabilitas Chi-Square dari Obs*R-square sebesar 0.6270 yang 

dimana nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0.6270 > 0.05) yang artinya 

𝐻0 tidak dapat ditolak atau tidak ada heterokedastisitas. 
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4.2.5.3 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. 

 

4.2.5.3.1Uji Autokorelasi Persamaan Pertama 

Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi dalam penelitian ini 

menggunakan metode uji Lagrange Multiplier (LM). Jika nilai probabilitas dari 

Obs*R-square lebih besar dari α = 5% maka 𝐻0 tidak dapat ditolak yang artinya 

tidak ada autokorelasi. Dimana hipotesis dari uji Lagrange Multiplier (LM) 

adalah: 

𝐻0 : Tidak ada autokorelasi 

𝐻𝑎 : Ada autokorelasi 

 
Tabel 4.13 

Hasil Uji Autokorelasi Persamaan Pertama 
 
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
F-statistic 1.122505      Prob. F(2,157) 0.3281 
Obs*R-squared 2.368437      Prob. Chi-Square(2) 0.3060 
Sumber : Diolah oleh Penulis 

 

Berdasarkan uji LM pada tabel di atas yang telah diolah oleh penulis dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi dalam regresi. Dapat 

diketahui bahwa nilai probabilitas dari Obs*R-Square sebesar 0.3060 yang 

dimana nilai tersebut lebih besar dari signifikansi 5% (0.3060 > 0.05) yang artinya 

𝐻0 tidak dapat ditolak atau tidak ada autokorelasi. 
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4.2.5.3.2Uji Autokorelasi Persamaan Kedua 

Untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi dalam penelitian ini 

menggunakan metode uji Durbin-Watson dengan menggunakan hipotesis berikut 

ini : 

𝐻0 : Tidak ada autokorelasi 

𝐻𝑎 : Ada autokorelasi 

Melalui uji DW, terjadinya autokorelasi dapat dilihat melalui klasifikasi 

berikut ini : 

 
Tabel 4.14 

Uji Statistik Durbin Watson d 

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 
Sumber : Widarjono (2009;146) 

Berikut adalah angka Durbin-Watson statistik dari hasil estimasi:  

 
Tabel 4.15 

Hasil Estimasi Random 

Weighted Statistic    
 R-squared 0.032757       Mean dependent var 0.129249 
 Adjusted R-squared 0.027471       S.D. dependent var 0.574293 
 S.E. of regression 0.566350       Sum squared resid 58.69775 
 F-statistic 6.197453       Durbin-Watson stat 2.103591 
 Prob(F-statistic) 0.013686    
Sumber : Diolah oleh Penulis 
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Dari data di atas, diketahui bahwa angka statistik Durbin-Watson yang 

digunakan adalah sebesar 2.103591. Diketahui jumlah observasi (n) adalah 185 

dan jumlah variabel independen (k) yang digunakan adalah 1 (satu). Sehingga, 

dari tabel Durbin-Watson diperoleh dL sebesar 1.7485 dan dU adalah sebesar 

1.7702. Dari angka ini maka, dapat dilakukan perhitungan dengan menggunakan 

panel statistik Durbin-Watson seperti dijelaskan pada gambar di bawah ini: 

 
Gambar 4.3 

Perhitungan Dengan Menggunakan Statistik Durbin-Watson 

Ada otokorelasi 
positif 

Tidak dapat 
diputuskan 

Tidak ada 
autokorelasi 

Tidak dapat 
diputuskan 

Ada autokorelasi 
negatif 

0 dL=1.7485 dU=1.7702 4-dU=2.2298 4-dL=2.2515 

 
Angka statistik Durbin-Watson yang ditunjukkan pada estimasi random 

adalah 2.103591. Dimana angka ini berada di antara 1.7702 dan 2.2298 dalam 

panel statistik Durbin-Watson. Hal tersebut menjelaskan bahwa  𝐻0 tidak dapat 

ditolak atau tidak ada autokorelasi. Setelah uji asumsi klasik selesai dan 

menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas, heterokedastisitas, dan 

autokorelasi maka penelitian dilanjutkan dengan meregresi persamaan pertama 

dan persamaan kedua dalam penelitian ini. 

 

4.2.6 Analisis Regresi Persamaan Pertama dan  Persamaan Kedua Penelitian  

Analisis regresi dilakukan dengan tujuan untuk menjawab perumusan 

masalah yang telah dibentuk pada BAB I penelitian, khususnya untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen dan variabel dependen penelitian. Pada saat 
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melakukan pengolahan data dengan menggunakan Eviews 7.0, telah dilakukan 

pengujian untuk mengetahui jenis pendekatan model apa yang digunakan dalam 

penelitian ini. Dimana untuk regresi persamaan pertama digunakan hasil uji Chow 

pada Tabel 4.5 disimpulkan bahwa model regresi persamaan pertama pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan model jenis Common Effect dan pada 

hasil uji Chow dan uji Hausman pada Tabel 4.6 dan Tabel 4.7 disimpulkan bahwa 

model regresi pada penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan model 

jenis Random Effect. Hasil regresi model penelitian yang digunakan bagi masing-

masing persamaan pertama dan persamaan kedua adalah menggunakan 

pendekatan Common Effect dan Random Effect. 

