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Abstrak 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur kepemilikan, 
ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance terhadap besaran pengelolaan laba. 
Struktur kepemilikan dibedakan menjadi kepemilikan institusional dan kepemilikan 
keluarga, ukuran perusahaan diukur menggunakan kapitalisasi pasar, dan praktek 
corporate governance diukur menggunakan tiga variabel (kualitas audit, proporsi dewan 
komisaris independen, dan keberadaan komite audit). Metode analisis yang digunakan 
adalah regresi berganda. Penelitian ini menggunakan data empiris dari Bursa Efek Jakarta 
dengan sampel sebanyak 144 perusahaan untuk periode non krisis (1995-1996, 1999-
2002). 

Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa variabel yang mempunyai 
pengaruh yang signifikan terhadap besaran pengelolaan laba adalah ukuran perusahaan 
dan kepemilikan keluarga. Dimana semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil 
pengelolaan labanya dan rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan 
keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi lebih tinggi daripada rata-rata 
pengelolaan laba pada perusahaan lain. Variabel kepemilikan institusional dan ketiga 
variabel praktek corporate governance tidak terbukti mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap besaran pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. 
 
Keywords: struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, corporate governance, pengelolaan 
laba. 
 

 
1. Pendahuluan 

Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar 
pengambilan keputusan adalah laba1 yang dihasilkan perusahaan (Subramanyam, 1996), 
dimana laba tersebut diukur dengan dasar akrual. Laba akrual dianggap sebagai ukuran 
yang lebih baik atas kinerja perusahan dibandingkan arus kas operasi karena akrual 
mengurangi masalah waktu dan ketidaksepadanan (mismatching) yang terdapat dalam 
penggunaan arus kas dalam jangka pendek (Dechow, 1994). Tetapi adanya fleksibilitas 
yang senantiasa terbuka dalam implementasi Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum 
(Generally Accepted Accounting Principles) menyebabkan manajemen dapat memilih 
kebijakan akuntansi dari berbagai pilihan kebijakan yang ada, sehingga pada gilirannya 
fleksibilitas tersebut memungkinkan dilakukannya pengelolaan laba (earnings 
management) oleh manajemen perusahaan (Subramanyam, 1996).  

Pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan dapat bersifat efisien (meningkatkan 
keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi privat) dan dapat bersifat 
oportunis (manajemen melaporkan laba secara oportunis untuk memaksimumkan 
kepentingan pribadinya) (Scott, 2000). Apabila pengelolaan laba bersifat oportunis, maka 
informasi laba tersebut dapat menyebabkan pengambilan keputusan investasi yang salah 
bagi investor. Karena itu perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan.  

                                                
1  Istilah laba yang digunakan dalam penelitian ini merupakan terjemahan untuk earnings. 
Selanjutnya dalam penelitian ini, akan digunakan istilah laba. 
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 Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris di Indonesia 
mengenai pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate 
governance terhadap besaran pengelolaan laba yang dilakukan oleh perusahaan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi 
pengembangan literatur pengelolaan laba, dengan menambahkan variabel bebas, yaitu 
kepemilikan keluarga (yang dikombinasikan dengan kelompok usaha). Hal ini menarik 
mengingat kondisi kepemilikan di Indonesia yang masih sangat didominasi oleh 
kepemilikan keluarga – berbeda dengan struktur kepemilikan di Amerika Serikat yang 
kepemilikannya tersebar – dan juga banyaknya perusahaan di Indonesia yang memiliki 
kelompok usaha. 
  

2. Telaah Literatur dan Pengembangan Hipotesis 
Struktur kepemilikan yang menyebar luas umumnya hanya terdapat di Amerika 

Serikat dan Inggris. Di negara-negara maju lainnya dan negara-negara sedang 
berkembang, umumnya perusahaan masih dikendalikan oleh keluarga. La Porta dkk 
(1999), dalam Arifin (2003), melaporkan bahwa 85% dari perusahaan Spanyol 
mempunyai pemegang saham kendali, dibandingkan Inggris yang hanya 10% dan 
Amerika Serikat 20%. Begitu pula hasil penelitian Crijns & De Clerck (1997), dalam Van 
den Berghe & Carchon (2001), di Belgia; Shahira (2003) di Mesir; Wiwattanakantung 
(2000) di Thailand; Sarac (2002) di Turki; dan Arifin (2003) di Indonesia. 

Anderson dkk (2002) mengatakan bahwa perusahaan yang dikendalikan oleh 
keluarga mempunyai struktur yang menyebabkan berkurangnya konflik agensi antara 
pemegang saham dan kreditur, dimana kreditur menganggap kepemilikan keluarga lebih 
melindungi kepentingan kreditur. Anderson & Reeb (2002) menunjukkan bahwa 
pemegang saham minoritas justru diuntungkan dari adanya kepemilikan keluarga. Hasil 
penelitian Arifin (2003) menunjukkan bahwa perusahaan publik di Indonesia yang 
dikendalikan keluarga atau negara atau institusi keuangan masalah agensinya lebih baik 
jika dibandingkan perusahaan yang dikontrol oleh publik atau tanpa pengendali utama. 
Menurutnya, dalam perusahaan yang dikendalikan keluarga, masalah agensinya lebih 
kecil karena berkurangnya konflik antara principal dan agent.  

Jika kepemilikan keluarga lebih efisien, maka pada perusahaan dengan kepemilikan 
keluarga yang tinggi pengelolaan laba yang oportunis dapat dibatasi. Tetapi pengendalian 
yang lebih efisien dalam kepemilikan keluarga tersebut besar kemungkinan tidak berlaku 
di perusahaan konglomerasi – seperti yang banyak terdapat di Indonesia. Untuk 
perusahaan konglomerasi, biasanya sebagian besar kekayaan pemilik tidak berada di satu 
perusahaan, tetapi tersebar di berbagai perusahaan. Jika hanya sedikit kekayaan pemilik 
yang berada di perusahaan yang go public, maka walaupun perusahaan go public tersebut 
dikendalikan keluarga, tetapi pengelolaan laba yang oportunistik mungkin justru tinggi. 
Kemungkinannya karena perusahaan yang go public tersebut hanya dijadikan sebagai 
sarana untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk digunakan oleh kelompok 
perusahaannya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian Kim & Yi (2005) yang menemukan 
bahwa besaran pengelolaan laba lebih tinggi untuk perusahaan yang mempunyai 
kelompok afiliasi dibanding yang tidak mempunyai kelompok afiliasi. Berarti perusahaan 
dengan kelompok usaha afiliasi memberikan pemegang saham pengendali lebih banyak 
insentif dan kesempatan untuk melakukan pengelolaan laba.  

Berdasarkan hasil penelitian-penelitian tersebut, penulis menduga bahwa pada 
perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga dan bukan perusahaan konglomerasi akan 
membatasi pengelolaan laba yang oportunis (berhubungan negatif), tetapi akan 
mendorong pengelolaan laba yang bersifat efisien (berhubungan positif).  
H1a : Rata-rata akrual diskresioner pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga 

tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi berbeda dibandingkan rata-rata akrual 
diskresioner pada perusahaan lain.  
Investor institusional sering disebut sebagai investor yang canggih (sophisticated) 

dan seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi 
laba masa depan dibandingkan dengan investor non institusional. Balsam dkk (2002) 
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menemukan adanya hubungan negatif antara akrual diskresioner yang tidak diekspektasi 
dengan imbal hasil saham di sekitar tanggal pengumuman, dimana hubungan negatif 
tersebut bervariasi tergantung tingkat kecanggihan investor, dimana reaksi pasar dari 
investor yang lebih canggih mendahului investor yang tidak canggih. Jiambalvo dkk 
(1996) menemukan bahwa nilai absolut akrual diskresioner berhubungan negatif dengan 
kepemilikan investor institusional. Mitra (2002), Koh (2003), dan Midiastuty & 
Machfoedz (2003) juga menemukan bahwa kehadiran kepemilikan institusional yang 
tinggi membatasi manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Tetapi Darmawati (2003) 
tidak menemukan bukti adanya hubungan antara pengelolaan laba dengan kepemilikan 
institusional. 

Tetapi yang perlu menjadi perhatian adalah pengelolaan laba dapat bersifat 
efisien, tidak selalu opportunis. Jika pengelolaan laba tersebut efisien maka kepemilikan 
institusional yang tinggi justru akan meningkatkan pengelolaan laba (berhubungan 
positif), tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunis maka 
kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi pengelolaan laba (berhubungan 
negatif).  
H1b : Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap akrual diskresioner. 

Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk 
investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham 
perusahaan tersebut semakin banyak. Albrecth & Richardson (1990) dan Lee & Choi 
(2002) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk 
melakukan perataaan laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena perusahaan 
besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar. Karena itu, diduga bahwa ukuran perusahaan 
mempengaruhi besaran pengelolaan laba perusahaan, dimana jika pengelolaan laba 
tersebut oportunis maka semakin besar perusahaan semakin kecil pengelolaan laba 
(berhubungan negatif) tapi jika pengelolaan laba efisien maka semakin besar ukuran 
perusahaan semakin tinggi pengelolaan labanya (berhubungan positif).  
H1c : Kapitalisasi pasar mempunyai pengaruh terhadap akrual diskresioner. 

Becker dkk (1998) menyimpulkan bahwa klien dari auditor Non Big 6 
melaporkan akrual diskresioner (proxy dari pengelolaan laba) secara rata-rata lebih tinggi 
dari yang dilaporkan oleh klien auditor Big 6. Francis dkk (1999) juga menemukan hasil 
yang konsisten. Penelitian di Indonesia mengenai kualitas audit dilakukan oleh 
Wirjolukito (2003), dimana kualitas audit yang tinggi (yang diproxy dengan KAP besar – 
KAP Big 4) tidak memperkecil besaran underpricing. Sandra & Kusuma (2004) 
menemukan bahwa kualitas audit bukan merupakan variabel moderating antara perataan 
laba dan reaksi pasar. Hasil kedua penelitian tersebut dapat mengindikasikan bahwa 
ukuran KAP mungkin bukan merupakan proxy kualitas audit yang tepat di Indonesia. 
 Dechow dkk (1996) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan yang 
melakukan manipulasi laba lebih besar kemungkinannya memiliki dewan komisaris yang 
didominasi oleh manajemen dan lebih besar kemungkinannya memiliki direksi utama 
yang merangkap menjadi komisaris utama. Chtourou dkk (2001) dan Wedari (2004) 
menemukan bahwa dewan komisaris yang independen akan membatasi aktivitas 
pengelolaan laba. Sedangkan Xie dkk (2001) menemukan bahwa latar belakang anggota 
dewan dan komite audit, juga frekuensi pertemuan mereka mempengaruhi besaran akrual 
diskresioner lancar. Tetapi, Parulian (2004) menemukan bahwa komisaris independen 
perusahaan-perusahan di BEJ tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi pengelolaan 
laba perusahaan.  

Klein (2002a) menemukan bahwa besaran akrual diskresioner lebih tinggi untuk 
perusahaan yang mempunyai komite audit yang terdiri dari sedikit komisaris independen 
dibandingkan perusahaan yang mempunyai komite audit yang terdiri dari banyak 
komisaris independen. Wedari (2004) menemukan bahwa akrual diskresioner pada 
perusahaan yang tidak mempunyai komite audit signifikan lebih tinggi dibandingkan 
pada perusahaan yang tidak mempunyai komite audit. Sedangkan Parulian (2004) 
menyimpulkan bahwa komite audit memiliki hubungan negatif signifikan dengan akrual 
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diskresioner yang negatif, tetapi tidak berhubungan signifikan dengan akrual diskresioner 
yang positif.  

Penelitian lain mengenai komite audit ada yang mengindikasikan kurang 
efektifnya keberadaan komite audit sebagai salah satu praktek corporate governace di 
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ. Mayangsari (2003) meneliti pengaruh 
keberadaan komite audit terhadap integritas laporan keuangan (yang diukur dengan 
indeks konservatisme). Hasilnya keberadaan komite audit berhubungan negatif dengan 
integritas laporan keuangan. Sedangkan Nuryanah (2004) menemukan bahwa komite 
audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan.  

Adanya sistem corporate governance di perusahaan diyakini akan membatasi 
pengelolaan laba yang oportunis. Karena itu diduga dengan semakin tingginya kualitas 
audit, semakin tingginya proporsi dewan komisaris indepeden, dan adanya komite audit 
maka semakin kecil pengelolaan laba yang oportunis (berhubungan negatif). Tapi jika 
pengelolaan laba tersebut efisien, maka yang terjadi sebaliknya (berhubungan positif). 
H1d : Rata-rata akrual diskresioner perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 4 berbeda 

dengan  rata-rata akrual diskresioner perusahaan yang diaudit oleh KAP Non  Big 
4. 

H1e : Proporsi dewan komisaris independen mempunyai pengaruh terhadap akrual 
diskresioner. 

H1f : Rata-rata akrual diskresioner perusahaan yang mempunyai komite audit berbeda 
dengan rata-rata akrual diskresioner perusahaan yang tidak mempunyai komite 
audit. 
 

3. Model Penelitian 
3.1. Model Penelitian 
 Dengan menerapkan model regresi berganda:  
ABSDACit = �0 + �1DFAMit + �2INSTit + �3LNCAPit + �4AUDITit + �5BODit   
 + �6AUDCOMit + �7DEBTit + �8GROWTHit + �9D96i + �10D99i 
 + �11D00i + �12D01i + �13D02i + � (1) 
Maka hipotesis-hipotesis penelitian yang dikemukakan sebelumnya dapat disajikan dalam 
bentuk hipotesis statistik sebagai berikut: 
H1a: �1 � 0, H1b: �2 � 0, H1c: �3 � 0, H1d: �4 � 0, H1e: �5 � 0, H1f: �6 � 0. 
Dimana: 
ABSDAC = nilai absolut akrual diskresioner. Digunakan nilai absolut karena yang 

menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah besaran dari pengelolaan 
laba (akrual diskresioner) tersebut, bukan arahnya (positif atau negatif). 

DFAM = 1 jika perusahaan mempunyai kepemilikan keluarga tinggi (proporsi 
kepemilikan keluarga > 50%) dan bukan perusahaan konglomerasi dan 
0 jika sebaliknya. 

INST = proporsi kepemilikan investor institusional. 
LNCAP = natural logaritma dari kapitalisasi pasar. 
AUDIT = 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 dan 0 jika sebaliknya. 
BOD = proporsi dewan komisaris independen. 
AUDCOM = 1 jika perusahaan mempunyai komite audit yang sesuai dengan 

peraturan BEJ dan 0 jika sebaliknya. 
DEBT = rasio total hutang terhadap total aktiva. 
GROWTH = pertumbuhan penjualan. 
D96 = 1 jika tahun observasi adalah tahun 1996 dan 0 jika sebaliknya. 
D99 = 1 jika tahun observasi adalah tahun 1999 dan 0 jika sebaliknya. 
D00 = 1 jika tahun observasi adalah tahun 2000 dan 0 jika sebaliknya. 
D01 = 1 jika tahun observasi adalah tahun 2001 dan 0 jika sebaliknya. 
D02 = 1 jika tahun observasi adalah tahun 2002 dan 0 jika sebaliknya. 
t =  tahun 1995, 1996, 1999, 2000, 2001, 2002. 
Penjelasan Variabel Kontrol 
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• Variable DEBT dimasukkan sebagai variabel kontrol karena variabel tersebut 
menurut penelitian sebelumnya (Richardson 1998; Mitra 2002) mempengaruhi 
besaran akrual diskresioner.  

