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Abstract 

 

The objective of this study is to examine the influence of Investment Opportunity 
Set (IOS) and corporate governance mechanism (audit committee, board of 
commissioner, mangerial ownership, institutional ownership) toward earnings quality 
and firm value among listed manufacturing companies at Indonesia Stock Exchange. 
The number of population were thirthy nine. The method of analysis of this research 
used multivariate regression. 

The results show that : partially the investment set opportunity set (IOS) didn’t 
have significant influence to earnings quality, partially the audit committee didn’t have 
significant influence to earnings quality, partially board of commissioner didn’t have 
significant influence to earnings quality, partially institutional ownership didn’t have 
significant influence to earnings quality, partially management ownership have 
significant influence to earnings quality, partially quality of external auditors, firm size, 
and leverage as control variables didn’t have significant influence to earnings quality. 
Simultaneously IOS and the corporate governance mechanism also control variables 
have significant to earnings quality and earnings quality influence to corporate value. 
 

Keywords : Investment Opportunity Set, corporate governance mechanism, earnings 

quality, firm value 

 
1. LATAR BELAKANG MASALAH 

Dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976) hubungan agensi muncul ketika 

satu orang atau lebih (prinsipal) mempekerjakan orang lain untuk memberikan suatu 

jasa kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen 

tersebut dan jika kedua kelompok memaksimalkan kepentingannya, maka terdapat 

alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak selalu bertindak yang terbaik untuk 

kepentingan prinsipal. Persepektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami isu tata kelola perusahaan dan manajemen laba (Herawaty, 2008). 



Subramanyam (1996) menjelaskan bahwa salah satu ukuran kinerja perusahaan yang 

paling sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Laba yang diukur atas dasar akrual dijelaskan oleh 

Dechow (1994) dianggap sebagai ukuran yang lebih baik atas kinerja perusahaan 

dibandingkan arus kas operasi karena akrual mengurangi masalah waktu dan 

ketidakcocokan yang terdapat dalam penggunaan arus kas dalam jangka pendek. 

Dijelaskan dalam PSAK (2012) bahwa, tidak ada PSAK yang secara spesifik 

berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain. Fleksibilitas ini juga yang dapat 

menjadi salah satu faktor yang mendasari lahirnya manajemen laba selain dari perilaku 

oportunistik manajer akibat adanya pendelegasian wewenang seperti yang dijelaskan 

oleh teori agensi. 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). Sehingga, 

laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen 

dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. 

Myers (1984) memperkenalkan set peluang investasi dalam kaitannya untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Set peluang investasi memberikan petunjuk yang lebih 

luas dimana nilai perusahaan sebagai tujuan utama tergantung pada pengeluaran 

perusahaan di masa yang akan datang. Praktek umum yang digunakan untuk 

mengukur set peluang investasi suatu perusahaan adalah dengan menggunakan 

variabel proksi karena peluang investasi tidak dapat diamati oleh pihak luar (Adam dan 

Goyal, 2003). Tindakan manajer atas perhitungan proksi peluang investasi yang tidak 

dapat diamati tersebut dapat menyebabkan prinsipal tidak dapat mengetahui apakah 

manajer telah melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan prinsipal atau tidak 

(Rachmawati dan Triatmoko, 2007). 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI), tujuan dari tata 

kelola perusahaan adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan. Prinsip-prinsip tata kelola yaitu, keadilan, transparansi, tanggung 

jawab, dan akuntabilitas dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik 

keagenan. Penelitian mengenai tata kelola perusahaan menghasilkan berbagai 

mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras 

dengan kepentingan entitas. Rachmawati dan Triatmoko (2007) mengemukakan, ada 4 



(empat) mekanisme tata kelola perusahaan yang sering digunakan dalam berbagai 

penelitian mengenai tata kelola perusahaan yang bertujuan  untuk mengurangi 

masalah keagenan yaitu, komite audit, komisaris independen, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan manajerial. 

Komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan 

keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal 

yang dapat mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan manajemen 

laba (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Selain komite audit, dewan komisaris 

merupakan salah satu karateristik dewan yang berhubungan dengan kandungan 

informasi laba karena tanggung jawab dewan komisaris dalam menjaga terlaksananya 

penerapan tata kelola perusahaan yang baik seperti yang dijelaskan oleh KNKG 

(2011). Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006), adanya struktur kepemilikan baik 

secara manajerial atau institusional, masing-masing mampu mempengaruhi 

perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan dalam 

mencapai tujuan perusahaan yaitu, maksimalisasi nilai perusahaan akibat adanya 

kontrol yang dimiliki oleh keduanya. 

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”. Namun, jenis perusahaan yang 

digunakan dalam penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu, jenis 

perusahaan ekstraktif karena perannya yang sangat besar dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi Indonesia selama kurun waktu 2007-2011. Hal itu juga yang 

mendasari penggunaan tahun dasar 2007-2011 dalam penelitian ini sehingga lebih bai 

dalam penggambaran mengenai kualitas laba dan nilai perusahaan pada perusahaan 

ekstraktif yang  terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan set peluang investasi 

dan mekanisme tata kelola perusahaan sebagai variabel independennya. 

2. TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Investment Opportunity Set (IOS) 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 perusahaan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wah (2002), perusahaan dengan IOS 

memiliki pengaruh terhadap meningkatnya discretionary accrual. Hal ini 

mengindikasikan bahwa dengan adanya kesempatan investasi yang tinggi, maka 

kecenderungan manajer perusahaan untuk melakukan tindakan manajemen laba tetap 



ada. Rachmawati dan Triatmoko (2007) dalam penelitiannya juga menemukan hasil 

bahwa IOS berpengaruh positif terhadap tindakan discretionary accrual. Sehingga 

dapat dikatakan, IOS yang meningkat menyebabkan tindakan discretionary accrual 

meningkat. 

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

𝐻1𝑎   : IOS berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba. 

 

2.2 Komite Audit dan Kualitas Laba 

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 (Keputusan 

Bapepam dan LK No. Kep-643/BL/2012). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Xie et 

al. (2003) disebutkan bahwa komite audit yang berasal dari luar perusahaan negatif 

signifikan terhadap tindakan discretionary accrual. Sehingga, dapat dikatakan bahwa 

komite audit independen mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari 

tindakan manajemen laba 

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

menyatakan bahwa keberadaan komite audit mempunyai pengaruh yang positif 

signifikan terhadap kualitas laba. dengan adanya komite audit, maka tindakan 

discretionary accrual dapat diminimalkan. 

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

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

 

 

 

2.3 Komisaris Independen dan Kualitas Laba 

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 

(Indonesia’s Code of Good Corporate Governance, KNKG, 2006). Dalam penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Beasley (1996), komposisi dewan komisaris independen 

yang tinggi secara signifikan dapat mengurangi kecurangan.  

Siregar dan Utama (2005) mengemukakan bahwa proporsi dewan komisaris 

independen memiliki pengaruh yang positif terhadap pengelolaan laba walaupun tidak 



signifikan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz 

(2006) dibuktikan bahwa dewan komisaris secara negatif berpengaruh terhadap 

kualitas laba yang diindikatorkan dengan tindakan manajemen laba. 

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

𝐻3𝑎   : Komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

 

2.4 Kepemilikan Institusional dan Kualitas Laba 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan, keberadaan investor institusional 

dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan 

yang diambil oleh manajer. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muid (2009), 

dikemukakan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan 

terhadap kualitas laba. 

Namun, dari pengujian yang dilakukan oleh Indriastuti (2012) dijelaskan bahwa 

adanya kepemilikan institusional berpengaruh secara negatif signifikan terhadap 

tindakan manajemen laba oleh perusahaan. 

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

𝐻4𝑎   : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

 

2.5 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). Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Siallagan dan Machfoedz (2006) ditemukan hasil bahwa adanya kepemilikan 

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

dengan hasil penelitian yang dilakukan Muid (2009). 

Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti (2012) bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba. Dalam 

penelitian Rachmawati dan Triatmoko (2007) dijelaskan bahwa tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara kepemilikan manajerial dan kualitas laba yang dproksikan 

dengan tindakan discretionary accrual. 