Hasil regresi yang ditampilkan atas kedua persamaan dapat dilihat pada 

Tabel 4.16 di bawah ini: 

 
Tabel 4.16 

Hasil Regresi Persamaan Pertama dan Persamaan Kedua 

  Persamaan I Persamaan II 

  Koeffisien Probabilitas Koeffisien Probabilitas 

Variabel Dependen DA NP 

Variabel Independen:         

C -0.032601 0.7228 0.282885 0.0139 

DA - - - - 

IOS 0.003099 0.7157 - - 

KAU 0.075835 0.1642 - - 

KI -0.004851 0.9517 - - 

INST -0.000173 0.7505 - - 

MAN 0.001824 0.0404 - - 

Variabel Kontrol         

SIZE 0.003192 0.4526 - - 

KAP 0.026452 0.3256 - - 

LEV -0.058203 0.3427 - - 
Sumber : Diolah oleh Penulis 

PENGARUH INVESTMENT..., SITI FIRSARI MEIRIZKA, Ak.-IBS, 2013



123 
 

4.2.6.1 Analisis Regresi Persamaan Pertama Penelitian 

Pada hasil regresi model persamaan pertama yang ditampilkan pada Tabel 

4.16, diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut: 

 
𝐷𝐴𝑖𝑡 =  -0.032601 + 0.003099*𝐼𝑂𝑆𝑖𝑡 + 0.075835*𝐾𝐴𝑈𝑖𝑡 -0.004851*𝐾𝐼𝑖𝑡 -

0.000173*𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 + 0.001824*𝑀𝐴𝑁𝑖𝑡 + 0.003192*𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 0.026452*𝐾𝐴𝑃𝑖𝑡 -

0.058203*𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 

 
Sehingga, dengan persamaan tersebut diperoleh interpretasi sebagai berikut: 

1) Koefisien konstanta sebesar -0.032601 memberikan indikasi bahwa jika nilai 

discretionary accrual (DA), investment opportunity set (IOS), komite audit 

independen, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial dan seluruh komponen variabel kontrol (ukuran perusahaan, ukuran 

KAP, dan leverage) tahun pengamatan memiliki nilai nol maka, nilai 

discretionary accrual (DA) setelah tahun pengamatan yang dimiliki oleh 

perusahaan go public yang tergolong ke dalam jenis perusahaan ekstraktif 

tahun 2007 sampai tahun 2011 akan turun sebesar -0.032601 satuan. 

2) Koefisien regresi yang dimiliki oleh investment opportunity set (IOS) tahun 

amatan di hasilkan senilai 0.003099. Hal tersebut memiliki arti yaitu, variabel 

IOS tidak berpengaruh signifikan secara positif terhadap variabel discretionary 

accrual (DA) setelah tahun pengamatan. Hubungan yang positif 

mengindikasikan bahwa jika IOS mengalami peningkatan 1 satuan maka, 

peningkatan nilai DA akan mengalami peningkatan sebesar 0.003099 satuan 

dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 
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3) Koefisien regresi yang dimiliki komite audit independen (KAU) tahun 

pengamatan dihasilkan senilai 0.075835 dan nilai probabilitas yang dihasilkan 

adalah senilai 0.1642. Hal tersebut memiliki arti yaitu, variabel komite audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap discretionary accrual (DA) dengan 

tanda koefisien yang dihasilkan menunjukkan koefisien positif. Hubungan 

yang positif tersebut mengindikasikan bahwa jika KAU mengalami 

peningkatan sebanyak 1 satuan maka, nilai DA akan mengalami peningkatan 

sebesar 0.003099 satuan dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

4) Koefisien regresi yang dimiliki oleh komisaris independen (KI) tahun 

pengamatan dihasilkan adalah senilai dengan -0.004851 dan nilai probabilitas 

yang dihasilkan adalah 0.9517. Hal tersebut memiliki arti yaitu, variabel KI 

tidak berpengaruh signifikan secara negatif terhadap variabel discretionary 

accrual (DA). Hubungan negatif tersebut mengindikasikan bahwa jika KI 

mengalami peningkatan 1 satuan maka, nilai DA akan mengalami penurunan 

sebesar -0.004851 satuan dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

5) Koefisien regresi yang dimiliki oleh kepemilikan institusional (INST) tahun 

pengamatan adalah sebesar -0.000173 dengan nilai probabilitas yaitu, 0.7505. 

Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel INST tidak berpengaruh 

signifikan secara negatif terhadap variabel discretionary accrual (DA). 

Hubungan negatif tersebut juga mengindikasikan jika INST mengalami 

peningkatan 1 satuan maka, nilai DA akan mengalami penurunan sebesar -

0.000173 satuan dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 
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6) Koefisien regresi yang dimiliki oleh kepemilikan manajerial (MAN) tahun 

pengamatan adalah senilai 0.001824 dengan probabilitas yang dihasilkan 

adalah 0.0404. Hal tersebut mengindikasikan bahwa variabel MAN 

berpengaruh signifikan secara positif terhadap variabel discretionary accrual 

(DA). Hubungan positif tersebut juga mengindikasikan bahwa jika MAN 

mengalami peningkatan 1 satuan maka, nilai DA akan mengalami peningkatan 

senilai 0.001824 satuan dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

7) Koefisien regresi yang dimiliki oleh ukuran perusahaan (SIZE) tahun 

pengamatan adalah sebesar 0.003192 dengan probabilitas sebesar 0.4526. Dari 

hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel SIZE tidak berpengaruh 

signifikan terhadap variabel DA dengan tanda koefisien yang dihasilkan 

menunjukkan koefisien positif sebesar 0.003192. Hubungan positif yang 

ditunjukkan tersebut menunjukkan jika SIZE mengalami kenaikan 1 satuan 

maka, nilai DA akan mengalami peningkatan sebesar 0.003192 satuan dengan 

asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 

8) Koefisien regresi yang dimiliki oleh ukuran KAP (KAP) tahun pengamatan 

adalah sebesar 0.026452 dan nilai probabilitasnya adalah sebesar 0.3256. 

Sehingga, dari hasil angka-angka tersebut dapat diindikasikan bahwa variabel 

KAP tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel DA dan tanda koefisien 

yang dihasilkan menunjukkan koefisien positif sebesar 0.026452. Hubungan 

yang positif tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan yang 

dialami variabel KAP maka, peningkatan nilai DA yang terjadi adalah sebesar 

0.026452 satuan dengan asumsi variabel lain dinyatakan konstan. 
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9) Koefisien regresi yang dimiliki oleh leverage (LEV) tahun pengaamatan adalah 

sebesar -0.058203 dengan nilai probabilitas yang dihasilkan adalah 0.3427. Hal 

ini berarti, variabel LEV tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel DA 

dengan tanda koefisien yang dihasilkan menunjukkan koefisien negatif sebesar 

-0.058203. Dengan begitu juga dapat disimpulkan bahwa setiap peningkatan 1 

satuan yang terjadi pada variabel LEV maka, terjadi penurunan nilai DA adalah 

sebesar -0.058203 satuan dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. 