• Menurut McNichols (2000), dalam Mitra (2002), perusahaan dengan tingkat 
pertumbuhan (GROWTH) yang tinggi akan mempunyai akrual diskresioner yang 
tinggi yang lebih berkorelasi dengan kinerja perusahaan, bukan dengan insentif untuk 
melakukan manipulasi laba. 

• Variabel dummy tahun D96, D99, D00, D01, dan D02 dimasukkan untuk 
memperhitungkan perbedaan konstanta antar tahun dalam periode penelitian 

 
3.2. Operasionalisasi Variabel 
• Pengelolaan Laba 
 Total akrual  (ACCR) diukur sebagai perbedaan antara laba bersih sebelum 
extraordinary items dan arus kas operasi (ACCR = EARN – CFO). Untuk 
mendekomposisi total akrual menjadi komponen diskresioner dan non diskresioner maka 
dipilih satu dari model-model berikut: 
1. Jones (1991) 

ACCRit = �0 + �1 �REVit + �2 PPEit + eit 
Dimana: 
ACCR = total akrual  
�REV  = perubahan pendapatan dari tahun t-1 ke tahun t (REVt – REVt-1)  
PPE  = nilai kotor aktiva tetap pada tahun t  
Semua variabel diskala dengan total aktiva tahun sebelumnya 

2. Dechow dkk (1995): 
ACCRit = �0 + �1 [�REVit - �RECit] + �2 PPEit + eit 
Dimana: 
�REC = perubahan nilai bersih piutang dari tahunt-1 ke tahun t (RECt – RECt-1) 
Semua variabel diskala dengan total aktiva tahun sebelumnya. 

3. Kasznik (1999): 
ACCRit = �0 + �1 [�REVit - �RECit] + �2 PPEit + �3 �CFOit + eit 
Dimana: 
�CFO = perubahan dalam arus kas operasi dari tahun t-1 ke tahun t (CFOt – CFOt-1) 
Semua variabel diskala dengan total aktiva tahun sebelumnya 

4. Dechow dkk (2002): 
ACCRit =  �0 + �1 [�REVit – (1-k) �RECit] + �2 PPEit + �3 ACCRit-1  
 + �5 �REVit+1 + eit 

 Dimana:  
k = koefisien slope dari regresi �REC terhadap �REV 
ACCRt-1 = total akrual t-1 dibagi dengan total asset t-2 
REVt+1 = perubahan dalam pendapatan perusahaan dari tahun t ke t+1, dibagi dengan 
pendapatan tahun t ((REVt+1 – REVt)/REVt). 
Variabel lain diskala dengan total aktiva tahun sebelumnya. 

Akrual non diskresioner (NDAC) adalah fitted value dari persamaan-persamaan 
di atas sedangkan akrual diskresioner (DAC) adalah nilai residunya. 

Sesuai dengan Subramanyam (1996), maka dalam penelitian ini akan digunakan 
model cross sectional. 

Untuk menentukan model pengukuran mana yang akan digunakan dalam analisa 
utama, akan dilakukan analisa perbandingan antara 4 model pengukuran tersebut. Model 
pengukuran yang mempunyai adjusted R2 paling tinggi dan proporsi tanda koefisien yang 
sesuai prediksi yang paling tinggi akan digunakan dalam pengujian utama, sedangkan 3 
model lain akan digunakan dalam analisa sensitivitas. Dari perbandingan adjusted R2 
diketahui bahwa model Kasznik (1999) mempunyai rata-rata adjusted R2 yang paling 
tinggi dibanding ketiga model lainnya. Karena itu, model Kasnik (1999) akan digunakan 
dalam pengujian utama dan ketiga model lainnya akan digunakan dalam analisa 
sensitivitas. 
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• Kepemilikan Keluarga 
Definisi keluarga dalam suatu perusahaan yang dipakai dalam penelitian ini 

mengikuti definisi keluarga yang digunakan oleh Arifin (2003): semua individu dan 
perusahaan yang kepemilikannya tercatat (kepemilikan > 5% wajib dicatat), yang bukan 
perusahaan publik, negara, institusi keuangan, dan publik (individu yang kepemilikannya 
tidak wajib dicatat). 

Seluruh perusahaan diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu perusahaan 
konglomerasi dan bukan perusahaan konglomerasi. Penentuan suatu perusahaan 
merupakan perusahaan konglomerasi atau bukan akan dilakukan berdasarkan telaah 
literatur beberapa buku seperti Conglomeration Indonesia (1997) dan Top Companies 
and Big Groups in Indonesia (1995). Setelah itu, seluruh sampel akan diklasifikasikan 
menjadi kepemilikan keluarga tinggi (proporsi kepemilikan keluarga > 50%) dan 
kepemilikan keluarga rendah (proporsi kepemilikan keluarga < 50%). Kemudian dibuat 
variabel dummy untuk kepemilikan keluarga, yaitu 1 jika perusahaan mempunyai 
kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi dan 0 untuk sebaliknya.  
• Kepemilikan Institusional 
 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi 
keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking.  
• Ukuran Perusahaan 
 Ukuran perusahaan diukur dari natural logaritma nilai pasar ekuitas perusahaan 
pada akhir tahun, yaitu jumlah saham yang beredar pada akhir tahun dikalikan dengan 
harga pasar saham akhir tahun.  
• Praktek Corporate Governance 
  Dalam penelitian ini digunakan 3 proxy dari praktek corporate governance, 
yaitu: 
1. Ukuran KAP2 

Ukuran KAP digunakan untuk mengukur kualitas audit, dimana jika perusahaan 
diaudit oleh KAP Big 4 (KAP besar) maka kualitas auditnya tinggi dan jika diaudit 
oleh KAP Non Big 4 (KAP kecil) maka kualitas auditnya rendah. 

2. Proporsi Dewan Komisaris Independen 
Proporsi dewan komisaris independen dihitung dengan membagi jumlah dewan 
komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris. Informasi mengenai 
jumlah dewan komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan masing-masing 
perusahaan, Indonesian Capital Market Directory, dan juga dari pengumuman yang 
dikeluarkan oleh BEJ. 

3. Keberadaan Komite Audit 
Untuk menentukan apakah perusahaan mempunyai komite audit atau tidak akan dicek 
di laporan tahunan masing-masing perusahaan dan pengumuman yang dikeluarkan 
BEJ.  

 
4. Metode Penelitian 

4.1. Rancangan Pengumpulan Data 
Populasinya adalah semua perusahaan yang terdaftar di BEJ, kecuali perusahaan 

dalam industri keuangan, real estat dan properti, serta telekomunikasi. Sampel perusahaan 
dipilih dari keseluruhan populasi perusahaan publik di BEJ dan berdasarkan ketersediaan 
data untuk menghitung variabel-variabel yang dijelaskan sebelumnya. Periode penelitian 
adalah periode non krisis (1995-1996 dan 1999-2002).  

Prosedur pemilihan sampel dapat dilihat di Tabel 1, dimana didapat 144 
perusahaan sampel untuk tiap tahunnya.  
 

                                                
2 Selama periode penelitian 1995-2002, terdapat perubahan jumlah KAP besar. Dari tahun 1995-
1998, terdapat 6 KAP besar (Big 6), tahun 1998-2002 terdapat 5 KAP besar (Big 5), dan sejak 
tahun 2002 terdapat 4 KAP besar (Big 4). Untuk penyederhanaan, maka dalam penelitian ini hanya 
digunakan istilah KAP Big 4. 
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Tabel 1 Prosedur Pemilihan Sampel 
Total saham yang terdaftar di BEJ per 31 Desember 1995 239  
Perusahaan di industri keuangan, real estat  
 dan telekomunikasi (74) 
Delisting pada tahun 1996-2002 (15) 
Saham preferen (3) 
Tanggal tutup buku selain 31 Desember  (1) 
Data tidak lengkap (2) 

Total sampel perusahaan 144  
 
4.2. Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif 
yang diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal BEJ, yang berupa laporan keuangan 
yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEJ, Indonesian Capital 
Market Directory, JSX Statistics, Fact Book, dan Daftar Kurs Efek (DKE). Selain itu 
untuk menentukan apakah perusahaan sampel merupakan perusahaan konglomerasi atau 
tidak akan ditentukan melalui survey literatur buku (seperti Conglomeration Indonesia 
(1997) dan Top Companies and Big Groups in Indonesia (1995)). 
 
4.3. Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. Dalam melakukan 
analisis regresi berganda, juga akan dilakukan pengujian hipotesis tentang asumsi 
heteroskedastisitas dan otokorelasi suku kesalahan random dari model dan menguji 
tingkat multikolinearitas antar variabel independen.. 
 

5. Analisa Hasil 
5.1. Pengujian Hipotesis Utama 

Tabel 2 dan Tabel 3 menyajikan statistik deskriptif dan korelasi dari variabel-
variabel yang digunakan dalam pengujian hipotesis 1. Dari statistik deskriptif di Tabel 2 
tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata akrual diskresioner adalah 0,0778 dan standar 
deviasi sebesar 0,0687, yang menunjukkan variasi yang cukup tinggi dalam pengelolaan 
laba yang dilakukan antar perusahaan. Kepemilikan institusional relatif kecil yaitu hanya 
6,44%. Hanya 20,02% dari perusahaan sampel yang mempunyai kepemilikan keluarga 
tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi. Sebagian besar perusahaan sampel (87,64%) 
diaudit oleh KAP Big 4. DFAM, LNCAP, dan AUDCOM berkorelasi signifikan dengan 
ABSDAC. DFAM dan LNCAP berkorelasi negatif. Hal ini disebabkan karena dalam 
pengukuran DFAM yang menggunakan dummy variabel dimana 1 untuk perusahaan  
dengan kepemilikan keluarga tinggi dan yang bukan perusahaan konglomerasi, dan hal 
yang umum jika perusahaan konglomerasi mempunyai ukuran perusahaan yang lebih 
besar dibandingkan perusahaan non-konglomerasi. INST dan LNCAP berkorelasi positif, 
dimana hal ini menunjukkan investor institusional lebih banyak melakukan investasi pada 
perusahaan besar dibandingkan pada perusahaan kecil. AUDCOM dan BOD berkorelasi 
positif, berarti perusahaan yang mempunyai komite audit juga memiliki proporsi 
komisaris independen yang tinggi. LNCAP dan AUDIT berkorelasi positif, artinya 
perusahaan besar lebih sering menggunakan KAP Big 4 dibandingkan KAP Non Big 4. 

Tabel 4 menyajikan hasil analisa berdasarkan model regresi (1). Berdasarkan 
hasil dalam tabel ini dapat dikemukakan kesimpulan dan catatan sebagai berikut: 
• Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tingkat signifikansi 5% rata-rata pengelolaan 

laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan 
konglomerasi secara signifikan lebih tinggi dari rata-rata pengelolaan laba pada 
perusahaan lain, dengan p-value 0,0297. 
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• INST mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan laba, tetapi berdasarkan 
hasil pengujian hipotesis 1b memberikan kesimpulan bahwa variabel INST 
mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap ABSDAC, dengan p-value 
0,3796. Hasil ini konsisten dengan hasil studi Darmawati (2003) yang juga tidak 
menemukan bukti adanya hubungan yang signifikan antara pengelolaan laba dengan 
kepemilikan institusional.  

• Hasil penelitian menunjukkan LNCAP mempunyai pengaruh negatif yang signifikan 
terhadap pengelolaan laba, dengan p-value 0,008. Artinya semakin besar perusahaan 
semakin kecil pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Hasil ini sesuai dengan 
temuan Lee & Choi (2002), dimana perusahaan-perusahaan kecil lebih cenderung 
melakukan pengelolaan laba dibandingkan perusahaan besar. 

• AUDIT mempunyai pengaruh negatif terhadap pengelolaan laba, tetapi berdasarkan 
pengujian hipotesis 1d memberikan kesimpulan bahwa variabel AUDIT mempunyai 
pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengelolaan laba, dengan p-value 0,4914. 

• BOD mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan laba, tetapi berdasarkan 
pengujian hipotesis 1e memberikan kesimpulan bahwa pengaruh variabel BOD 
terhadap pengelolaan laba tidak signifikan, dengan p-value 0,2191. 

• AUDCOM mempunyai pengaruh negatif terhadap pengelolaan laba, tetapi 
berdasarkan pengujian hipotesis 1f memberikan kesimpulan bahwa variabel 
AUDCOM mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pengelolaan 
laba, dengan p-value 0,1323. 

• Variabel kontrol DEBT mempunyai pengarug positif yang signifikan terhadap 
pengelolaan laba dengan p-value 0,0261. Hasil ini sesuai dengan hipotesa debt 
covenant. Sedangkan variabel GROWTH berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan 
dengan p-value 0,6669. Variabel dummy tahun D96 dan D00 signifikan. 

 
5.2. Analisa Sensitivitas3 

Untuk menguji sensitivitas dari hasil pengujian hipotesis utama maka akan 
dilakukan uji sensitivitas dimana pengelolaan laba akan diukur menggunakan 3 model 
alternatif pengukuran akrual diskresioner, yaitu model Jones (1991), Dechow dkk (1995), 
dan Dechow dkk (2002). Hasilnya konsisten dengan hasil pengujian hipotesis utama. 

Untuk memperoleh pengukuran akrual diskresioner yang lebih baik, seperti yang 
disarankan oleh Bernard & Skinner (1996), Collins & Hribar (2002) dan dilakukan oleh 
Xie (2001), estimasi akrual diskresioner dilakukan setelah menghilangkan nilai variabel 
perusahaan pada saat (tahun) perusahaan melakukan merger, akuisisi, atau divestasi.4 
Hasil pengujian umumnya menunjukkan hasil yang konsisten dengan pengujian hipotesis 
utama. Perbedaanya, AUDIT mempunyai pengaruh negatif yang signifikan, artinya rata-
rata pengelolaan laba pada perusahaan yang diaudit KAP Big 4 signifikan lebih rendah 
dibandingkan rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big 
4. 
 Menurut Guner & Aydogan (1998), perusahaan yang dikontrol investor asing 
mempunyai kinerja paling baik dibandingkan perusahaan yang kendalinya berada di 
pihak lain. Karena itu akan dilakukan analisa untuk melihat apakah perusahaan yang 
dikendalikan oleh investor asing mempengaruhi besaran pengelolaan laba. Kepemilikan 
asing mempunyai pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap pengelolaan laba. 