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

𝐻5𝑎  : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

 

2.6 Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kualitas Laba 



Dalam penelitian yang dilakukan oleh Teoh dan Wong (1993) ditemukan bahwa 

kualitas audit yang diproksikan dengan KAP Big 8 berhubungan positif dengan 

earnings quality yang diukur dengan ERC (Earning Responsive Coeffisient). Diantimala 

(2008) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap ERC yang digunakan sebagai proksi atas kualitas laba. 

Siallagan dan Machfoedz (2006) menjelaskan 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: 

𝐻6𝑎𝑎: Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba. 

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

𝐻6𝑐𝑎: Leverage berpengaruh signifikan secara positif terhadap kualitas laba. 

 

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

Kepemilikan Manajerial, Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan 

Kualitas Laba 

Dengan adanya kesempatan investasi, komite audit independen, komisaris 

independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial dalam perusahaan 

serta ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan leverage yang diaplikasikan sesuai dengan 

proksi masing-masing, maka diharapkan perilaku opportunistic manajer perusahaan 

dapat ditekan dan kinerjanya dapat ditingkatkan. Sehingga, berdampak positif bagi 

kualitas laba dan nilai perusahaan. 

 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

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

manajerial, ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan leverage secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

 

2.8 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 laba yang dilaporkan. Kualitas laba 

yang baik diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan.  

Keduanya kemudian dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas laba 

berpengaruh secara positif terhadap nilai perusahaan. Sementara hal berbeda 

dikemukakan oleh Rachmawati dan Triatmoko (2007) dimana dalam penelitiannya, 

menemukan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kualitas laba terhadap nilai 

perusahaan. 

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

𝐻8𝑎  : Kualitas laba berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengumpulan Data 

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 termasuk dalam jenis perusahaan ekstraktif yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia selama periode 2007-2011, untuk dapat melakukan 

perhitungan kualitas laba, maka harus termasuk jenis perusahaan jenis ekstraktif yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006-2011, menerbitkan annual 

report untuk periode yang berakhir 31 Desember selama periode penelitian 2007-2011, 

annual report yang menyajikan semua data yang dibutuhkan untuk penelitian dengan 

lengkap. 

 

 

 

3.2 Variabel Pengukuran 

3.2.1 Variabel Dependen 

i. Kualitas Laba 

Kualitas laba diukur melalui discretionary accrual (DACC) yang dihitung dengan 

cara menselisihkan total accrual dengan 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). 

Model perhitungannya adalah sebagai berikut: 

 



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..........................................(Rumus 1) 

 

ii. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan PBV (Price to Book Value). 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010;613) PBV menggambarkan seberapa besar 

pasar menghargai nilai buku saham suatu perusahaan. PBV dihitung dengan 

menggunakan rumus: 

 

PBV = 
𝑯𝒂𝒓𝒈𝒂 𝑷𝒂𝒔𝒂𝒓 𝒑𝒆𝒓 𝑳𝒆𝒎𝒃𝒂𝒓 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎 𝑩𝒊𝒂𝒔𝒂

𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒆𝒓 𝑺𝒂𝒉𝒂𝒎
 

 

3.2.2 Variabel Independen 

i. Investment Opportunity Set (IOS) 

IOS diukur dengan menggunakan proksi MBVA (Market to Value Book Value of 

Assets). 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 rumusnya adalah: 

 

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

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔
 

 

 

 

 

ii. Mekanisme Corporate Governance 

Ada 4 (empat) mekanisme corporate governance yang digunakan oleh 

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

1. Proporsi komite audit independen, didefinisikan sebagai presentase jumlah 

komite audit independen dengan jumlah total komite audit yang ada dalam 

susunan komite audit. 

2. Komposisi komisaris independen, dihitung dengan presentase jumlah komisaris 

independen terhadap jumlah total komisaris yang ada dalam susunan dewan 

komisaris. 



3. Kepemilikan institusional, dihitung dengan besarnya presentase saham yang 

dimiliki oleh investor institusional. 

4. Kepemilikan manajerial, dihitung dengan besarnya presentase saham yang 

dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. 