 

4.2.6.2 Analisis Regresi Persamaan Kedua Penelitian 

Pada hasil regresi yang ditampilkan pada Tabel 4.16, diperoleh pada model 

regresi persamaan kedua sebagai berikut: 

 
𝑁𝑃𝑖𝑡 = 0.439916

0.143215
 + 0.282885

0.113942
  *𝐷𝐴𝑖𝑡 

 
Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa koefisien regresi 

yang dimiliki oleh variabel discretionary accrual (DA) tahun pengamatan adalah 

0.282885 dengan nilai probabilitas ditunjukkan dengan angka 0.0139. Hal ini 

berarti, variabel DA berpengaruh signifikan secara positif terhadap variabel nilai 

perusahaan (NP). Hubungan positif antara DA dan NP mengindikasikan jika 

variabel DA mengalami peningkatan 1 satuan maka, peningkatan nilai yang akan 

dialami oleh NP adalah sebesar 0.282885 satuan dengan asumsi variabel lain 

dianggap konstan.  
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4.2.7 Analisis Hipotesis Penelitian 

Setelah dilakukan langkah analisis regresi pada persamaan pertama dan 

persamaan kedua penelitian maka, dilakukan uji parsial dan uji simultan untuk 

dapat diambil keputusan atas hipotesis-hipotesis penelitian seperti yang telah 

dipaparkan pada BAB II sehingga dapat ditarik kesimpulan atas perumusan 

masalah yang telah disebutkan pada BAB I. Tabel 4.17 di bawah ini merupakan 

tabel hasil pengujian parsial dan simultan yang dilakukan: 

  

Tabel 4.17 

Hasil Uji Parsial dan Simultan Penelitian 

  Persamaan I Persamaan II 

  t-Statistik Probabilitas t-Statistik Probabilitas 

Variabel Dependen DA NP 

Variabel Independen:         

C -0.355500 0.7228 2.482714 0.0139 

DA - - - - 

IOS 0.364977 0.7157 - - 

KAU 1.399103 0.1642 - - 

KI -0.060740 0.9517 - - 

INST -0.318738 0.7505 - - 

MAN 2.07152 0.0404 - - 

Variabel Kontrol         

SIZE 0.753418 0.4526 - - 

KAP 0.986936 0.3256 - - 

LEV -0.952494 0.3427 - - 

R-squared 0.345401 0.032757 

Adjusted R-squared 0.132397 0.027471 

F-statistic 1.621569 6.197453 

Prob(F-statistic) 0.022175 0.013686 

Observations 168 185 

Cross-section Included 34 37 

Std. Error 0.089883 0.56635 
Sumber : Data Diolah oleh Penulis 
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4.2.7.1 Uji Parsial (t-test) Pada Persamaan Pertama dan Kedua Penelitian 

Uji parsial atau uji t pada sebuah penelitian merupakan pengujian yang 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen pada suatu model regresi secara masing-masing (parsial).  

 

4.2.7.1.1 Uji Parsial (t-test) Pada Persamaan Pertama Penelitian 

Pada penelitian ini pengujian atas pengaruh variabel independen dan 

variabel kontrol secara parsial terhadap variabel dependen digunakan untuk 

mengambil keputusan atas hipotesis ke-1 sampai dengan hipotesis ke-6 yang 

diajukan seperti yang telah di paparkan pada bagian BAB II sehingga dapat ditarik 

kesimpulan atas perumusan masalah ke-1 sampai dengan perumusan masalah ke-7 

penelitian ini seperti yang telah disebutkan pada BAB I.  

Berdasarkan hasil yang ditampilkan pada Tabel 4.17 di atas disimpulkan 

bahwa secara parsial, variabel independen berupa kepemilikan manajerial (MAN) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen penelitian. 

Sedangkan variabel independen dan variabel kontrol lainnya, berupa investment 

opportunity set (IOS), komite audit independen, komisaris independen, 

kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, ukuran KAP, dan leverage tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen penelitian. 

Kesimpulan tersebut diputuskan berdasarkan ketentuan pengambilan 

keputusan atas uji t seperti yang telah dijelaskan oleh Winarno (2011:4.21) yaitu, 

jika nilai t statistik yang dimiliki oleh setiap variabel independen berada pada 

angka lebih besar dari 2 atau lebih kecil dari angka -2 maka hipotesis nol yang 
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menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat tidak dapat ditolak. Selain itu, ketentuan 

mengenai pengambilan keputusan atas uji statistik t juga di sebutkan oleh 

Widarjono (2009:46), yaitu dengan membandingkan nilai probabilitas t dengan 

nilai maksimum α = 5%. Jika nilai probabilitas (p-value) < 0.05 maka 𝐻0 

diterima, dan sebaliknya. 

Dalam model penelitian ini diperoleh nilai t statistik untuk variabel 

independen IOS senilai 0.364977 yang berarti bernilai lebih kecil dari 2 dan nilai 

probabilitas t statistik yang diperoleh juga memiliki nilai signifikan senilai 71% 

yang artinya bernilai lebih tinggi dari nilai maksimum α = 5%, sehingga hipotesis 

nol untuk variabel IOS tidak dapat ditolak. Artinya, IOS tidak berpengaruh 

signifikan secara positif terhadap discretionary accrual. Hal ini tidak sesuai 

dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wah (2002) dan Rachmawati 

dan Triatmoko (200) dimana perusahaan dengan kesempatan investasi yang tinggi 

berpengaruh secara positif dengan discretionary accrual. Sehingga, dari hasil 

penelitian keduanya dapat dikatakan dengan adanya kesempatan investasi yang 

tinggi maka, discretionary accrual yang terjadi juga semakin meningkat dengan 

demikian hipotesis 1 ditolak. 