Pengujian utama menggunakan periode penelitian 1995-1886, 1999-2002 yang 
merupakan periode normal (non krisis). Tahun 1997-1998 dikeluarkan dari periode 
penelitian pengujian utama tersebut karena tahun-tahun tersebut merupakan tahun 
terjadinya krisis ekonomi. Pada periode krisis (1997-1998), variabel BOD dan AUDCOM 
tidak dimasukkan sebagai variabel independen, karena pada periode krisis belum ada 

                                                
3  Tabel analisa hasil regresi untuk analisa sensitivitas tidak ditampilkan, tetapi hasil tersebut 
tersedia di penulis jika diperlukan. 
4 Jumlah observasi yang melakukan merger, akuisisi, dan divestasi sejumlah 144 atau 16,67% 
(144/864) dari total observasi. 
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peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk mengangkat komisaris independen dan 
membentuk komite audit. Pada periode krisis ini, variabel yang signifikan mempengaruhi 
besaran pengelolaan laba hanya variabel kontrol DEBT saja.  

Peraturan mengenai kewajiban perusahaan publik untuk mengangkat komisaris 
independen dan membentuk komite audit baru dikeluarkan Juni 2000 dan diwajibkan 
selambat-lambatnya per 31 Desember 2001, karena itu akan dilakukan pengujian 
tambahan untuk periode 2001-2002, untuk melihat apakah hasilnya mendukung hasil di 
pengujian utama (periode 1995-1996, 1999-2002). Hasil pengujian menunjukkan bahwa 
proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit tidak terbukti mempengaruhi 
besaran pengelolaan laba secara signifikan, konsisten dengan hasil di pengujian hipotesis 
utama. 
 

6. Implikasi Hasil Penelitian 
6.1. Bagi Kebijakan Pasar Modal 

Dalam penelitian ini ditemukan bukti bahwa pengelolaan laba pada perusahaan 
yang dikendalikan keluarga dan bukan perusahaan konglomerasi lebih tinggi 
dibandingkan pengelolaan laba pada perusahaan lain. Hal ini dapat menjadi indikasi bawa 
pengelolaan laba pada perusahaan yang dikendalikan keluarga dan bukan perusahaan 
konglomerasi lebih efisien dibandingkan pada perusahaan lain. Melihat banyaknya 
perusahaan publik yang merupakan perusahaan konglomerasi, maka penelitian ini dapat 
menjadi input bagi pihak regulator untuk lebih melakukan pengawasan pada perusahaan-
perusahaan konglomerasi, yang kepemilikannya terkonsentrasi di satu atau sedikit pihak.  

Ukuran perusahaan terbukti mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap 
besaran pengelolaan laba, yang menunjukkan bahwa semakin kecil perusahaan semakin 
besar pengelolaan laba yang dilakukan. Hal ini dapat mengindikasikan pengelolaan laba 
yang dilakukan perusahaan kecil bersifat tidak efisien. Karena itu semakin kecil ukuran 
suatu perusahaan, semakin banyak pengawasan yang perlu dilakukan oleh pihak regulator 
terhadap perusahaan kecil tersebut, tanpa mengurangi pengawasan terhadap perusahaan-
perusahaan besar. Karena ada kemungkinan, tidak ditemukannya bukti semakin besar 
perusahaan semakin oportunis pengelolaan labanya karena pengelolaan laba dalam 
perusahaan besar tersebut sudah lebih terencana, bukan hanya menggunakan kebijakan 
akrual, sehingga lebih sulit terdeteksi.  

Kualitas audit, yang diproxy dengan menggunakan ukuran KAP, dalam pengujian 
utama tidak terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap praktek pengelolaan laba 
yang dilakukan manajemen. Sebagian besar masyarakat mempunyai persepsi bahwa KAP 
berskala besar dapat menyediakan kualitas audit yang tinggi. Hasil dalam penelitian ini 
dapat menyatakan bahwa persepsi masyarakat tersebut kurang tepat, karena pada 
perusahaan yang diaudit oleh KAP besar tidak terbukti membatasi pengelolaan laba yang 
dilakukan perusahaan.  

Proporsi komisaris independen yang tinggi dan keberadaan komite audit tidak 
terbukti dapat membatasi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Ada beberapa 
penjelasan atas hal tersebut. Pertama, pengangkatan komisaris independen dan komite 
audit oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak 
dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam 
perusahaan. Kedua, ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% 
mungkin belum cukup tinggi untuk menyebabkan para komisaris independen tersebut 
dapat mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris. Jika komisaris 
independen merupakan pihak mayoritas (> 50%) maka mungkin dapat lebih efektif dalam 
menjalakan peran monitoring dalam perusahaan. Tetapi jika pengangkatannya belum 
dilandasi kebutuhan (needs) perusahaan tapi hanya sebatas pemenuhan regulasi, maka 
proporsi dewan komisaris mungkin tidak perlu diperbanyak, tetap sesuai peraturan yang 
ada (minimal 30%), dan dilihat keefektifan dewan dan juga komite audit dalam jangka 
waktu yang lebih panjang.  

Agar pengangkatan komisaris independen dan komite audit di perusahaan tidak 
hanya sebatas pemenuhan regulasi saja, pihak regulator perlu memikirkan cara untuk 
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lebih menyebarluaskan perlunya penegakan GCG. Misalkan, survey seperti yang 
dilakukan oleh IICG dan memberikan penghargaan kepada perusahaan dengan GCG yang 
paling baik. Pihak regulator juga dapat mempublikasikan tulisan-tulisan yang 
menunjukkan bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang menerapkan GCG memperoleh 
reaksi positif dari pasar, sehingga dapat menumbuhkan kebutuhan di dalam perusahaan 
untuk menerapkan GCG. Selain itu, untuk perusahaan-perusahaan yang belum 
mengangkat komisaris independen dan komite audit sesuai peraturan, juga dapat dikenai 
sanksi yang tegas.  

Ketiga, keharusan perusahaan untuk mengangkat komisaris independen dan 
membentuk komite audit baru ada sejak tahun 2001, sehingga mungkin karena periode 
kerja masih terlalu singkat sehingga belum efektif dalam melakukan tindakan monitoring 
di perusahaan.  

 
 

6.2. Bagi Investor 
Dalam penelitian ini ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap besaran pengelolaan laba. Artinya semakin kecil ukuran perusahaan semakin 
besar pengelolaan labanya. Apabila pengelolaan laba yang dilakukan bersifat oportunis, 
maka semakin besar pengelolaan laba semakin tidak mencerminkan kinerja perusahaan 
yang sesungguhnya. Hal ini perlu menjadi perhatian investor dalam melakukan keputusan 
investasi. Karena itu, bagi investor − terutama investor individu yang naive − mungkin 
lebih baik membeli saham atau berinvestasi pada perusahaan besar. 

 
6.3. Bagi Emiten 

Adanya pengelolaan laba yang oportunis dapat menguntungkan perusahaan 
dalam jangka pendek, tetapi hal ini menyebabkan kerugian di sisi investor. Jika di 
kemudian hari investor menyadari bahwa perusahaan melakukan pengelolaan laba yang 
oportunis dan menyebabkan investor tersebut mengambil keputusan yang salah, maka 
investor akan kehilangan kepercayaan pada perusahaan dan akan muncul image negatif 
pada perusahaan. Akibatnya, dalam jangka panjang, investor tidak tertarik lagi untuk 
membeli saham perusahaan dan harga saham perusahaan akan mengalami penurunan. 
 

7. Penutup 
7.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan 
bahwa variabel ukuran perusahaan secara konsisten mempunyai pengaruh negatif yang 
signifikan terhadap besaran pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan, artinya semakin 
besar ukuran perusahaan semakin kecil besaran pengelolaan labanya. Selain itu, rata-rata 
pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan 
perusahaan konglomerasi secara signifikan lebih tinggi daripada rata-rata pengelolaan 
laba pada perusahaan lain.  

 
7.2. Keterbatasan Penelitian 
1. Model Jones dan modifikasi model 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. 

2. Karena keterbatasan data tentang indeks corporate governance, maka dalam 
penelitian ini diterapkan kualitas audit, dewan komisaris independen, dan komite 
audit untuk mengukur praktek corporate governance di perusahaan. 

3. Masih pendeknya periode diwajibkannya perusahaan mengangkat komisaris 
independen dan membentuk komite audit yang mungkin menyebabkan kedua 
variabel tersebut belum mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan 
laba.  
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4. Kualitas audit diproxy dengan menggunakan ukuran KAP. Ukuran KAP mungkin 
bukan merupakan proxy yang baik untuk kualitas audit di Indonesia. Hal ini yang 
mungkin menyebabkan ukuran KAP tidak ditemukan mempunyai pengaruh yang 
signifikan terhadap pengelolaan laba dalam penelitian ini. 

 
7.3. Saran untuk Penelitian Selanjutnya 
1. Melakukan penelitian yang khusus ditujukan untuk mengembangkan model 

pengukuran pengelolaan laba yang lebih akurat, misalkan per industri. Sehingga 
karakteristik industri yang berbeda yang dapat mempengaruhi pengelolaan laba dapat 
dimasukkan ke dalam model pengukuran tersebut. Dengan mengembangkan model 
per indutri ini juga dapat mengidentifikasi perbedaan pola pengelolaan laba di tiap 
industri. 

2. Mengembangkan suatu instrumen pengukuran untuk menghitung indeks corporate 
governance atas perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. 

3. Melakukan penelitian tentang pengaruh dari proporsi dewan komisaris independen 
dan keberadaan komite audit terhadap pengelolaan laba untuk periode yang lebih 
panjang.  

4. Penelitian selanjutnya dapat mencoba mengidentifikasi proxy lain sebagai ukuran 
dari kualitas audit. Seperti yang dilakukan oleh Dang (2004), dimana ia 
menggunakan kegagalan audit sebagai ukuran kualitas audit.  

5. Penelitian selanjutnya juga dapat mengidentifikasi pada akun-akun manakah 
perusahaan lebih sering melakukan pengelolaan laba. Sehingga dapat memberikan 
rekomendasi yang lebih spesifik kepada standard setter untuk melakukan 
penambahan ketentuan pengungkapan dan kepada investor untuk lebih 
memperhatikan akun-akun tersebut. 
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Tabel 2. Statistik Deskriptif 
 

 Mean Median Maximum Minimum Std. Dev. 
ABSDAC 0.0778 0.0615 0.3859 0.0000 0.0687 
INST 0.0644 0.0000 0.8423 0.0000 0.1395 
LNCAP 11.9891 11.9954 16.7924 7.6709 1.6496 
BOD 0.1102 0.0000 0.8000 0.0000 0.1756 
DEBT 0.6328 0.5998 2.2980 0.0079 0.3644 
GROWTH 0.1938 0.1442 4.6871 -0.8989 0.4795 

 
 

 
Proporsi 

Dummy = 1 
Proporsi 

Dummy = 0 
DFAM 20.02% 79.98% 
AUDIT 87.62% 12.38% 
AUDCOM 20.02% 79.98% 
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Tabel 3. Korelasi 

 ABSDAC DFAM INST LNCAP AUDIT BOD AUDCOM DEBT GROWTH 
ABSDAC 1.0000    0.0794  ** (0.0027)   (0.1242) *** (0.0340)   (0.0315)   (0.0613) * 0.1204  *** (0.0089)   
      0.0218    0.9368    0.0003    0.3258    0.3627    0.0766    0.0005    0.7978    
DFAM 0.0843  ** 1.0000    (0.1451) *** (0.1657) *** 0.0014    0.0513    0.0105    (0.1169) *** (0.0504)   
  0.0148        0.0000    0.0000    0.9670    0.1384    0.7617    0.0007    0.1460    
INST (0.0446)   (0.1614) *** 1.0000    0.0746  ** (0.0075)   0.1203  *** 0.0787  ** (0.0384)   (0.0333)   
  0.1981    0.0000        0.0312    0.8284    0.0005    0.0229    0.2677    0.3372    
LNCAP (0.1127) *** (0.1801) *** 0.0641  * 1.0000    0.1435  *** 0.0164    (0.0432)   (0.1478) *** 0.0512   
  0.0011    0.0000    0.0640        0.0000    0.6367    0.2127    0.0000    0.1395    
AUDIT (0.0619)   0.0014    0.0199    0.1591  *** 1.0000    (0.1617) *** (0.1064) *** (0.0994) *** 0.0648  * 
  0.0736  * 0.9670    0.5662    0.0000        0.0000    0.0021    0.0041    0.0614    
BOD (0.0391)   0.0407    0.1360  *** (0.0125)   (0.1635) *** 1.0000    0.7470  *** 0.0362    (0.0925) *** 
  0.2595    0.2396    0.0001    0.7173    0.0000        0.0000    0.2959    0.0075    
AUDCOM (0.0517)   0.0105    0.1007  *** (0.0444)   (0.1064) *** 0.7583  *** 1.0000    (0.0075)   (0.0383)   
  0.1356    0.7617    0.0036    0.2004    0.0021    0.0000        0.8290    0.2688    
DEBT (0.0045)   (0.1411) *** (0.0193)   (0.0958) *** (0.0640) * 0.0376    (0.0028)   1.0000    (0.0473)   
  0.8970    0.0000    0.5771    0.0056    0.0646    0.2772    0.9353        0.1725    
GROWTH 0.0275    (0.0617) * (0.0455)   0.1105  *** 0.0802  ** (0.1791) *** (0.1310) *** (0.0791) ** 1.0000    
  0.4271    0.0748    0.1893    0.0014    0.0204    0.0000    0.0001    0.0222        

ABSDAC = nilai absolut akrual diskresioner, DFAM = 1 jika perusahaan mempunyai proporsi kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi dan 0 jika sebaliknya, INST = 
proporsi kepemilikan institusional, LNCAP = natural logaritma dari kapitalisasi pasar, AUDIT = 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4 dan 0 jika sebaliknya, BOD = proporsi komisaris 
independen, AUDCOM = 1 jika perusahaan mempunyai komite audit yang sesuai dengan peraturan BEJ dan 0 jika sebaliknya, DEBT = rasio total hutang terhadap total aktiva, GROWTH = 
pertumbuhan penjualan. 
*** signifikan 1%   **signifikan 5%   *signifikan 10% (two-tail) 
Angka di diagonal atas adalah korelasi Pearson dan di diagonal bawah adalah korelasi Spearman. 
Angka dicetak tebal menunjukkan p-value dari koefisien korelasi. 
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 Tabel 3. Analisa Hasil Regresi Model (1)  

ABSDACit = �0 + �1 DFAMit + �2INSTit + �3LNCAPit + �4AUDITit + �5BODit   
 + �6AUDCOMit + �7DEBTit + �8GROWTHit + �9D96i + �10D99i 
 + �11D00i + �12D01i + �12D02i + � (1) 

Variable Hipotesa Coefficient t-Statistic p value 
C   0.1164 5.9484 0.0000   
DFAM a. +/- 0.0112 1.8881 0.0594 *  
INST b. +/- 0.0051 0.3066 0.7592   
LNCAP c. +/- -0.0043 -2.9525 0.0016 *** 
AUDIT d. +/- -0.0002 -0.0216 0.9828   
BOD e. +/- 0.0253 0.7755 0.4382   
AUDCOM f. +/- -0.0101 -1.1166 0.2645   
DEBT + 0.0134 1.9449 0.0261 ** 
GROWTH + -0.0021 -0.4316 0.6669   
D96   -0.0177 -2.2775 0.0230 ** 
D99   0.0007 0.0853 0.9320   
D00   0.0399 4.9050 0.0000 *** 
D01   0.0041 0.3168 0.7515   
D02   -0.0117 -0.8246 0.4098   
N 835 
Adjusted R-squared 0.0863 
F-statistic 7.0580 
p value (F-statistic) 0.0000 

Variabel dependen: ABSDAC = nilai absolut akrual diskresioner. 
Variabel independen: DFAM = 1 jika perusahaan mempunyai kepemilikan keluarga tinggi dan 
bukan perusahaan konglomerasi dan 0 jika sebaliknya, INST = proporsi kepemilikan institusional, 
LNCAP= logaritma natural kapitalisasi pasar, AUDIT = 1 untuk perusahaan yang diaudit oleh 
KAP Big 4 dan 0 jika sebaliknya, BOD = proporsi dewan komisaris independen, AUDCOM = 1 
untuk perusahaan yang mempunyai komite audit yang sesuai dengan peraturan BEJ dan 0 jika 
sebaliknya, DEBT = rasio total hutang terhadap total aktiva, GROWTH = pertumbuhan penjualan, 
D96 = 1 untuk observasi tahun 1996 dan 0 jika sebaliknya, D99 = 1 untuk observasi tahun 1999 
dan 0 jika sebaliknya, D00 = 1 untuk observasi tahun 2000 dan 0 jika sebaliknya, D01 = 1 untuk 
observasi tahun 2001 dan 0 jika sebaliknya, D02 = 1 untuk observasi tahun 2002 dan 0 jika 
sebaliknya. 
Jumlah N setelah data outlier dikeluarkan dengan kriteria + 3 kali standar deviasi. 
*** signifikan 1%   **signifikan 5%   *signifikan 10% 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to examine the influence of corporate governance 

mechanism, namely institutional ownership, managerial ownership, presence of 

independent of director and size of director to earnings management. This study also 

examines influence concequensies of earnings management to financial performance. 