  

3.2.3 Variabel Kontrol 

1. Ukuran KAP, merupakan variabel dummy dimana jika perusahaan menggunakan 

KAP yang berafiliasi dengan KAP Big 4, maka akan diberi nilai 1. Jika 

perusahaan menggunakan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP Big 4, maka 

akan diberi nilai 0. 

2. Ukuran Perusahaan, penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur 

dengan menggunakan log total aktiva.  

3. Leverage, diformulasikan sebagai perbandingan antara total hutang dengan total 

aset perusahaan. 

 

3.3 Metode Analisis Data 

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

regresi yang berbeda, yaitu: 

 

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

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

 

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 

 



4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pengumpulan Data 

Dari total pengumpulan data diperoleh 39 sampel, sehingga observasi yang 

diperoleh sebesar 195 observasi yang terdiri dari data tahun 2007 sampai dengan 

tahun 2011. Selanjutnya, data diolah dengan menggunakan software pengolahan data 

E-Views 7.0. Data perusahaan yang menjadi sampel dapat dilihat pada lampiran. 

  

4.2 Uji Normalitas 

Untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak dalam penelitian 

ini, maka digunakan uji Probability. Apabila nilai probabilitas yang diperoleh lebih besar 

dari α = 5%, maka data tersebut telah terdistribusi normal (Winarno, 2011). Untuk 

mendapatkan data yang terdistribusi normal, maka ada data yang di outlier. Sehingga, 

data yang digunakan hanya 168 observasi untuk regresi pada persamaan pertama 

sedangkan untuk regresi persamaan kedua tidak dilakukan outlier sehingga data yang 

digunakan tetap 195 observasi. (Hasil pengolahan uji normalitas atas persamaan 

pertama dan kedua dapat dilihat pada lampiran). 

 

4.3 Uji Asumsi Klasik 

4.3.1 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas dilakukan 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 di bawah 0.85 maka diduga tidak terjadi masalah 

multikolinearitas dalam model (Widarjono, 2009;106). (Hasil pengolahan uji 

multikolinearitas atas persamaan pertama dan kedua dapat dilihat pada lampiran). 

 

4.3.2 Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tejadi 

ketidksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk 

mengetahui ada atau tidaknya heterokdastisitas dalam penelitian ini, digunakan 

metode uji Glejser pada persamaan pertama dan metode uji White pada persamaan 

kedua. (Hasil pengolahan uji heterokedastisitas atas persamaan pertama dan kedua 

dapat dilihat pada lampiran). 

 

4.3.3 Uji Autokorelasi 



Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi anggota 

observasi satu dengan observasi lain yang berlain waktu. Untuk menguji ada tidaknya 

masalah autokorelasi dalam penelitian, maka dilakukan metode uji Lagrange 

Multiplayer (LM) pada persamaan pertama dan metode uji Durbin-Watson pada 

persamaan kedua. (Hasil pengolahan uji heterokedastisitas atas persamaan pertama 

dan kedua dapat dilihat pada lampiran). 

 

4.4 Pengujian Hipotesis 

4.4.1 Uji Parsial (t-test) Pada Persamaan Pertama Penelitian 

Berdasarkan hasil pada persamaan pertama (lihat tabel Hasil Pengujian Parsial 

dan Simultan pada lampiran), 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 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 dapat tidak dapat ditolak. Selain itu, 

ketentuan pengambilan keputusan atas uji t jug disebutkan oleh Widarjono (2009;46), 

yaitu dengam 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 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 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. 

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.  

4.4.2 Uji Parsial (t-test) Pada Persamaan Kedua Penelitian 

Berdasarkan hasil pada persamaan kedua (lihat tabel Hasil Pengujian Parsial 

dan Simultan pada lampiran), secara parsial variabel independen berupa kualitas laba 

(DA) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 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. 

 

4.4.3 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. 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 tabel Hasil Pengujian Parsial dan Simultan pada lampiran, 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. 

 

5. Kesimpulan Dan Saran 

5.1 Kesimpulan 

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 

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).  

 

5.2 Saran 

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. 

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. 