Untuk variabel independen atas indikator mekanisme corporate governance 

yang digunakan dalam penelitian yang pertama adalah adanya komite audit 

independen dalam perusahaan (KAU). Variabel ini sebagai indikator mekanisme 

corporate governance tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen penelitian karena nilai t-statistik yang menunjukkan angka di bawah 2 
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yaitu, 1.399103. Begitu juga dengan nilai probabilitas t-statistik yang 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 16% yang artinya lebih tinggi dari nilai 

signifikansi maksimum α = 5%, sehingga hipotesis nol untuk variabel KAU tidak 

dapat ditolak. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Rachmawati dan Triatmoko (2007) dan juga penelitian yang dilakukan oleh Muid 

(2009) yang menggunakan discretionary accrual sebagai proksi untuk kualitas 

laba dengan demikian hipotesis 2 ditolak. 

Indikator mekanisme corporate governance selanjutnya yang digunakan 

adalah komisaris independen (KI). Dari hasil uji t ditemukan bahwa variabel KI 

tidak berpengaruh signifikan dengan variabel dependen penelitian. Hal ini 

ditunjukkan dengan angka t-statistik yaitu, -0.060740 yang berarti nilai tersebut 

lebih besar dari -2 dan juga nilai probabilitas t-statistik berada di atas 5% yaitu 

sebesar 95%. Sehingga, hipotesis nol untuk variabel KI tidak dapat ditolak. 

Penolakan hipotesis ini didukung oleh hasil penelitian Rachmawati dan Triatmoko 

(2007) dan Muid (2009) bahwa adanya komisaris independen dalam komposisi 

dewan komisaris tidak mengurangi adanya indikasi earning management yang 

diproksikan dengan discretionary accrual dengan demikian hipotesis 3 ditolak. 

Indikator mekanisme corporate governance ketiga yang digunakan dalam 

penelitian adalah kepemilikan institusional (INST). Pada variabel INST 

ditunjukkan angka t-statistik adalah -0.318738 dan nilai probabilitas t-statistik 

adalah 75%. Dari angka tersebut dapat dijelaskan bahwa angka t-statistik yang 

ditunjukkan adalah lebih besar dari -2 dan nilai probabilitas t-statistik yang 

ditunjukkan lebih besar dari 5%, sehingga hipotesis nol untuk variabel INST tidak 
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dapat ditolak. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Siregar dan Utama (2005) 

dan Rachmawati dan Triatmoko (2007) dimana monitoring dari pihak luar dengan 

adanya kepemilikan investor institusional dalam perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap discretionary accrual dengan demikian hipotesis 4 ditolak. 

Mekanisme corporate governance terakhir yang digunakan dalam penelitian 

adalah kepemilikan manajerial (MAN). Pada pengujian yang dilakukan, dapat 

dijelaskan bahwa variabel MAN memiliki pengaruh yang signifikan dengan 

ditandai angka t-statistik 2.071520 yang bernilai lebih besar dari 2 dan nilai 

probabilitas t-statistik 4% yang bernilai lebih kecil dari 5%, sehingga hipotesis nol 

untuk variabel MAN dapat ditolak. Hasil ini mendukung pernyataan Jensen dan 

Meckling (1976) bahwa adanya kepemilikan manajerial dapat menyelaraskan 

kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajamen perusahaan. Dimana 

pada akhirnya dapat mempengaruhi metode akuntansi yang dipilih sehingga lebih 

mencerminkan keadaan ekonomi perusahaan yang sebenarnya dengan demikian 

hipotesis 5 diterima. 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, ukuran 

perusahaan (SIZE), ukuran KAP (KAP), dan leverage (LEV). Untuk ukuran 

perusahaan (SIZE) nilai t-statistik yang dihasilkan adalah 0.753418. Angka ini 

masih menunjukkan di bawah 2 sehingga variabel SIZE tidak memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap variabel dependen penelitian. Hal ini juga ditunjang 

dengan nilai probabilitas t-statistik yang menunjukkan nilai diatas 5% yaitu, 45%. 

Sehingga, hipotesis nol untuk variabel SIZE tidak dapat ditolak. 
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Hal yang sama juga ditunjukkan oleh variabel kontrol yang lain yaitu, 

ukuran KAP (KAP). Angka t-statistik yang ditunjukkan adalah 0.986936 dan nilai 

probabilitas t-statistik adalah 32%. Hasil tersebut berada di bawah angka 2 dan di 

atas 5%, sehingga hipotesis nol untuk variabel KAP tidak dapat ditolak. Hal ini 

karena sekitar 21 perusahaan dari 39 perusahaan ekstraktif yang menjadi sampel 

(atau sekitar 53,8%) dalam penelitian menggunakan KAP Non-Big 4 (Four) untuk 

mengaudit laporan keuangan perusahaannya. Dengan demikian maka, hipotesis 6b 

ditolak. Terakhir, variabel kontrol leverage (LEV) menunjukkan angka t-statistik 

sebesar -0.952494 dan nilai probabilitas t-statistik sebesar 34% dimana angka-

angka ini menunjukkan bahwa hipotesis nol tidak dapat ditolak. Artinya, variabel 

leverage tidak berpengaruh secara negatif terhadap discretionary accrual. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Fidyati (2004) (dalam Rachmawati dan Triatmoko, 

2007) juga menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

discretionary accrual  dengan demikian hipotesis 6c ditolak.  

 

4.2.7.1.2 Uji Parsial (t-test) Pada Persamaan Kedua Penelitian 

Pada penelitian ini pengujian atas pengaruh variabel independen secara 

parsial terhadap variabel dependen digunakan untuk mengambil keputusan atas 

hipotesis ke-8 yang diajukan seperti yang telah di paparkan pada bagian BAB II 

sehingga dapat ditarik kesimpulan atas perumusan masalah ke-10 penelitian ini 

seperti yang telah disebutkan pada BAB I. Berdasarkan hasil yang ditampilkan 

pada Tabel 4.17 di atas disimpulkan bahwa secara parsial, variabel independen 

berupa kualitas laba (DA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
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dependen penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan angka t-statistik yang lebih besar 

dari 2 yaitu, 2.482714 dan nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari 5% 

yaitu, 1%. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol ditolak. Artinya, variabel 

dependen DA memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jenis 

ektsraktif dengan tingkat signifkansi tinggi dan dengan demikain maka,  hipotesis 

8 diterima. 