This study takes sample from 30 companies in the manufacturing sector at the Jakarta 

Stock Exchange, which were published in financial report from 2001-2004. The method 

of analysis of this research used multi regression and single regression.  

The results of this study show that (1) institutional ownership had not significant 

influence to earnings management, (2) managerial ownership had negative significant 

influence to earnings management, (3) presence of independent of director had positive 

significant influence to earnings management, (4) size of director had not significant 

influence to earnings management, (5) simultaneously of institutional ownership, 

managerial ownership, presence of independent of director and size of director had  

significant influence to earnings management, and (6) earnings management had not 

significant influence to financial performance.  

 

Key Words: Corporate Governance Mechanism, Earnings Management, Financial 

Performance 
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I. PENDAHULUAN 

Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika satu 

orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu 

jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent 

tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu sebagai pengelola, 

manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada 

pemilik. Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai 

dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang 

tidak simetris atau asimetri informasi (information asymmetric) (Haris, 2004). Asimetri 

antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan 

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) (Richardson, 

1998).  

Tindakan earnings management telah memunculkan beberapa kasus skandal 

pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, World Com 

dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcuss, Saunders dan 

Tehranian, 2006). Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo Tbk dan 

PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang 

berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Gideon, 2005). 

Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu 

pertanyaan tentang efektivitas penerapan corporate governance. Corporate 

governanace merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efesiensi 

ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan 

komisaris, para pemegang saham dan stakeholders lainnya. Corporate governance juga 

memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu 

perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, 

Khomsiyah dan Rika, 2004). 

Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan 

tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan 

untuk menyelaraskan (alignment) berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan 
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memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership) 

(Jensen dan Meckling, 1976), sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan 

dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer.  

Kedua, kepemilikan saham oleh investor institusional. Moh’d et al. (1998) 

dalam Pratana dan Mas’ud (2003) menyatakan bahwa investor institusional merupakan 

pihak yang dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga 

motivasi manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran 

monitoring oleh dewan komisaris (board of directors). Dechow et al. (1996) dan Beasly 

(1996) menemukan hubungan yang signifikan antara peran dewan komisaris dengan 

pelaporan keuangan. Mereka menemukan bahwa ukuran dan independensi dewan 

komisaris mempengaruhi kemampuan mereka dalam memonitor proses pelaporan 

keuangan. 

Dalam hubungannya dengan kinerja, laporan keuangan sering dijadikan dasar 

untuk penilaian kinerja perusahaan. Salah satu jenis laporan keuangan yang mengukur 

keberhasilan operasi perusahaan untuk suatu periode tertentu adalah laporan laba rugi. 

Akan tetapi angka laba yang dihasilkan dalam laporan laba rugi seringkali dipengaruhi 

oleh metode akuntansi yang digunakan (Kieso dan Weygandt, 1995), sehingga laba 

yang tinggi belum tentu mencerminkan kas yang besar. Dalam hal ini arus kas 

mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus 

kas (Cash Flow) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh 

perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah 

dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004). 

 Cash flow return on assets (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja 

perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba 

operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan 

CFROA tidak terikat dengan harga saham (Cornett et al., 2006). 

 Laporan keuangan sebagai produk informasi yang dihasilkan perusahaan, tidak 

terlepas dari proses penyusunannya. Kebijakan dan keputusan yang diambil dalam 

rangka proses penyusunan laporan keuangan akan mempengaruhi penilaian kinerja 

perusahaan. Menurut Theresia (2005) manajemen laba merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Manajemen akan memilih metode tertentu 
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untuk mendapatkan laba yang sesuai dengan motivasinya. Hal ini akan mempengaruhi 

kualitas kinerja yang dilaporkan oleh manajemen (Gideon, 2005). 

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Cornett et al. (2006) di Amerika Serikat, 

dengan objek penelitian pada perusahaan go public di Indonesia. Konsep Indikator 

mekanisme corporate governance terdiri dari; kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran dewan komisaris. Hal lain 

yang juga memotivasi peneliti adalah adanya kontradiksi hasil penelitian yang 

dilakukan Warfield, Terry, Wild, dan Wild (1995) dengan penelitian Gabrielsen, Gorm, 

Jeffrey dan Thomas (1997) dan kontradiksi hasil penelitian yang dilakukan Chtourou, 

Jean, dan Lucie (2001) dengan penelitian Beasley (1996), Yermarck (1996), dan Jensen 

(1993).  

Warfield et al., (1995) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan 

manajerial dan discretionary accruals sebagai ukuran dari manajemen laba dan 

berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam 

laba. Namun Gabrielsen, et al. (1997) menemukan hasil yang positif tetapi tidak 

signifikan antara kepemilikan manajerial dengan manajemen laba serta menemukan 

hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dengan kualitas laba.  

Penelitian Chtourou et al. (2001) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris 

berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hal ini kontradiktif dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Beasley (1996), Yermarck (1996), dan Jensen (1993) yang 

menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar 

kecurangan dalam pelaporan keuangan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah mekanisme corporate 

governance berpengaruh terhadap manajemen laba dan sebagai konsekuensi, apakah 

manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pertanyaan penelitian dari 

perumusan masalah tersebut adalah: (1) Apakah mekanisme corporate governance, 

dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen dan ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen 

laba, dan (2) apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Tujuan 

penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris bahwa mekanisme corporate governance 
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berpengaruh terhadap manajemen laba dan manajemen laba berpengaruh terhadap 

kinerja keuangan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan teori, terutama kajian akuntansi keuangan mengenai agency theory dan 

corporate governance dan konsekuensinya terhadap kinerja keuangan yang dilaporkan. 

Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memberikan 

masukan kepada para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan 

dalam memahami mekanisme corporate governance serta praktik manajemen laba, 

sehingga dapat meningkatkan nilai dan pertumbuhan perusahaan. 

 

II. TELAAH TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami corporate governance. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa 

hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor 

(principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan 

agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya 

keagenan (agency cost). 

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, 

manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para 

pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai 

dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda didalam 

perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002).  

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi 

sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (self interest), 

(2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded 

rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan 

asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak 

opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya (Haris, 2004). 
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Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui 

pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan 

tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini 

berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002). 

Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu munculnya suatu kondisi yang 

disebut sebagai asimetri informasi (information asymmetry).  

Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat 

memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings 

management) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja 

ekonomi perusahaan. Penelitian Richardson (1998) menunjukkan adanya hubungan 

positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. 

Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori 

keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada 

para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka 

investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin 

bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak 

akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak 

menguntungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan oleh investor, dan 

berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Shleifer dan 

Vishny, 1997). Dengan kata lain corporate governance diharapkan dapat berfungsi 

untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost). 

Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak 

manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi 

manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat 

mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan 

terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005). 
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McConell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan 

Hawkins (1999), dan Hartzell dan Starks (2003) dalam Cornertt et al., (2006) 

menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi 

perilaku para manajer. Cornet et al., (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan 

perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih 

memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi 

perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri. Dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis dengan rumusan sebagai berikut: 

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

 

Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba 

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh 

motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran 

manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai 

pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut 

akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut 

menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang 

diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Secara umum dapat dikatakan bahwa 

persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi 

tindakan manajemen laba (Gideon, 2005). 

Warfield et al., (1995) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan 

manajerial dan discretionary accruals sebagai ukuran dari manajemen laba dan 

berhubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan kandungan informasi dalam 

laba. Hasil yang sama juga diperoleh Jensen dan Meckling (1976), Dhaliwal et al. 

(1982), Morck et al. (1988) dan Pratana dan Mas’ud (2003). Selanjutnya, rumusan 

hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Manajemen laba 

Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa non-executive director (komisaris 

independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara 
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para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat 

kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk 

melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate 

governance.  

Hasil penelitian Dechow, Patricia, Sloan dan Sweeney (1996), Klein (2002), 

Peasnell, Pope dan Young (2001), Chtourou et al. (2001), Pratana dan Mas’ud (2003), 

dan Xie, Biao, Wallace dan Peter (2003) memberikan simpulan bahwa perusahaan yang 

memiliki proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau 

outside director dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Sehingga, jika anggota 

dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan 

berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan discretionary accruals (Cornett et 

al., 2006). Dalam penelitian ini rumusan hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H2 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba 

Ukuran Dewan Komisaris dan Manajemen Laba 

Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner, Drobetz, Schmid dan 

Zimmermann (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa ukuran dewan 

komisaris merupakan bagian dari mekanisme corporate governance.  Hal ini diperkuat 

oleh pendapat Allen dan Gale (2000) dalam Beiner et al. (2003) yang menegaskan 

bahwa dewan komisaris merupakan mekanisme governance yang penting. Mereka juga 

menyarankan bahwa dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif daripada 

dewan yang ukurannya kecil. 

Penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beaslley (1996) dan Jensen (1993) 

juga menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan lebih efektif 

dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris berukuran 

besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan 

fungsinya karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Oleh 

karena itu hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

H4 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba 
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Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan 

Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental 

perusahaan, yaitu dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan 

akuntansi akrual. Padahal kinerja fundamental perusahaan tersebut digunakan oleh 

pemodal untuk menilai prospek perusahaan, yang tercermin pada kinerja saham. 

Manajemen laba yang dilakukan manajer pada laporan keuangan tersebut akan 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yang selanjutnya akan mempengaruhi 

kinerja saham (Haris, 2004). 

Bryshaw dan Eldin (1989) menemukan bukti bahwa alasan manajemen melakukan 

manajemen laba adalah: (1) skema kompensasi manajemen yang dihubungkan 

dengan kinerja perusahaan yang disajikan dalam laba akuntansi yang dilaporkan; 

serta (2) fluktuasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi pemilik 

untuk mengganti manajemen dengan pengambilalihan secara langsung. 

Cornett et al., (2006) menemukan adanya pengaruh mekanisme corporate 

governance terhadap penurunan discretionary accruals sebagai ukuran dari 

manajemen laba dan berhubungan positif dengan CFROA. Hasil ini diinterpretasikan 

sebagai indikasi bahwa CFROA merupakan fungsi positif dari indikator mekanisme 

corporate governance. Mekanisme corporate governance dapat mengurangi 

dorongan manajer melakukan earnings management, sehingga CFROA yang 

dilaporkan merefleksikan keadaan yang sebenarnya. Berdasarkan uraian tersebut 

diatas diajukan hipotesis dengan rumusan sebagai berikut: 

H5: Manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan   

 

III. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Periode pengamatan penelitian dilakukan dari 

tahun 2002-2004. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria tertentu (purposive sampling), yaitu: (1) Telah terdaftar di 

Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebelum tahun 2001 agar tersedia data untuk menghitung 

akrual, (2) Menerbitkan laporan keuangan dari tahun 2002-2004, dan (3) Memiliki data 



                                                                                                                         
     

AKPM-01   10 

mengenai kepemilikan intitusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris 

independen dan ukuran dewan komisaris 

Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diambil 

dari laporan keuangan tahunan perusahaan berupa nilai rata-rata dari tahun 2002 – 2004. 

Data sekunder yang dikumpulkan diperoleh dari Pusat Informasi Data Pasar Modal 

Program S3 ilmu ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, Indonesian Capital 

Market Directory (ICMD), dan www.jsx.co.id.  

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

1. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh 

institusi (Beiner et al, 2003). Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham 

yang beredar.    

2. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Gideon, 2005). 

Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase 

jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan 

yang beredar. 

3. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, 

serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi 

kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi 

kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004). Proporsi 

dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota 

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

komisaris perusahaan. 

4. Ukuran Dewan Komisaris 

http://www.jsx.co.id/
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Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris 

perusahaan (Beiner et al, 2003). Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang 

mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika 

dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG, 2004). Ukuran dewan komisaris diukur 

dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan. 

5. Manajemen Laba 

 Manajemen laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap 

proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa 

keuntungan pribadi (Schipper, 1989). Penggunaan discretionary accruals sebagai proksi 

manajemen laba dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model (Dechow et al., 

1995).  

TAC = Nit – CFOit.…………………………………………………….…....…...(1) 

Nilai total accrual (TA) yang diestimasi dengan persaman regresi OLS sebagai berikut: 

TAit/Ait-1 = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔRevt / Ait-1) + β3 (PPEt / Ait-1) + e……………...(2) 

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas nilai non discretionary accruals (NDA) 

dapat dihitung dengan rumus : 

NDAit = β1 (1 / Ait-1) + β2 (ΔRevt / Ait-1 - ΔRect/ Ait-1) + β3 (PPEt / Ait-1)….......(3) 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut: 

DAit = TAit / Ait-1 – NDAit..……………..………….…..……..……………....(4) 

Keterangan :  

DAit = Discretionary Accruals perusahaan i  pada periode ke t 

NDAit = Non Discretionary Accruals perusahaan i  pada periode ke t 

TAit = Total akrual perusahaan i  pada periode ke t 

Nit = Laba bersih perusahaan i pada periode ke-t 

CFOit = Aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t 

Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada periode ke t-1    

ΔRevt = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t 

PPEt   = Aktiva tetap perusahaan pada periode ke t 

ΔRect  = Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t    

e = error  
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6. Kinerja Keuangan 

 Kinerja keuangan merefleksikan kinerja fundamental perusahaan. Kinerja 

keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari 

laporan keuangan. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

cash flow return on asset (CFROA).  CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan 

pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva. 

      EBIT + Dep 

CFROA=                                  ……….…………..…………...….…………..….(5) 

      Assets 

Keterangan: 

CFROA  = Cash flow return on assets  

EBIT      = Laba sebelum bunga dan pajak  

Dep  = Depresiasi  

Assets  = Total aktiva  

 

Teknik Analisis Data 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, 

minimun, maksimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, 

dilakukan uji asumsi klasik (normality, multicollinearity, dan heterokedastisitas). 

Pengujian Hipotesis pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen 

laba (H1, H2, H3 dan H4) digunakan alat analisis regresi berganda. Model persamaan 

regresi tersebut sebagai berikut : 

DA = βo+ β1INSTOWN+ β2MGROWN+ β3BOARDINDP+ β4BOARDZIZE+ 

e……………..……………………………………………………………(6) 

Keterangan : 

DA   = Discretionary Accruals  

INSTOWN = Kepemilikan institusional 

MGROWN = Kepemilikan manjerial 

BOARDINDP = Proporsi dewan komisaris independen 

BOARDZIZE = Ukuran dewan komisaris 

βo   = Konstanta 
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β1 – β4  = Koefisien regresi 

e  = error 

 Sedangkan untuk menguji hipotesis pengaruh manajemen laba terhadap kinerja 

(H5) digunakan alat analisis regresi sederhana. Model persamaan regresi tersebut 

sebagai berikut : 

CFROA = βo + β5 DA + e ………………..…..…………………………………(7) 

Keterangan: 

CFROA = Cash flow return on assets 

DA  = Discretionary Accruals  

βo  = Konstanta 

β5   = Koefisien regresi 

e  = error 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pengumpulan Data 

Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta sebanyak 169 

perusahaan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 169 perusahaan telah terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) sebelum tahun 2001 dan menerbitkan laporan keuangan dari tahun 

2002-2004. Sedangkan jumlah perusahaan yang memiliki data mengenai kepemilikan 

intitusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran 

dewan komisaris sebanyak 30 perusahaan. Sehingga jumlah sampel perusahaan yang 

memenuhi kriteria dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan. 

Statistik Deskriptif 

Nilai rata-rata kepemilikan institusional, kemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen, jumlah dewan komisaris, discretionary accruals dan cash flow 

return on assets serta standar deviasi masing-masing variabel disajikan pada tabel 1.  

Uji Asumsi Klasik 

 Pengujian asumsi klasik yang dipersyaratkan untuk model regresi dilakukan dan 

diperoleh kesimpulan bahwa semua asumsi telah terpenuhi berdasarkan hasil berikut 

(lampiran): 1) Uji normalitas persamaan pertama dan kedua berdasarkan grafik 
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histogram dan grafik normal probability plot. Gambar histogram menunjukkan suatu 

pola yang menggambarkan pola distribusi yang tidak menceng kekiri maupun kekanan. 

Sedangkan dari hasil grafik normal probability plot menunjukkan penyebaran data yang 

berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dari kedua gambar 

tersebut dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.  

2) Nilai Variance Inflation Factor untuk masing-masing variabel independen  

dalam persamaan pertama memiliki nilai kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih besar 

dari 0,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel 

independen. 3) Grafik scatter plot persamaan pertama menunjukkan tidak ada pola 

tertentu dimana titik-titik (point-point) menyebar secara acak dan disekitar angka 0 pada 

sumbu Y. Dengan demikian dalam persamaan regresi tersebut tidak terjadi masalah 

heterokedastisitas. 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap variabel discretionary accruals dengan tingkat signifikan 5%. 

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan instutusional 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ditolak. Hasil penelitian ini tidak 

mendukung penelitian yang dilakukan Jensen dan Meckling (1976) ,Warfield et al., 

(1995), Dhaliwal et al., (1982), Morck et al., (1988) dan Pranata dan Mas’ud (2003) 

yang menemukan adanya pengaruh negatif signifikan. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan pandangan atau konsep yang mengatakan bahwa institusional adalah pemilik 

yang lebih memfokuskan pada current earnings (Porter, 1992 dalam Pranata dan 

Mas’ud 2003). Akibatnya manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang dapat 

meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan melakukan manipulasi laba. 

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Cornett et al., (2006) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional akan membuat manajer merasa terikat untuk memenuhi 

target laba dari para investor, sehingga mereka akan tetap cenderung terlibat dalam 

tindakan manipulasi laba. 

Variabel kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

discretionary accruals. Sehingga hipotesis kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba diterima. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 
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dilakukan Jensen dan Meckling (1976) ,Warfield et al., (1995), Dhaliwal et al., (1982), 

Morck et al., (1988), Pranata dan Mas’ud (2003) dan Cornett et al., (2006)  yang 

menemukan adanya pengaruh negatif signifikan. Hasil ini menujukan bahwa 

kepemilikan manajerial mampu menjadi mekanisme corporate governance yang dapat 

mengurangi ketidak selarasan kepentingan antara manajemen dengan pemilik atau 

pemegang saham.   

Variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan 

terhadap variabel discretionary accruals. Hipotesis yang menyatakan bahwa proporsi 

dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba ditolak. 

Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Dechow et al.,(1996), 

Klein (2002), Chtourou et al., (2001), Xie et al., (2003) dan Cornett et al., (2006) yang 

menemukan adanya pengaruh negatif signifikan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa 

penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan 

hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang saham mayoritas 

(pengendali/founders) masih memegang peranan penting sehingga kinerja dewan tidak 

meningkat bahkan turun (Gideon, 2005). Sylvia dan Siddharta (2005) juga menyatakan 

bahwa pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya 

dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan 

Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan. Kondisi ini juga ditegaskan 

dari hasil survai Asian Development Bank dalam Gidoen (2005) yang menyatakan 

bahwa kuatnya kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham mayoritas 

menjadikan dewan komisaris tidak independen. Fungsi pengawasan yang seharusnya 

menjadi tanggungjawab anggota dewan menjadi tidak efektif. 

Variabel jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap variabel 

discretionary accruals. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran 

dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba ditolak. Hasil penelitian 

ini tidak mendukung dengan penelitian yang dilakukan Dechow et al.,(1996), Klein 

(2002), Chtourou et al., (2001), Xie et al., (2003), Pranata dan Mas’ud (2003) dan 

Cornett et al., (2006). Hal ini dapat dijelaskan bahwa besar kecilnya dewan komisaris 

bukanlah menjadi faktor penentu utama dari efektivitas pengawasan terhadap 

manajemen perusahaan.  Akan tetapi efektivitas meknisme pengendalian tergantung 
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pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi (Jennings 

2004a; 2004b; 2005a; Oliver, 2004) serta peran dewan komisaris dalam aktivitas 

pengendalian (monitoring) terhadap manajemen (Cohen, et al. 2004; Jennings 2005b).   

Variabel discretionary accruals tidak berpengaruh signifikan terhadap cash flow 

return on assets. Sehingga hipotesis manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan dalam penelitian ini ditolak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan Pae (1999), Feltham dan Pae (2000) dalam Gideon (2005), Theresia 

(2005) dan Gideon (2005). Lemahnya pengaruh tersebut dapat dikatakan bahwa cash 

flow return on assets merupakan salah satu pengukuran kinerja perusahaan dalam 

kategori cash flow measures yang dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan 

akuntansi yang berbeda terhadap suatu transaksi. Cash flow menunjukkan hasil yang 

dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat 

tunai yang benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono, 2004). 

Kepemilikan institusional, kepemilikan maanjerial, proporsi dewan komisaris 

independen dan jumlah dewan komisaris secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Nilai adjusted R² sama dengan 0,198 yang berarti bahwa 

19,8% variabel manajemen laba dapat dijelaskan oleh variabel kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah 

dewan komisaris, sisanya 80,2% dijelaskan oleh faktor lain diluar model regresi. 

Sedangkan variabel manajemen laba tidak mampu menjelaskan variabel kinerja 

keuangan yang proksikan dengan cash flow return on assets. Nilai adjusted R²nya 

adalah –0,25. Menurut Gujarati (2003) dalam Imam (2005) Jika nilai adjusted R² 

negatif, maka nilai adjusted R² dianggap bernilai nol. Hal ini berarti 100% variabel 

kinerja keuangan yang proksikan dengan cash flow return on assets dijelaskan oleh 

faktor lain diluar model regresi. 

IV. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN UNTUK PENELITIAN 

SELANJUTNYA 

Kesimpulan 

 Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut: 1) 

Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 

laba; 2) Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen 
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laba; 3) Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba; 4) Jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba; 5) Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah dewan komisaris secara 

bersama-sama teruji dengan tingkat pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba; 

dan 6) Manajemen laba (discretionary accruals) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja keuangan (cash flow return on assets).  

Keterbatasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Beberapa hal menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti 

memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Keterbatasan dan saran yang 

dimaksud antara lain: 1) Dilihat dari nilai adjusted R² yang relatif kecil, maka untuk 

penelitian selanjutnya perlu meneliti variabel lain, misalnya komite audit yang 

merupakan suatu komite yang membantu fungsi pengawasan dewan komisaris. 2) 

Dalam pengukuran kinerja keuangan, biaya non kas dalam menentukan cash flow return 

on assets hanya menggunakan biaya depresiasi, untuk penelitian selanjutnya perlu 

menambahkan biaya non kas yang lain. 3) Prespektif manajemen laba yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah prespektif oportunistis. Untuk penelitian selanjutnya 

manajemen laba perlu ditinjau dari prespektif yang lain, misalnya prespektif efisiensi. 

Perspektif efisiensi manyatakan bahwa manajer melakukan pilihan atas kebijakan 

akuntansi untuk memberikan informasi yang lebih baik tentang cash flow yang akan 

datang dan untuk meminimalkan agency cost yang terjadi karena konflik kepentingan 

antara stakeholder dan manajer (Jiambalvo, 1996). 
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Tabel 1 

Statistik deskriptif kepemilikan institusional, kemilikan manajerial, proporsi dewan 

komisaris independen, jumlah dewan komisaris, discretionary accruals dan cash flow 

return on assets 

 

   N Minimum Maximum 

Std. 

Mean Deviation 

30 ,0564 ,9622 ,568235 ,2259275 INSTOWN 

MGROWN 30 ,0001 ,1152 ,033243 ,0377333 

BOARDINDP 30 ,2500 ,5000 ,372960 ,0753010 

BOARDSIZE 30 2,0000 10,6667 3,733337 1,6479471 

DA 30 -,5833 -,0553 -,289912 ,1413110 

CFROA 30 -,0316 ,2302 ,087474 ,0640352 

Valid N (listwise) 30      

 

Hasil Regresi Terhadap Data  
Variables Entered/Removed(b) 

 

Model 

Variables Variables 

Entered Removed Method 

1 BOARDSIZ, 

INSTOWN, 
. Enter

BOARDIND, 

MGROWN(a) 

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: DA 

 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 

Adjusted R Std. Error of 

Square the Estimate 

1 ,555(a) ,308 ,198 ,126573812

a  Predictors: (Constant), BOARDSIZ, INSTOWN, BOARDIND, MGROWN 

b  Dependent Variable: DA 
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ANOVA(b) 
 

Model   

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,179 4 ,045 2,787 ,048(a) 

  Residual ,401 25 ,016    

  Total ,579 29     

a  Predictors: (Constant), BOARDSIZ, INSTOWN, BOARDIND, MGROWN 

b  Dependent Variable: DA 

Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. Collinearity Statistics 

    B 

Std. 

Error Beta     Tolerance VIF 

1 (Constant) -,544 ,146  -3,730 ,001    

  INSTOWN -,067 ,109 -,107 -,612 ,546 ,904 1,107 

  MGROWN -

1,375 
,661 -,367 -2,081 ,048 ,888 1,126 

  BOARDIND ,704 ,315 ,375 2,232 ,035 ,979 1,022 

  BOARDSIZ ,020 ,014 ,234 1,391 ,177 ,975 1,026 

a  Dependent Variable: DA 

 
 

Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -,42999828 -,07406109 -,28991194 ,078470686 30 

Std. Predicted Value -1,785 2,751 ,000 1,000 30 

Standard Error of Predicted 

Value 
,029438632 ,104431823 ,049020783 ,016623140 30 

Adjusted Predicted Value -,46407300 -,06184053 -,29003331 ,081938376 30 

Residual -,21272352 ,24017388 ,00000000 ,117520834 30 

Std. Residual -1,681 1,898 ,000 ,928 30 

Stud. Residual -1,761 1,951 ,000 ,981 30 

Deleted Residual -,23346466 ,25456747 ,00012137 ,131723465 30 

Stud. Deleted Residual -1,843 2,076 ,011 1,013 30 

Mahal. Distance ,602 18,775 3,867 3,756 30 

Cook's Distance ,000 ,094 ,023 ,025 30 

Centered Leverage Value ,021 ,647 ,133 ,130 30 

a  Dependent Variable: DA 
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Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 

Variables Variables 

Entered Removed Method 

1 DA(a) . Enter

a  All requested variables entered. 

b  Dependent Variable: CFROA 

 

Model Summary(b) 
 

Model R R Square 

Adjusted R Std. Error of 

Square the Estimate 

1 ,101(a) ,010 -,025 ,064834876

a  Predictors: (Constant), DA 

b  Dependent Variable: CFROA 

 

Coefficients(a) 
 

Mod

el   

Unstandardized Standardized 

Coefficients Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     

1 (Constant) ,101 ,027  3,678 ,001

  DA ,046 ,085 ,101 ,538 ,595

a  Dependent Variable: CFROA 

 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value ,07403477 ,09822262 ,08747399 ,006473123 30 

Std. Predicted Value -2,076 1,661 ,000 1,000 30 

Standard Error of 
,011923031 ,027657134 ,016184321 ,004351595 30 

Predicted Value 

Adjusted Predicted Value ,06396975 ,10990637 ,08712139 ,008809704 30 

Residual -,12440214 ,13517900 ,00000000 ,063707227 30 

Std. Residual -1,919 2,085 ,000 ,983 30 

Stud. Residual -2,021 2,175 ,003 1,019 30 

Deleted Residual -,13795397 ,14704466 ,00035260 ,068614034 30 

Stud. Deleted Residual -2,147 2,342 ,003 1,051 30 

Mahal. Distance ,014 4,310 ,967 1,088 30 

Cook's Distance ,000 ,222 ,039 ,058 30 

Centered Leverage Value ,000 ,149 ,033 ,038 30 
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Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional dan Leverage 

terhadap Manajemen Laba, Nilai Pemegang Saham serta 

Cost of Equity Capital 

 

Tarjo 

Universitas Trunojoyo Bangkalan Madura 

 

Abstract 

 

This study was aimed to analyze the effect of institutional 

ownerships concentration and leverage towards earnings management, 

shareholders value and cost of equity capital. This study was based on 

agency theory and economic consequences.  