 

4.2.7.2 Uji Simultan (F-test) Pada Persamaan Pertama Penelitian 

Uji simultan atau uji F merupakan pengujian dengan maksud untuk melihat 

pengaruh variabel independen pada model regresi secara simultan atau secara 

bersama-sama terhadap variabel dependen penelitian. Uji simultan pada penelitian 

ini digunakan untuk memberi kesimpulan mengenai perumusan masalah ke-9 

melalui analisa hipotesis ke-7 yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. 

Kesimpulan yang diambil dari hasil uji simultan yang diperoleh dilakukan 

berdasarkan hipotesis uji simultan yang diajukan. Adapun hipotesis yang diajukan 

pada pengujian ini, yaitu: 

𝐻0 : Investment opportunity set (IOS), komite audit, komisaris independen, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran Kantor Akuntan 

Publik (KAP), ukuran perusahaan, leverage secara bersama-sama tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

𝐻𝑎 : Investment opportunity set (IOS), komite audit, komisaris independen, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran Kantor Akuntan 
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Publik (KAP), ukuran perusahaan, leverage secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

Kemudian, untuk mengambil keputusan dalam menerima atau menolak 

hipotesis nol yaitu, dengan ketentuan jika nilai probabilitas f statistik < α = 5% 

maka, hipotesis nol dapat ditolak, sehingga hipotesis alternatif yang menyatakan 

bahwa semua variabel independen secara serempak merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen diterima (Widarjono, 2009;69). 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.17, dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh 

variabel independen dan variabel kontrol pada penelitian ini secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen penelitian. Hal ini 

terlihat dari nilai probabilitas statistik f senilai 2% atau berarti lebih kecil dari 

tingkat α = 5%, sehingga dapat diambil keputusan bahwa hipotesis nol uji f 

ditolak atau dengan kata lain hipotesis 7 penelitian diterima. 

 

4.2.7.3 Koefisien Determinasi (𝑹𝟐) dan Koefisien Determinasi Disesuaikan 

(adjusted 𝑹𝟐 ) Persamaan Pertama dan Persamaan Kedua Penelitian 

Pengujian atas koefisien determinasi dilakukan untuk seberapa besar 

proporsi variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen penelitian. 

Dengan merujuk pada interpretasi yang dilakukan oleh Widarjono (2009;47) 

dalam contoh melakukan analisis regresi dalam bukunya Ekonometrika Pengantar 

dan Aplikasinya, dapat dijelaskan bahwa berdasarkan informasi pada Tabel 4.17 

pada tabel tersebut dijelaskan hasil koefisien determinasi (𝑅2) persamaan pertama 

adalah sebesar 0.345401 atau 35%. Hal ini menjelaskan bahwa variasi kualitas 
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laba setelah tahun pengamatan yang merupakan variabel dependen pada penelitian 

ini dapat dijelaskan oleh model sebesar 35% dan sisanya yaitu, sebesar 65% 

dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Nilai 𝑅2 pada model penelitian 

memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi 

yang disesuaikan (adjusted 𝑅2). 

Selanjutnya, dapat dijelaskan juga berdasarkan informasi pada Tabel 4.18, 

diperoleh koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 0.032757 atau 3%. Hal ini 

menjelaskan bahwa variasi nilai perusahaan setelah tahun pengamatan yang 

merupakan variabel dependen pada penelitian ini dapat dijelaskan oleh model 

sebesar 3% dan sisanya yaitu, sebesar 97% dijelaskan oleh variabel lain diluar 

model. Nilai 𝑅2 pada model penelitian memiliki nilai yang lebih besar 

dibandingkan dengan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (adjusted 𝑅2). 

 

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.3.1 Pengaruh Investment Opportunity Set (IOS) Terhadap Kualitas Laba 

Investment Opportunity Set (IOS) merupakan peluang investasi bagi suatu 

perusahaan yang bergantung pada pilihan expenditure perusahaan yang dipilih 

untuk kepentingan di masa yang akan datang. Ada berbagai macam proksi yang 

dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan perhitungan IOS. Dimana 

selanjutnya, melalui hasil perhitungan IOS tersebut perusahaan dapat 

menggunakannya sebagai proksi pertumbuhan perusahaan, seperti yang dijelaskan 

oleh Gaver dan Gaver (1993) (dalam Faisal, 2004). Telah dijelaskan oleh Kallapur 

dan Trombley (2001) (dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007) bahwa 
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kesempatan investasi perusahaan merupakan komponen penting dari nilai pasar. 

Hal ini disebabkan karena set kesempatan investasi dari suatu perusahaan 

mempengaruhi cara pandang manajer, pemilik perusahaan, investor, dan kreditor 

terhadap perusahaan. 

Untuk itu penelitian ini dilakukan dengan maksud membuktikan secara 

empiris mengenai peran investment opportunity set (IOS) atau set kesempatan 

investasi dalam memberikan kegunaannya sebagai prediktor kualitas laba karena 

sifat penilaiannya yang dapat digunakan sebagai gambaran pertumbuhan 

perusahaan. Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap hipotesis tersebut 

didapatkan hasil yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Wah (2002) dan Rachmawati dan Triatmoko (2007) dimana perusahaan dengan 

kesempatan investasi yang tinggi berpengaruh secara positif dengan 

meningkatnya discretionary accrual. Sehingga, dapat dikatakan dengan adanya 

kesempatan investasi yang tinggi maka discretionary accrual yang terjadi juga 

semakin meningkat.  

Dijelaskan oleh Wah (2002) perusahaan yang memiliki pertumbuhan 

perusahaan yang relatif baik memiliki lebih banyak kesempatan untuk 

memanipulasi estimasi akuntansi yang pada akhirnya berpengaruh pada kualitas 

laba karena meningkatnya discretionary accruals (akrual kelolaan). Dapat 

diketahui bahwa perusahaan-perusahaan jenis ekstraktif adalah perusahaan yang 

berada pada sektor-sektor primer dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat 

Indonesia. Dapat dikatakan pula bahwa perusahaan yang tergolong jenis ekstraktif 

adalah perusahaan yang pertumbuhannya relatif tinggi. Namun, dari hasil 
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penelitian uji t didapatkan angka 0.364977 yang menunjukkan tidak adanya 

pengaruh secara positif antara IOS dan tindakan discretionary accrual. Hal ini 

mengindikasikan bahwa walaupun IOS meningkat tidak akan mempengaruhi 

peningkatan kualitas laba. Hal ini disebabkan perusahaan akan berbuat secara 

transparan pada perlakuan pelaporan akuntansi dan tidak melakukan discretionary 

accrual (akrual kelola) sebagai bentuk manajemen laba.  