This study was performed using field research. Data were collected 

from The Indonesian Capital Market Directory (ICMD). The population in 

this study is 102 firms which are listed at the Jakarta Stock Exchange from 

2004-2005 and derived using some criteria. This study use Partial Least 

Square technique. 

The result showed that earnings management was negatively 

affected by institutional ownerships concentration and positively affected by 

leverage. Shareholders value was negatively affected by leverage. Cost of 

equity capital was positively affected by institutional ownerships 

concentration, earnings management, and shareholders value.  

The findings might be of interest to investors and creditors to make 

investment and credit decision. The study contributed to the literature in that 

has shown that earnings management is driven by shareholders value 

increasing rather than motive opportunistic management. Institutional 

ownerships concentration was positively reaction by capital market, so that 

evidence of them weren’t expropriation on minority shareholder’s and 

capital market. 

 

Key words: agency theory, concentration institutional ownerships, 

earnings management, leverage, shareholders value, cost of 

equity capital. 
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1. LATAR BELAKANG 

Sejak Berle and Means (1932:11-12) menginvestigasi struktur 

kepemilikan perusahaan publik masalah keagenan merupakan isu sentral 

dalam literatur keuangan. Dengan semakin besarnya perusahaan dan luasan 

usahanya, maka  pemilik tidak bisa mengelola sendiri perusahaannya secara 

langsung sehingga inilah yang memicu munculnya masalah keagenan. 

Dalam kaitannya dengan kepemilikan terdapat dua masalah keagenan, yaitu  

masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham (Jensen and 

Meckling, 1976) dan masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas 

dan pemegang saham minoritas (Shleifer and Vishny, 1997). Masalah 

keagenan pertama terjadi apabila kepemilikan saham tersebar, sehingga 

pemegang saham secara individual tidak dapat mengendalikan manajemen. 

Akibatnya perusahaan bisa dijalankan sesuai keinginan manajemen itu 

sendiri. Masalah keagenan kedua terjadi jika terdapat pemegang saham 

mayoritas (konsentrasi kepemilikan), sehingga terdapat pemegang saham 

mayoritas yang dapat mengendalikan manajemen atau bahkan menjadi 

bagian dari manajemen itu sendiri. Akibatnya pemegang saham mayoritas 

memiliki kendali mutlak dibanding pemegang saham minoritas, sehingga 

pemegang saham mayoritas bisa melakukan tindakan yang menguntungkan 

dirinya, tetapi kemungkinan merugikan pemegang saham minoritas.  

La Porta et al. (1999) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan 

publik di Indonesia memiliki konsentrasi kepemilikan atau dikendalikan 

oleh pemegang saham besar. Oleh karena itu masalah keagenan dalam studi 

ini atau masalah keagenan pada perusahaan publik di Indonesia adalah 

konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Jika tidak terdapat 

perlindungan hukum yang memadai, pemegang saham mayoritas dapat 

melakukan aktivitas yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan 

pemegang saham minoritas.  Shleifer and Vishny (1997) menyatakan bahwa 
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untuk mengatasi konflik keagenan seperti tersebut di atas, maka salah satu 

caranya adalah melalui pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate 

governance). Dengan prinsip-prinsip pengelolaan tersebut diharapkan 

pemegang saham mayoritas selalu berbagi informasi dengan pemegang 

minoritas. Sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan karena tidak ada 

pihak yang memiliki informasi superior dibanding yang lainnya. 

Konsentrasi kepemilikan bisa memicu terjadinya risiko 

ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Ekspropriasi merupakan 

cara memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan 

dari pihak lain (Claessens et al., 2000b). Ekspropriasi dapat dilakukan oleh 

pemegang saham mayoritas melalui kebijakan perusahaan. Salah satu 

kebijakan tersebut adalah kebijakan manajer untuk melakukan manajemen 

laba. Karena manajemen laba bisa dilakukan oleh manajer atas dasar 

keinginan pemegang saham mayoritas yang menguntungkan dirinya sendiri. 

Namun demikian nampaknya pemilik mayoritas akan meminimalisasi risiko 

ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Karena jika ekspropriasi 

dilakukan maka pemegang saham minoritas dan pasar saham akan 

mendiskon harga pasar saham yang justru akan merugikan pemegang saham 

mayoritas itu sendiri. Beberapa bukti empiris berikut ini menjelaskan 

kepemilikan institusional dengan manajemen laba. Pertama, kepemilikan 

institusional menurunkan manajemen laba (Jiambalvo et al., 1996), (Xu and 

Wang, 1997), (Bushee, 1998a, 1998b), (Rajgopal et al., 1999), (Mitra, 

2002),  (Midiastuty dan Machfoedz, 2003), (Hsu and Koh, 2005), dan 

(Herawati, 2007). Namun demikian Demsetz and Lehn (1985), Darmawati 

(2003), serta (Ujiyantho dan Pramuka, 2007) tidak menemukan hubungan 

antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba. Kedua, pemilik 

mayoritas sangat berkepentingan terhadap nilai pemegang saham. 

Pernyataan Slovin and Sushka (1993), temuan empiris Smith (1996), Xu 
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and Wang (1997), Pizarro et al. (2006) dan Bjuggren et al. (2007) 

menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan mampu meningkatkan nilai 

perusahaan yang berarti juga nilai pemegang saham. Namun demikian 

Demsetz and Lehn (1985) dan Demsetz and Villalonga (2001) tidak 

menemukan hubungan kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan. 

Ketiga, pemilik mayoritas sangat berkepentingan untuk menjaga reputasi 

perusahaan dan dirinya sebagai pemegang saham pengendali. Hal tersebut 

diwujudkan dengan adanya pengungkapan informasi mengenai kondisi 

perusahaan, walaupun memiliki konsekuensi terhadap biaya yang 

dikeluarkan untuk menyediakan informasi bagi publik (cost of equity 

capital). Brush et al. (2000) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

seiring dengan meningkatnya cost of equity capital. Di sisi lain Ashbaugh et 

al. (2004) dan Haque (2006) tidak menemukan adanya hubungan antara 

kepemilikan institusional dengan cost of equity capital.  

 Kebijakan hutang merupakan salah satu alternatif pendanaan 

perusahaan selain menjual saham di pasar modal. Tetapi keberadaan hutang 

justru bisa menjadi cerminan bahwa kinerja saham perusahaan kurang 

bagus. Artinya kalau memang saham perusahaan diminati oleh pasar saham 

(investor) yang ditunjukkan oleh peningkatan yang signifikan volume 

perdagangan dan harga saham, seharusnya perusahaan tidak perlu lagi 

mencari pendanaan melalui hutang. Tetapi masalahnya saham yang benar-

benar dimiliki oleh publik hanya sekitar 14,40%. Selebihnya didominasi 

oleh insider atau terkonsentrasi oleh pemilik institusional maupun 

individual.  

Hutang yang dipergunakan secara efektif dan efisien maka akan 

meningkatkan nilai perusahaan. Herry dan Hamin (2005) menunjukkan 

bahwa leverage menyebabkan peningkatan nilai perusahaan (value 

enchancing). Tetapi apabila dilakukan dengan dalih untuk menarik 
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perhatian para kreditur, maka justru memicu bagi manajer untuk melakukan 

manajemen laba (Defond and Jiambalvo, 1994), (Sweeney, 1994), (Dechow 

et al., 1995), (Jones and Sharma, 2001), (Widyaningdyah, 2001), dan 

(Achmad et al., 2007). Di sisi lain kreditur minta laporan keuangan yang 

lebih dipercaya, oleh karenanya kreditur meningkatkan pengawasan yang 

lebih ketat dan melakukan tekanan kepada manajer sehingga manajer tidak 

memiliki kesempatan untuk melakukan manajemen laba (Lee, 1999), (Bao 

and Bao, 2004) dan (Wasilah, 2005). Ketika risiko perusahaan tinggi yang 

diukur dengan rasio hutang yang tinggi, maka manajemen berusaha untuk 

menurunkan risiko persepsian bagi kreditur dengan cara menyajikan laporan 

laba yang relatif lebih stabil, artinya manajer tidak melakukan rekayasa 

laba. 

Praktek manajemen laba dapat dipandang dari dua perspektif yang 

berbeda, yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang 

seharusnya dilakukan manajemen (positif). Suh (1990) dan Healy and 

Wahlen (1998) menganggap manajemen laba sebagai tindakan yang 

menyesatkan dan menipu pemegang saham. Hal ini disebabkan manajemen 

memiliki informasi asimetrik mengenai kondisi perusahaan. Pandangan 

yang lain menganggap bahwa manajemen laba merupakan upaya untuk 

memuaskan pemegang saham. Manajemen laba dilakukan untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan ketika terdapat asimetri informasi antara 

manajer dan pemilik (Chaney and Lewis, 1994). Hal ini dapat menurunkan 

risiko persepsian investor karena ketidakpastian return di masa depan 

sehingga diharapkan dapat memperbaiki nilai pemegang saham. 

Manajemen laba menyebabkan banyak informasi yang harus 

diungkap oleh perusahaan, sehingga berkonsekuensi terhadap meningkatnya 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan informasi bagi 

publik (cost of equity capital). Manajemen laba seiring dengan 
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meningkatnya biaya modal ekuitas (cost of equity capital) yang dikeluarkan 

perusahaan (Utami, 2005).  

Nilai perusahaan yang juga nilai pemegang saham mencerminkan 

ukuran reaksi pasar saham terhadap perusahaan. Semakin besar nilai 

perusahaan yang juga nilai pemegang saham mencerminkan publik telah 

menilai harga pasar saham di atas nilai bukunya. Untuk itu pemilik 

mayoritas sangat berkepentingan terhadap nilai perusahaan yang juga nilai 

pemegang saham yang dapat dilakukan dengan cara menekan manajemen 

untuk menjaga reputasi perusahaan yang berdampak  terhadap naiknya 

biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan informasi bagi 

publik.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah apakah konsentrasi kepemilikan 

institusional dan leverage berpengaruh terhadap manajemen laba, nilai 

pemegang saham dan  cost of equity capital? Berdasarkan permasalahan 

penelitian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

konsentrasi kepemilikan institusional dan leverage terhadap manajemen 

laba, nilai pemegang saham dan  cost of equity capital.  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Konsentrasi Kepemilikan Institusional 

Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain). Kepemilikan 

perusahaan publik dulu dipandang tersebar diantara banyak pemegang 

saham sesuai model Berle and Means (1932:11-12). Kenyataannya saat ini 

hal tersebut tidak menunjukkan kebenarannya untuk diluar Amerika Serikat. 

Zhang (2005) menemukan bahwa perusahaan di luar Amerika Serikat 
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umumnya dikendalikan oleh pemegang saham besar. Masalah keagenan 

utama dalam perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan seperti ini adalah 

konflik antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham 

minoritas. Apabila tidak terdapat perlindungan hukum yang memadai, 

pemegang saham pengendali dapat melakukan aktifitas yang 

menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan pemegang saham minoritas. 

Penelitian La Porta et al. (1999), Claessens et al. (2000a), dan 

Facio and Lang (2002) menunjukkan bahwa kepemilikan perusahaan publik 

di hampir semua negara adalah terkonsentrasi, kecuali di Amerika Serikat, 

Inggris dan Jepang. Dengan demikian Indonesia termasuk dalam kelompok 

negara yang kepemilikan saham perusahaan publiknya adalah 

terkonsentrasi. La Porta et al. (1999 dan 2000) menunjukkan bahwa struktur 

kepemilikan yang terkonsentrasi terjadi di negara-negara dengan tingkat 

corporate governance yang rendah.  

 

2.2 Konsep Hutang 

 Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang 

digunakan oleh perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang 

dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan 

maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga akan 

makin meningkat. Foster (1986:65-66) mengungkapkan bahwa terdapat 

hubungan antara rasio leverage dengan return perusahaan. Artinya hutang 

dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan yang kemungkinan bisa 

diperoleh bagi investor jika berinvestasi pada suatu perusahaan. 

 Jensen and Meckling (1976) berargumen tentang moral hazard 

untuk menjelaskan agency cost of debt, bahwa level hutang tinggi akan 

menyebabkan perusahaan untuk memilih pada proyek-proyek investasi 

berisiko secara berlebihan. Masalah kerugian juga dapat memberikan 
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kontribusi atas kebijakan pendanaan melalui hutang. Myers and Majluf 

(1984) menyatakan bahwa jika manajer-manajer mempunyai informasi 

privat mengenai proyek-proyek investasinya, mereka berharap memperoleh 

pendanaan dari pihak luar untuk mengganti investor atas kemungkinan 

menemukan perusahaan yang kinerjanya buruk pada proyek-proyek yang 

mempunyai net present value negatif. 

  

2.3 Manajemen Laba 

Manajemen laba (earnings mangement) merupakan fenomena yang 

sukar untuk dihindari karena fenomena ini merupakan dampak dari 

penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam 

praktek para manajer dapat memilih kebijakan akuntansi sesuai standar 

akuntansi keuangan. Oleh sebab itu, sangat wajar bahwa para manajer 

memilih kebijakan-kebijakan tersebut untuk memaksimalkan utilitinya dan 

nilai pasar perusahaan. Inilah yang oleh Scott (2003:368-369) disebut 

dengan earnings management. Jadi earnings management adalah pilihan 

kebijakan akuntansi oleh manajer dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui Positive 

Accounting Theory (PAT) dan Agency Theory. Tiga hipotesis PAT yang 

dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan manajemen laba yang 

dirumuskan Watts and Zimmerman (1986:257-262) yang ditegaskan 

kembali oleh Scott (2003:276-278), yaitu pertama the bonus plan 

hypothesis, hipotesis ini menyatakan bahwa manajer pada perusahaan 

dengan bonus plan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi yang 

akan meningkatkan income saat ini. Perusahaan yang memiliki rencana 

pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih metode akuntansi 

yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini, sehingga dapat 

menaikkan laba saat ini.  Hal ini dikarenakan manajer lebih menyukai 
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pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa kini. Dalam kontrak bonus 

dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat laba terendah untuk mendapatkan 

bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi). Jika laba berada di bawah bogey, 

maka tidak ada bonus yang diperoleh manajer sedangkan jika laba berada di 

atas cap, manajer tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih 

berada di bawah bogey, manajer cenderung memperkecil laba dengan 

harapan memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian 

pula jika laba berada di atas cap. Jadi hanya jika laba bersih berada di antara 

bogey dan cap, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih perusahaan.  

Kedua, the debt covenant hypothesis, hipotesis ini menyebutkan 

bahwa pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity besar maka 

manajer perusahaan tersebut cenderung menggunakan metode akuntansi 

yang akan meningkatkan pendapatan maupun laba. Ketiga, the political cost 

hypothesis, hipotesis ini menyatakan bahwa pada perusahaan yang besar 

yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode 

akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang 

ke periode masa mendatang sehingga dapat memperkecil laba yang 

dilaporkan. Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan 

yang tinggi dapat menarik perhatian media dan konsumen.  