 

4.3.2 Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kualitas Laba 

Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah komite audit independen, komisaris independen, kepemilikan institusional, 

dan kepemilikan manajerial. Komite audit independen adalah komite yang 

dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris. Dalam Keputusan 

Ketua Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012 dijelaskan bahwa jumlah komite 

audit dalam sebuah perusahaan publik paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang 

anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar emiten atau 

perusahaan publik. Penelitian ini menujukkan bahwa komite audit independen 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laba dengan angka t-statistik 1.399103. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Triatmoko 

(2007) dan Muid (2009). Dijelaskan oleh Muid (2009) bahwa keberadaan komite 

audit independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laba. 

Tidak adanya pengaruh yang signifikan antara keberadaan komite audit 

independen dengan kualitas laba disebabkan masih rendahnya praktek corporate 

governance dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal tersebut terjadi 
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karena Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara tentang Organ 

Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara untuk 

melengkapi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Penerapan Tata 

Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Negara yang baru 

dikeluarkan tanggal 24 Agustus 2012 dan Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. 

Kep-643/BL/2012 yang juga baru dikeluarkan tanggal 7 Desember 2012 sehingga, 

masih ditemukan perusahaan dengan jumlah komite audit independen kurang dari 

3 (tiga) orang. 

Komisaris independen adalah organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

saran kepada Dewan Direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah 

melaksanakan GCG (KNKG, 2006). Dari penelitian, dapat dijelaskan bahwa 

komisaris independen yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen 

terhadap keseluruhan dewan komisaris perusahaan tidak berpengaruh secara 

negatif terhadap kualitas laba. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan 

Triatmoko (2007) dan Muid (2009) juga menunjukkan hasil yang sama. 

Dijelaskan oleh Muid (2009) bahwa tidak adanya pengaruh antara proporsi dewan 

komisaris dengan kualitas laba kemungkinan disebabkan karena masih rendahnya 

praktek corporate governance dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Selain 

itu, keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan kemungkinan 

hanya untuk memenuhi regulasi yang ada dan keberadaan komisaris independen 

ini tidak dapat meningkatkan efektivitas monitoring yang dijalankan oleh 

komisaris. 
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Untuk mekanisme corporate governance selanjutnya adalah kepemilikan 

institusional. Melalui kepemilikan institusional efektivitas mekanisme monitoring 

atas keputusan yang diambil oleh manajer akan lebih efektif. Dari hasil uji t, 

angka t-statistik adalah sebesar -0.318738 atau lebih besar dari -2. Angka tersebut 

menjelaskan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Siregar dan Utama (2005), Rachmawati dan Triatmoko (2007), dan 

Ujiyantho dan Pramuka (2007). Sejalan dengan pandangan Cornet et al., (2006) 

(dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007) bahwa kepemilikan institusional akan 

membuat manajer merasa terikat untuk memenuhi target laba dari investor, 

sehingga mereka akan tetap memiliki kecenderungan untuk memanipulasi laba. 

Mekanisme kepemilikan manajerial juga digunakan dalam penelitian ini 

karena variabel ini banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk diuji 

pengaruhnya terhadap kualitas laba. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh 

Siregar dan Utama (2005), Siallagan dan Machfoedz (2006), dan Muid (2009) 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan keluarga dalam 

perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba yang dilaporkan. Pada penelitian 

angka t-statistik adalah 2.071520 yang artinya, kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap kualitas laba sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu. 

Adanya kepemilikan manajerial mengindikasikan rendahnya discretionary 

accrual dengan angka koefisien regresi 0.001824 dapat dijelaskan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan secara positif.  
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4.3.3 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Kualitas Laba 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, ukuran 

perusahaan, ukuran KAP, dan leverage. Ketiganya digunakan sebagai indikasi 

adanya faktor lain selain, IOS dan mekanisme corporate governance, yang juga 

turut menentukan hubungan antar variabel independen dan dependen yang 

digunakan sehingga perlu untuk disertakan dalam penelitian. Ukuran perusahaan 

banyak digunakan dalam penelitian untuk digunakan sebagai variabel independen 

dan diujikan pengaruhnya terhadap banyak hal dalam akuntansi. Dalam penelitian 

kali ini ukuran perusahaan diujikan pengaruhnya sebagai variabel kontrol 

terhadap kualitas laba. Hasil dari pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba dengan angka t-

statistik 0.753418. Dari Tabel 4.3, rata-rata ukuran perusahaan jenis ekstraktif 

adalah sebesar 9.522936 dan memiliki rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rachmawati dan Triatmoko 

(2007) pada perusahaan manufaktur yang hanya menunjukkan rata-rata ukuran 

perusahaan sebesar 5.907300. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar 

lebih oportunis dalam melakukan tindakan pengelolaan labanya karena 

perusahaan besar lebih memiliki kesempatan untuk merencanakan kebijakan 

akrualnya yang mengakibatkan menurunnya kualitas laba yang dilaporkannya.    