 

2.4 Nilai Pemegang Saham 

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai 

pemegang saham. Nilai pemegang saham merupakan nilai ekuitas yang 

menjadi bagian dari nilai perusahaan. Nilai pemegang saham merupakan 

nilai perusahaan dikurangi hutang. Penman (2004:43) menyatakan bahwa 

salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham melalui dividen dan meningkatkan harga saham. Selanjutnya dalam 

rangka untuk pembatasan pada studi ini, maka nilai pemegang saham 
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merupakan peningkatan atau penurunan harga pasar saham yang beredar 

dibandingkan dengan nilai buku per lembar saham. 

Dalam rangka untuk kepentingan studi ini batasan nilai pemegang 

saham mengikuti Brigham (1999:92), yaitu nilai yang diberikan oleh pelaku 

pasar saham terhadap kinerja perusahaan. Nilai tersebut merupakan 

apresiasi pasar saham jika harga saham di atas nilai buku per lembar saham. 

Sebaliknya nilai tersebut merupakan depresiasi pasar saham jika harga 

saham di bawah nilai buku per lembar saham.  

Dalam studi ini ukuran nilai pemegang saham dengan 

menggunakan nilai pasar saham terhadap nilai buku saham. Nilai 

perusahaan yang juga nilai pemegang saham dalam bentuk harga saham. 

Harga saham perusahaan merupakan reaksi pasar terhadap keseluruhan 

kondisi perusahaan yang juga merupakan sebagai cerminan nilai pemegang 

saham yang diwujudkan dalam bentuk harga saham. 

 

2.5 Cost of Equity Capital 

Cost of equity capital (COC) merupakan cost yang dikeluarkan 

untuk membiayai sumber pembelanjaan (source of financing) (Modigliani 

and Miller, 1958). Kedua orang tersebut merupakan pihak yang pertama 

kali mendefinisikan cost of equity capital dalam literatur keuangan. Cost of 

equity capital dapat diidentifikasi sebagai tingkat return minimum yang 

disyaratkan oleh penggunaan modal ekuitas atas investasi (Mardiyah, 2002). 

Cost of equity capital berkaitan dengan risiko investasi saham perusahaan. 

Perusahaan dapat memperoleh modal ekuitas dengan dua cara, yaitu laba 

ditahan dan mengeluarkan saham baru Weston  and Copeland (1996:86). 

Sesuai dengan beberapa definisi sebagaimana tersebut di atas bahwa cost of 

equity capital pada dasarnya merupakan cerminan biaya yang ditanggung 

perusahaan untuk kepentingan publik. Perusahaan mempunyai kewajiban 
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untuk mengungkap mengenai perusahaan yang tentunya berdampak 

terhadap biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu cost of equity capital yang 

dimaksud dalam studi ini adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk menyediakan informasi bagi publik (pemegang saham, investor, 

pemerintah, kreditur, dan masyarakat secara umum).  

 

2.6. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional terhadap 

Manajemen Laba 

Easterbrook (1984) menyatakan bahwa pemegang saham akan 

melakukan pengawasan terhadap manajemen, namun bila biaya pengawasan 

tersebut tinggi maka pemegang saham akan menggunakan pihak ketiga 

(debtholders atau bondholders) untuk membantu melakukan pengawasan. 

Sesuai dengan pernyataan tersebut, pemegang saham yang memiliki 

kemampuan untuk melakukan pengawasan yang handal adalah pemegang 

saham mayoritas (terkonsentrasi), institusional atau terkonsentrasi pada 

pemilik institusional. Alasannya pemilik institusional sebagai pemegang 

saham mayoritas memiliki kelebihan dibanding investor individual. Dari 

sisi pendanaan pemilik institusional lebih kuat dibanding pemilik 

individual. Pada umumnya pemegang saham mayoritas (konsentrasi 

kepemilikan institusional) menyerahkan pengelolaan investasinya pada 

divisi khusus dengan menunjuk profesional yang memiliki keahlian 

dibidang analis dan keuangan, sehingga pemilik mayoritas dapat memantau 

perkembangan investasinya dengan baik. Jadi jika persentase kepemilikan 

cukup besar (mayoritas), maka mereka memiliki insentif untuk melakukan 

pengawasan secara efektif terhadap manajemen (agen), dan memiliki 

kemampuan untuk mempengaruhi maupun mengubah tindakan serta 

keputusan manajemen. Kalau analis dapat menganalisis dengan baik, 

tentunya hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah 
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manajer tersebut dapat memajukan perusahaan atau tidak. Jika manajer 

tidak bisa memajukan perusahaan yang hal ini tidak disukai oleh pemilik, 

maka bisa berakibat manajer tersebut diganti dan inilah salah satu bentuk 

pengawasan yang efektif.  

Temuan Jiambalvo et al. (1996), Bushee (1998a, 1998b), Rajgopal 

et al. (1999), Mitra (2002),  Midiastuty dan Machfoedz (2003) dan Hsu and 

Koh (2005)   menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Dari temuan tersebut di atas 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang 

efektif dalam mengawasi kinerja manajer.  

Hasil penelitian yang berlawanan dengan yang tersebut di atas  

antara lain Demsetz and Lehn (1985), Darmawati (2003), dan Ujiyantho 

dan Pramuka (2007). Mereka tidak menemukan hubungan antara 

konsentrasi kepemilikan institusional dan manajemen laba. Konsentrasi 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat laba akuntansi.   

Konsentrasi kepemilikan institusional menjadikan pemilik bisa 

bertindak sesuai kepentingan dirinya sendiri. Pemilik mayoritas bisa 

menjadi bagian dari jajaran manajemen atau bahkan menempatkan 

orangnya menjadi manajer itu sendiri. Konsentrasi kepemilikan institusional 

yang memasukkan orang-orangnya kedalam jajaran manajemen perusahaan 

dapat melakukan rekayasa laba yang menguntungkan pemegang saham 

mayoritas dan manajemen tetapi merugikan pemegang saham minoritas. 

Namun pemilik institusional sebagai pemegang saham mayoritas tidak akan 

meminta orang-orangnya yang ditempatkan pada jajaran manajemen atau 

bahkan yang menjadi manajer untuk melakukan rekayasa laba atau 

setidaknya hanya akan meminimalisasi rekayasa laba, karena jika pemilik 

institusional sebagai pemegang saham mayoritas meminta manajer 

melakukan rekayasa laba yang menguntungkan dirinya, maka pemegang 
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saham minoritas dan pasar saham akan mendiskon harga saham perusahaan 

yang justru akan merugikan pemegang saham mayoritas itu sendiri. Jadi, 

konsentrasi kepemilikan institusional identik dengan rendahnya manajemen 

laba. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas hipotesis yang diajukan adalah : 

H1 : Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 

2.7  Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan Institusional terhadap 

 Nilai Pemegang Saham 

Pada umumnya investor institusional merupakan pemegang saham 

yang cukup besar sekaligus memiliki pendanaan yang besar. Ada anggapan 

bahwa perusahaan yang memiliki pendanaan besar, maka kecil 

kemungkinan berisiko mengalami kebangkrutan. Sehingga keberadaannya 

akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Xu and Wang 

(1997), Pizarro et al. (2006) dan Bjuggren et al. (2007)  menemukan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap nilai 

perusahaan dan kinerja perusahaan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu 

memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya. 

Demsetz and Lehn (1985) dan Demsetz and Villalonga (2001) 

menemukan hasil yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu bahwa 

tidak ada hubungan antara struktur kepemilikan dan profit perusahaan 

sebagai proksi firm value. Penelitian tersebut dilakukan di Amerika Serikat 

yang pasar modalnya terdapat kepemilikan menyebar. Kalau kepemilikan 

sahamnya menyebar, maka tidak ada yang memiliki kendali khusus 

sehingga manajer dapat melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya 

sendiri dan kemungkinan merugikan pemegang saham. Pasar modal 
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Amerika Serikat merupakan pasar modal yang efisien dan regulasinya 

sangat ketat, sehingga keberadaan struktur kepemilikan tidak terlalu 

penting. Para investor dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai 

perusahaan yang mereka butuhkan.  Sehingga kinerja perusahaan lebih 

banyak ditentukan oleh strategi dan kebijakan manajemen yang telah 

memperoleh amanah dari para pemegang saham. Sedangkan penelitian 

Jennings (2002) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berhasil meningkatkan nilai perusahaan, yaitu kepemilikan institusional 

menurunkan nilai perusahaan. Hal ini disebabkan investor institusional 

bukan pemilik mayoritas sehingga tidak mampu memonitor kinerja manajer 

secara baik. Keberadaan institusional justru menurunkan kepercayaan 

publik terhadap perusahaan. Akibatnya pasar saham mereaksi negatif yang 

berupa turunnya volume perdagangan saham dan harga saham, sehingga 

menurunkan nilai pemegang saham. 

Brush et al. (2000) memberikan hasil yang berbeda dengan 

penelitian yang lain. Hasil penelitian Brush et al. menunjukkan bahwa 

kepemilikan saham oleh pihak eksternal dalam hal ini kepemilikan 

institusional tidak berhasil meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Kegagalan ini ternyata disebabkan tidak berhasil meningkatkan 

pertumbuhan penjualan. Dengan demikian keberadaan kepemilikan 

institusional gagal meningkatkan kinerja manajer. 

Investor institusional sebagai pemilik mayoritas sangat 

berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan tanpa harus 

melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Komitmen 

pemegang saham mayoritas untuk meningkatkan nilai perusahaan yang juga 

nilai pemegang saham ini sangat kuat karena apabila pemegang saham 

mayoritas melakukan ekspropriasi pada saat dia memegang saham dalam 

jumlah besar, maka para pemegang saham minoritas dan pasar saham akan 
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mendiskon harga pasar saham perusahaan tersebut, sehingga akan 

merugikan pemegang saham mayoritas itu sendiri. Ada anggapan bahwa 

pemilik mayoritas memiliki pendanaan yang sangat kuat sehingga aman 

bagi pemegang saham maupun calon investor jika membeli saham 

perusahaan tersebut. Dengan demikian konsentrasi kepemilikan 

institusional akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan 

berupa meningkatnya volume perdagangan saham dan harga saham 

sehingga akan meningkatkan nilai pemegang saham. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas hipotesis yang diajukan adalah : 

H2 : Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai 

pemegang saham. 

 

2.8 Pengaruh Konsentrasi kepemilikan institusional terhadap cost of 

equity capital 

Kepemilikan institusional yang dilandasi praktik good corporate 

governance berarti adanya jaminan bagi investor atas investasi yang telah 

ditanamkan, adanya jaminan keamanan berarti mengurangi risiko. 

Penelitian Ashbaugh et al. (2004) dan Haque (2006) menemukan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap cost of equity 

capital. Dari temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan struktur 

kepemilikan mampu meningkatkan kinerja pasar saham dan harga saham. 

Ada anggapan bahwa peningkatan kinerja pasar saham justru  akan 

mengurangi informasi yang harus diungkap oleh perusahaan, sehingga 

berdampak terhadap turunnya biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan 

informasi bagi publik (cost of equity capital).  

Jika suatu perusahaan terdapat pemilik mayoritas, maka pemilik 

mayoritas ada kecenderungan akan melakukan ekspropriasi terhadap 

pemilik minoritas.  Atas dasar anggapan tersebut investor  institusional 
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sebagai pemilik mayoritas merasa tertantang dan ingin menunjukkan jika 

dirinya tidak melakukan ekspropriasi terhadap pemilik minoritas maupun 

publik secara keseluruhan. Untuk itu pemilik mayoritas memiliki kekuatan 

untuk menekan manajer untuk mengungkap informasi mengenai kondisi 

perusahaan walaupun itu perlu biaya yang cukup besar. Jadi, atas dasar 

untuk menjaga reputasi investor institusional sebagai pemilik mayoritas, 

maka manajer bersedia untuk mengeluarkan biaya yang dipergunakan untuk 

menyediakan informasi bagi publik (cost of equity capital). Berdasarkan 

uraian tersebut di atas hipotesis yang diajukan adalah : 

H3 : Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap cost of 

equity capital. 

 

2.9 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Scott (2003:384) menyatakan bahwa praktik perataan laba yang 

merupakan salah satu bentuk manajemen laba sering dilakukan oleh 

perusahaan ketika mereka menghadapi paksaan dari kreditor dengan cara 

mengubah metode akuntansinya. Dengan semakin besarnya rasio leverage 

mengakibatkan risiko yang ditanggung oleh pemilik modal juga akan 

semakin meningkat. 

Studi Defond and Jiambalvo (1994) dan Sweeney (1994) 

menunjukkan bahwa perusahaan pelanggar perjanjian hutang menggunakan 

akrual untuk meningkatkan laba tahun sebelumnya. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa manajer berusaha untuk memperlihatkan bahwa 

kinerja tahun sebelumnya adalah lebih baik. Hasil investigasi Achmad et al. 

(2007) menunjukkan bahwa peningkatan motivasi perjanjian hutang (debt 

covenant) meningkatkan praktik manajemen laba. Alasannya  bahwa 

motivasi debt covenant merupakan praktik manajemen laba berlaku umum. 

Ada pandangan bahwa manajemen laba dianggap sebagai sesuatu yang 
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pantas dilakukan oleh manajer, karena dimotivasi untuk mencari pendanaan 

perusahaan dan terkesan bahwa perusahaan kesulitan menjual sahamnya di 

pasar modal. 

Di sisi lain penelitian Dechow et al.  (1995), Jones and Sharma 

(2001), dan Widyaningdyah (2001)  menemukan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Temuan tersebut sesuai 

dengan debt covenant hypothesis yang menyatakan bahwa jika semua hal 

yang lain tetap sama dan semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran 

perjanjian hutang yang berbasis akuntansi, maka lebih mungkin manajer 

perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba 

yang dilaporkan dari periode mendatang ke  periode sekarang. Hal tersebut 

dilakukan karena laba bersih yang dilaporkan naik akan mengurangi 

kemungkinan kegagalan membayar hutang-hutangnya pada masa 

mendatang (Scott, 2003:277). Naiknya laba yang dilaporkan bisa menarik 

perhatian bagi kreditur untuk memberikan tambahan pinjaman. 

Hasil penelitian Lee (1999), Bao and Bao (2004) dan Wasilah 

(2005) berbeda dengan penelitian sebelumnya. Temuannya menunjukkan 

bahwa rasio hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Kreditur 

minta laporan keuangan yang lebih dipercaya, oleh karenanya kreditur 

meningkatkan pengawasan yang lebih ketat dan melakukan tekanan kepada 

manajer sehingga manajer tidak memiliki kesempatan untuk melakukan 

manajemen laba. Perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi, maka 

manajemen menggunakan risiko yang bukan dalam bentuk rekayasa laba 

karena adanya pengawasan yang insentif dari kreditur. Ketika risiko 

perusahaan tinggi yang diukur dengan rasio hutang yang tinggi, maka 

manajemen berusaha untuk menurunkan risiko persepsian bagi kreditur 

dengan cara menyajikan laporan laba yang relatif lebih stabil, artinya 

manajer tidak melakukan rekayasa laba. 
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Kreditur sebagai pihak eksternal tidak dapat mengobservasi 

operasional perusahaan secara langsung, sehingga tidak dapat memastikan 

fleksibilitas yang dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan rekayasa laba 

yang dilaporkan. Para pengguna laporan keuangan ada kemungkinan dapat 

mendeteksi adanya manajemen laba, tetapi tidak dapat memastikan apakah 

manajemen laba tersebut merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh 

perusahaan atau memang suatu kenyataan yang terjadi secara alamiah. 