Dalam penelitian, ukuran KAP diproksikan dengan pemberian nilai 1 pada 

perusahaan jenis ekstraktif yang menggunakan KAP Big 4 (Four) sebagai auditor 

independen dan nilai 0 untuk perusahaan yang sebaliknya. Ternyata, dari 39 

sampel perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI periode 2007-2011 ada sekitar 
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21 perusahaan yang sebagian besar adalah perusahaan-perusahaan pada sub-sektor 

tekstil dan garment serta sektor pertanian yang tidak menggunakan KAP Big 4 

(Four) sebagai auditor independennya. Hal ini menyebabkan ukuran KAP dalam 

penelitian ini tidak berpengaruh terhadap kualitas laba dengan angka t-statistik 

yang ditunjukkan 0.986936 dimana angka ini lebih kecil dari angka 2. Hasil 

tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh 

Teoh dan Wong (1993) yang dalam penelitiannya ditemukan bahwa perusahaan 

dengan KAP Big 8 (Eight) berhubungan positif dengan kualitas laba yang 

diproksikan dengan ERC (Earning Responsive Coeffisient) dan Rachmawati dan 

Triatmoko (2007) yang dalam penelitiannya berhasil membuktikan bahwa ukuran 

KAP yang berafiliasi dengan KAP internasional yang termasuk dalam kategori 

KAP Big 4 (Four) berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Variabel kontrol terakhir yang digunakan dalam penelitian adalah rasio 

leverage yang dalam penelitian digunakan perhitungan perbandingan antara total 

hutang perusahaan dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Leverage 

dianggap sebagai salah satu mekanisme bonding yang dapat meminimalisir 

tindakan oportunistik pihak manajemen. Dari uji t didapatkan angka t-statistik -

0.952494 yang berarti leverage tidak berpengaruh secara negatif terhadap kualitas 

laba. Menurut Hadianto dan Tjun (2009) leverage pada perusahaan digunakan 

oleh perusahaan untuk menggambarkan posisi keuntungan yang diperoleh antara 

biaya aset dan sumber dananya. Semakin rendah leverage maka, semakin tinggi 

nilai asetnya. Hal ini bisa saja terjadi karena aset pada perusahaan-perusahaan 

ekstraktif dikarenakan aset dibiayai melalui ekuitasnya yang tinggi. Dimana pada 
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akhirnya aset tersebut digunakan untuk menghasilkan laba. Laba pada perusahaan 

bisa saja disajikan secara transparan tanpa melakukan tindakan discretionary 

accrual sehingga, tidak ada pengaruh antara leverage dengan kualitas laba. 

 

4.3.4 Pengaruh Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan menggunakan persamaan regresi yang berbeda, diujikan hasil 

perhitungan atas kualitas laba dengan menggunakan model Modified Jones atas 

nilai perusahaan ekstraktif yang terdaftar di BEI periode 2007-2011. Dari hasil 

penelitian ditemukan bahwa kualitas laba yang diproksikan dengan discretionary 

accrual berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai perusahaan dengan 

angka t-statistik 2.482714 dan nilai koefisien regresi 0.282885. Dari hasil tersebut 

dapat dijelaskan bahwa kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan akan sangat 

mempengaruhi nilai perusahaan ekstraktif dimata investor pasar saham.  

Meningkatnya nilai perusahaan menarik minat investor untuk menanamkan 

modalnya. Dalam hal ini manajer harus memutuskan apakah laba yang dihasilkan 

oleh perusahaan selama satu periode akan dibagikan seluruhnya atau hanya 

sebagian yang dibagian dan sisanya ditahan perusahaan atau biasa disebut 

retained earning. Secara rata-rata berdasarkan data dari statistik deskriptif pada 

Tabel 4.4 nilai perusahaan ekstraktif jauh lebih rendah dari perusahaan 

manufaktur yang dijelaskan oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Rachmawati dan Triatmoko (2007) dan Muid (2009).  Indikasinya adalah 

karena tahun pengamatan pada penelitian melewati periode dimana terjadi krisis 

yang memperlambat ekonomi global yang menimbulkan kecemasan pada pasar 
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sehingga sampai dengan akhir tahun 2011 masih terdapat sentimen negatif pada 

investor asing khususnya terhadap pasar saham domestik secara keseluruhan. 

Walaupun begitu, ternyata secara parsial investor tetap memperhatikan kualitas 

laba yang dilaporkan perusahaan sebagai indikator dalam keputusannya 

berinvestasi di perusahaan go public, khususnya perusahaan jenis ekstraktif.    

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Sesuai dengan agency theory yang berlaku pada perusahaan go public, pihak 

manajemen berperan sebagai pihak yang didelegasikan oleh pemilik perusahaan 

untuk mengambil segala keputusan yang berkaitan dengan perusahaan dimana 

pada umumnya, baik pemilik perusahaan dan dan pihak manajemen adalah orang-

orang yang berupaya memaksimalkan utilitasnya. Dalam upayanya, tidak jarang 

pihak manajemen sebagai agent akan bertindak oportunis terhadap pihak pemilik 

perusahaan (principle). Untuk itu, demi mengantisipasi adanya tindakan-tindakan 

kecurangan dalam yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan khususnya 

tindakan manajemen laba maka, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-

faktor dan mekanisme seperti apa yang diperlukan agar dapat meminimalkan 

tindakan tersebut. Lebih jauh, dengan adanya upaya meminimalisir tindakan 

manajemen laba maka akan berdampak terhadap meningkatnya nilai perusahaan. 

Hasil yang diperoleh mengenai kemampuan mekanisme yang signifikan 

dimiliki oleh adanya insider ownership sebagai bagian dari  tata kelola perusahaan 

(corporate governance) yang termasuk dalam kategori internal mechanism 

(mekanisme internal) (Barnhart dan Rosestein, 1998). Berdasarkan hasil 
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penelitian ini, telah terbukti bahwa adanya kepemilikan manajerial dalam 

perusahaan ekstraktif yang go public dan tercatat pada PT. Bursa Efek Indonesia 

(BEI) memiliki tingkat relevansi yang baik sebagai kontrol atas adanya tindakan 

manajemen laba karena adanya kepemilikan saham oleh Dewan Direksi atau 

Dewan Komisaris dalam perusahaan. 

Bagi para pengguna laporan keuangan baik pemegang saham maupun pihak 

lain yang bermaksud untuk menilai kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan 

baiknya melihat berapa banyak kepemilikan manajerial yang dimiliki oleh 

perusahaan. Perusahaan jenis ekstraktif merupakan perusahaan yang berada pada 

sektor-sektor yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi terutama sebagai 

titik konsentrasi atas realisasi investasi sehingga dalam melakukan penilaian atas 

kinerja keuangan yang digambarkan dengan laba perusahaan harus dilakukan atas 

berbagai sudut yang salah satunya dengan mempertimbangkan adanya 

kepemilikan manajerial di perusahaan.  

Dari hasil penelitian persamaan kedua, ditemukan hasil bahwa kualitas laba 

berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan ekstraktif yang terdaftar di 

BEI. Hal ini membuktikan dengan semakin baiknya kualitas laba sebagai 

gambaran atas implementasi keputusan keuangan yang terdiri dari keputusan 

investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan deviden yang dilaporkan oleh 

perusahaan ekstraktif maka, nilai perusahaan tersebut juga akan semakin 

meningkat. Sehingga, dengan melihat laba yang dilaporkan oleh perusahaan maka 

sekaligus dapat dilakukan penilaian terhadap nilai perusahaan bagi para pengguna 

laporan keuangan baik pemegang saham atau pihak lain. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. IOS tidak berpengaruh signifikan secara positif sehingga bisa dikatakan IOS 

meningkat tidak akan mempengaruhi peningkatan kualitas laba. 

2. Keberadaan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba yang 

disebabkan masih rendahnya praktek corporate governance dalam 

perusahaan-perusahaan di Indonesia. 

3. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba karena 

keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan kemungkinan 

hanya untuk memenuhi regulasi yang ada dan keberadaan komisaris 

independen ini tidak dapat meningkatkan efektivitas monitoring yang 

dijalankan oleh komisaris. 

4. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba karena 

dari analisis terhadap data pada perusahaan-perusahaan ekstraktif ditemukan 

bahwa sebagaian besar kepemilikan saham perusahaan oleh masyarakat lebih 

banyak dibandingkan kepemilikan oleh institusional. 

5. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba yang berarti 

mengindikasikan bahwa adanya kepemilikan manajerial dapat menjadi 
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mekanisme corporate governance yang mampu meminimalkan discretionary 

accrual sehingga perlu ditingkatkan jumlahnya. Hasil ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005), Siallagan dan 

Machfoedz (2006), dan Muid (2009). 

6. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba. 

Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar lebih oportunis dalam 

melakukan tindakan pengelolaan labanya. 

7. Ukuran KAP tidak berpengaruh secara positif terhadap kualitas laba karena 

sebagian besar perusahaan-perusahaan jenis ekstraktif tidak menggunakan 

KAP Big 4 (Four) sebagai auditor independennya. 

8. Leverage  tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laba hal ini bisa saja 

karena perolehan laba disajikan secara transparan tanpa melakukan tindakan 

discretionary accrual sehingga, tidak ada pengaruh antara leverage dengan 

kualitas laba.  

9. IOS, komite audit, komisaris independen, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, ukuran KAP,  dan leverage 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laba.  

10. Kualitas laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan sehingga, kualitas laba 

yang dilaporkan oleh perusahaan akan sangat mempengaruhi nilai perusahaan 

ekstraktif dimata investor pasar saham. Hasil penelitian ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006).  
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5.2 Keterbatasan Masalah 

Berikut ini beberapa keterbatasan penelitian yang nantinya dapat dijadikan 

pertimbangan dalam melakukan penelitian selanjutnya: 

1. Perusahaan esktraktif sebagai objek penelitian yang digunakan memiliki 

cakupan bidang usaha yang terlalu luas dengan kriteria usaha antara sektor 

yang satu dengan sektor yang lainnya sangat berbeda sehingga tidak dapat 

diperbandingkan satu sama lain. 

2. Model modifikasi Jones belum diyakini dapat memisahkan komponen akrual 

non diskresioner dan akrual diskresioner dengan tepat. Sehingga, ada 

kemungkinan kesalahan pengklasifikasian akrual non diskresioner dan akrual 

diskresioner. 

3. Karena keterbatasan data tentang indeks corporate governance, maka dalam 

penelitian ini diterapkan komite audit, komisaris independen, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan manajerial untuk mengukur praktek corporate 

governance. 

4. Dari hasil penelitian yang dilakukan atas kualitas laba sebagai variabel 

independen dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen diketahui koefisien 

determinasinya (𝑅2) adalah sebesar hanya sebesar 3% sehingga, dapat 

dikatakan bahwa 97% yang mempengaruhi nilai perusahaan berasal dari luar 

variabel penelitian. 

5. Regresi berganda yang menjadi teknik analisis belum mampu menjelaskan 

secara tepat pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen yang 

digunakan dalam penelitian. 
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5.3 Saran  

Berdasarkan hasil yang telah di peroleh dalam penelitian ini, penulis 

memberikan saran untuk beberapa pihak sebagai berikut : 

1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk memisahkan jenis perusahaan 

ekstraktif yang termasuk dalam jenis perusahaan ekstraktif reproduktif dan 

jenis perusahaan ekstraktif manufaktur. Sehingga, data yang digunakan dapat 

diolah secara terpisah sesuai dengan pembagian kategori jenis perusahaannya 

dalam upaya mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 

2. Melakukan penelitian yang khusus ditujukan untuk mengembangkan model 

pengukuran pengelolaan laba yang lebih akurat, misalkan per industri. 

Sehingga karateristik industri yang berbeda dapat mempengaruhi pengelolaan 

laba dapat dimasukkan ke dalam model pengukuran tersebut yang dengan 

mengembangkan model per industri dapat diidentifikasi perbedaan pola 

pengelolaan laba tiap industri. 

3. Menghubungkan suatu instrumen lain untuk diujikan pengaruhnya terhadap 

kualitas laba seperti, asimetri informasi (Rahmawati et al., 2006) dan 

presentase dewan direksi dari luar perusahaan (Xie et al., 2003), free cash flow 

(Li, 2010) dan beberapa variabel pengukur yang lain.  

4. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel 

lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan seperti yang dilakukan oleh 

Haruman (2008) dimana dalam penelitiannya digunakan variabel kebijakan 

deviden, keputusan investasi, dan kebijakan pendanaan. 

PENGARUH INVESTMENT..., SITI FIRSARI MEIRIZKA, Ak.-IBS, 2013



149 
 

5. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggunakan teknik analisis 

intervening untuk menganalisis pengaruh antara investment opportunity set 

(IOS) dan mekanisme corporate governance (komite audit, komisaris 

independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran 

perusahaan, ukuran KAP, dan leverage) terhadap kualitas laba untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. 
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