Suatu perusahaan yang memiliki fleksibilitas tinggi untuk melakukan 

manajemen laba akan menggeser laba perusahaan antar periode sehingga 

laba yang dilaporkan tidak mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Di 

sisi lain pihak kreditur hanya melihat bahwa perusahaan memiliki varian 

laba yang lebih rendah dan hal inilah yang mendorong pihak manajer 

perusahaan untuk melakukan manajemen laba yang berdampak terhadap 

kepercayaan kreditur terhadap perusahaan. Jika manajemen laba tersebut 

dimotivasi oleh kreditur dengan maksud untuk memperoleh tambahan 

pinjaman dan apabila dilakukan terus-menerus maka ada kemungkinan 

perusahaan tidak mampu membayar hutangnya dan berisiko menimbulkan 

kebangkrutan perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas hipotesis yang diajukan adalah 

: 

H4 : Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

2.10 Pengaruh Leverage berpengaruh terhadap Nilai Pemegang Saham 

Hutang adalah instrumen yang sangat sensitif terhadap perubahan 

nilai perusahaan. Temuan Soliha dan Taswan (2002) menunjukkan bahwa 

kebijakan hutang tidak berhasil mempengaruhi nilai perusahaan. Namun 

dalam hal arah hubungannya penelitian Soliha dan Taswan mendukung 

pernyataan Modigliani and Miller (1963), yaitu penggunaan hutang 
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berhubungan positif dengan nilai perusahaan. Di sisi lain penelitian Herry 

dan Hamin (2005) menunjukkan bahwa leverage berhasil meningkatkan 

nilai perusahaan (value enchancing). Pengaruh ini disebabkan oleh 

penggunaan aktiva perusahaan yang sebagian besar dibiayai dengan hutang 

secara efektif. Penggunaan secara efektif ini akan menghasilkan profit yang 

akhirnya berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. 

Hasil kajian Kinsman and Newman (1998) melakukan review pada 

beberapa penelitian yang menggunakan data selama periode sembilan tahun 

(1987-1995) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat hutang ternyata 

berkorelasi negatif dengan kinerja perusahaan. semakin besar leverage 

berarti semakin besar aktiva atau pendanaan perusahaan yang diperoleh dari 

hutang. Semakin besar hutang maka semakin besar kemungkinan kegagalan 

perusahaan untuk tidak mampu membayar hutangnya, sehingga berisiko 

mengalami kebangkrutan. Akibatnya pasar saham akan mereaksi secara 

negatif yang berupa turunnya volume perdagangan saham dan harga saham 

yang berdampak terhadap turunnya nilai pemegang saham. Di samping itu 

ada kesan bahwa semakin besar hutang mencerminkan perusahaan tersebut 

kesulitan mencari pendanaan melalui penjualan saham di pasar saham dan 

ada anggapan bahwa semakin besar hutang, maka semakin besar perusahaan 

tersebut untuk tidak diminati oleh para investor maupun calon investor 

pasar saham. Berdasarkan uraian tersebut di atas hipotesis yang diajukan 

adalah : 

H5 : Leverage berpengaruh terhadap nilai pemegang saham. 

 

2.11 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Pemegang Saham 

Hasil penelitian Bitner and Dolan (1996) menunjukkan bahwa 

pasar ekuitas mengabaikan manajemen laba melalui transaksi riil  dan 

manajemen laba melalui perubahan prosedur atau metode akuntansi. 
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Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa walaupun manajemen laba 

bisa dideteksi oleh pasar saham namun pasar saham atau investor 

mengabaikan informasi adanya rekayasa laba tersebut. Hal tersebut 

mencerminkan bahwa manajemen laba dianggap oleh investor sebagai suatu 

hal yang umum atau dianggap sebagai strategi manajemen yang tidak akan 

berisiko terhadap investasinya. 

Penelitian Zhang et al. (2004) menemukan bahwa nilai perusahaan 

berhubungan terbalik dengan perataan laba yang merupakan proksi 

manajemen laba. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 

manajemen laba maka semakin rendah nilai perusahaan. Manajemen laba 

tersebut menunjukkan manajer dengan sengaja mengelabuhi pemilik dengan 

tujuan untuk kepentingannya sendiri. Manajer melaporkan kinerjanya 

seolah-olah bagus padahal kinerja sesungguhnya adalah sebaliknya. Akibat 

tindakan manajer mengelabuhi pasar, dampak yang jelas pasar akan 

mereaksi dengan turunnya likuiditas pasar  dan harga saham sehingga akan 

berdampak terhadap nilai perusahaan dan nilai pemegang saham. Kalau 

demikian yang terjadi artinya tindakan manajer melakukan manajemen laba 

dianggap perilaku yang oportunistik yang hanya cenderung menguntungkan 

dirinya sendiri. 

Bao and Bao (2004) menunjukkan bahwa perataan laba yang 

merupakan salah satu proksi manajemen laba berhubungan positif dengan 

laba per lembar saham sebagai proksi nilai pemegang saham. Manajemen 

laba justru dapat menaikkan produktifitas dan volume penjualan sehingga 

laba perusahaan meningkat. Hal tersebut mencerminkan bahwa manajemen 

laba untuk kepentingan kemakmuran para pemegang saham. Ada kesan 

bahwa manajer tidak bertindak oportunistik untuk kepentingan dirinya 

sendiri tetapi justru lebih mementingkan kemakmuran pemegang saham, 

karena harapannya mendapat tambahan bonus dari pemilik. Sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa semakin besar manajemen laba, maka semakin besar 

pula nilai pemegang saham.  

Studi Mursalim (2005) menunjukkan secara empiris bahwa 

perataan laba melalui transaksi akrual sebagai salah satu proksi manajemen 

laba tidak berpengaruh terhadap minat investor untuk berinvestasi pada 

pasar saham. Temuan empiris tersebut mengindikasikan bahwa pasar saham 

tidak mempertimbangkan informasi adanya manajemen laba yang 

digunakan untuk mengambil keputusan untuk berinvestasi pada pasar 

saham. Ada kecenderungan bahwa investor melihat dari sisi kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba. Karena dengan semakin besar laba 

mencerminkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang lebih bagus di 

masa yang akan datang. 

Hasil penelitian Subekti (2005) menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan reaksi pasar modal yang diukur dengan abnormal return dan 

volume perdagangan saham antara perusahaan perata laba dengan bukan 

perata laba yang merupakan salah satu proksi manajemen laba ketika 

perusahaan mengumumkan laporan keuangan. Peneliti menyimpulkan 

bahwa kondisi pasar modal Indonesia belum efisien bentuk setengah kuat 

secara keputusan. Sehingga informasi adanya manajemen laba lambat 

diantisipasi oleh pelaku pasar saham. Hal ini dalam jangka panjang 

berakibat terhadap kerugian para investor di pasar saham jika manajemen 

laba tersebut benar-benar untuk kepentingan sepihak manajemen. 

Manajemen laba bisa digunakan sebagai strategi bagi manajer 

untuk meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Hal tersebut 

mencerminkan bahwa manajemen laba bukan semata-mata perilaku 

oportunistik manajer untuk mengejar keuntungan dirinya sendiri, tetapi 

justru ada agenda besar untuk menguntungkan para pemilik karena manajer 

berharap mendapatkan tambahan bonus dari pemilik. Manajemen laba yang 
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didasarkan bukan atas perilaku oportunistik manajer, maka direaksi oleh 

pasar saham yang berupa naiknya volume perdagangan saham dan harga 

saham, sehingga dengan demikian akan meningkatkan nilai pemegang 

saham. Berdasarkan uraian tersebut di atas hipotesis yang diajukan adalah : 

H6 : Manajemen laba berpengaruh terhadap nilai pemegang saham. 

 

2.12 Pengaruh Manajemen Laba terhadap Cost Of Equity Capital 

Manajemen laba akan meningkatkan risiko kalau tindakan tersebut 

ternyata untuk menutupi kinerja manajer yang buruk. Francis et al.  (2004, 

2005) dan Utami (2005) menunjukkan bahwa kualitas akrual yang 

merupakan proksi manajemen laba berpengaruh terhadap biaya modal 

ekuitas (cost of equity capital) dengan hubungan positif. Manajemen laba 

menyebabkan banyak informasi yang harus diungkap oleh perusahaan, 

sehingga berkonsekuensi terhadap meningkatnya biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk menyediakan informasi bagi publik. 

Dechow et al. (1996) menemukan bahwa pada perusahaan di pasar 

modal Amerika Serikat yang mendapat sanksi dari Securities Exchange 

Commission (SEC) yang diduga melakukan manajemen laba ternyata 

memiliki cost of capital yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak 

mendapat sanksi dari SEC. Dari temuan tersebut bisa dikatakan bahwa 

tindakan manajer melakukan manajemen laba merupakan sinyal yang buruk 

di masa depan. Karena ternyata pasar mereaksi secara negatif, artinya 

manajemen laba ditanggapi buruk oleh para pelaku pasar saham sehingga 

menurunkan likuiditas dan harga saham yang selanjutnya berdampak 

terhadap meningkatnya cost of equity capital.  

Manajemen laba bisa dianggap sebagai suatu rekayasa negatif, 

sehingga diperlukan biaya yang dikeluarkan untuk menutupi kecurangan 

yang dilakukan oleh manajer. Karena manajemen laba dianggap sebagai 
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suatu kecurangan dan walaupun belum ada standar yang mengatur, maka 

dengan adanya manajemen laba akan banyak informasi yang akan diungkap 

oleh manajer. Semakin banyak informasi yang diungkap oleh manajer, 

maka semakin besar juga biaya yang dikeluarkan. Jadi dengan adanya 

manajemen laba memaksa bagi manajer untuk mengungkap informasi 

mengenai perusahaan yang berarti juga semakin besar biaya yang 

dikeluarkan untuk menyediakan informasi bagi publik (cost of equity 

capital). Berdasarkan uraian tersebut di atas hipotesis yang diajukan adalah 

: 

H7 : Manajemen laba berpengaruh terhadap cost of equity capital. 

 

2.13 Pengaruh Nilai Pemegang Saham berpengaruh terhadap Cost Of 

Equity Capital 

Huang (2004) melakukan penelitian di pasar modal Amerika 

Serikat menemukan bahwa hak pemegang saham yang lemah sesungguhnya 

menjadi faktor yang merugikan perusahaan selanjutnya akan meningkatkan 

cost of equity capital. Lemahnya hak pemegang saham menyebabkan saham 

perusahaan kurang diminati oleh investor, untuk itu diperlukan upaya dari 

pihak manajemen perusahaan yang dipergunakan untuk meyakinkan para 

investor untuk membeli saham perusahaannya. Hal tersebut dilakukan 

dengan cara mengungkap informasi mengenai kondisi perusahaan dan 

strategi perusahaan ke depan sehingga diperlukan biaya yang cukup besar. 

Jadi, hak pemegang saham yang lemah, tetapi ada niatan baik dari jajaran 

manajemen untuk mengungkap kondisi perusahaan dan strategi perusahaan 

ke depan yang bertujuan untuk menarik para investor yang berujung untuk 

meningkatkan nilai pemegang saham berhubungan positif dengan cost of 

equity capital.  
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Studi yang dilakukan oleh Clement et al. (2000) menemukan  

bahwa pengungkapan sukarela yang diproksikan dengan peramalan estimasi 

nilai pasar saham yang dilakukan manajemen dapat menurunkan cost of 

equity capital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak yang 

diungkap maka akan meningkatkan likuiditas pasar saham dan harga saham 

yang berarti ada harapan risiko perusahaan bisa turun sehingga dapat 

menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan 

informasi bagi publik (cost of equity capital). 

Hasil penelitian Ashbaugh et al. (2004) menunjukkan bahwa hak 

pemegang saham mayoritas berhubungan positif dengan cost of equity 

capital. Kendali yang dominan oleh pemegang saham mayoritas bisa 

merugikan pemegang saham minoritas. Jika ini yang terjadi maka akan 

mengurangi kepercayaan publik, sehingga bisa mengurangi likuiditas pasar 

saham perusahaan yaitu turunnya volume perdagangan saham dan harga 

saham yang berdampak terhadap turunnya nilai pemegang saham. Jadi bisa 

disimpulkan bahwa hak pemegang saham mayoritas yang terlalu dominan 

yang merupakan bagian dari nilai pemegang saham berdampak positif 

terhadap cost of equity capital.   

Gomes et al. (2005) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan 

yang tingkat kesejahteraannya rendah menghadapi cost of capital yang 

semakin tinggi. Dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa 

kesejahteraan yang kurang berarti menurunkan nilai perusahaan yang juga 

nilai pemegang saham. Nilai pemegang saham yang rendah berdampak 

positif terhadap cost of equity capital. Karena perusahaan harus menghadapi 

tuntutan karyawan yang meminta kenaikan kesejahteraannya, sehingga 

diperlukan biaya-biaya yang besar yang digunakan untuk lobi-lobi dengan 

pihak yang terkait, misalnya dengan pihak Dinas Ketenagakerjaan. Di 

samping itu perusahaan juga berupaya mengungkap mengenai kondisi 
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perusahaan untuk menarik para investor atau calon investor dengan cara 

meyakinkan bahwa perusahaannya memiliki prospek yang menguntungkan 

pada masa depan.  

Hasil penelitian Cheng et al. (2006) menunjukkan bahwa hak yang 

diberikan kepada pemegang saham berpengaruh negatif terhadap cost of 

equity capital. Artinya semakin kuat hak yang diberikan kepada para 

pemegang saham semakin rendah cost of equity capital. Namun penelitian 

Cheng et al. belum mengungkap lebih jauh tentang nilai pemegang saham 

dan belum banyak peneliti yang mengkaji keterkaitan langsung antara nilai 

pemegang saham dengan cost of equity capital. Semakin tinggi nilai 

pemegang saham berarti ada jaminan bahwa hak para pemegang saham 

tidak terabaikan. Karena di dalam nilai pemegang saham terdapat hak para 

pemegang saham. Hak yang diberikan kepada para pemegang saham akan 

meningkatkan nilai perusahaan yang secara otomatis nilai pemegang saham 

juga meningkat. Nilai pemegang saham yang meningkat artinya 

menurunkan risiko yang ditanggung para investor di pasar saham. 

Nilai perusahaan yang juga nilai pemegang saham mencerminkan 

ukuran reaksi pasar saham terhadap perusahaan. Semakin besar nilai 

perusahaan yang juga nilai pemegang saham mencerminkan publik telah 

menilai harga pasar saham di atas nilai bukunya. Semakin besar nilai 

pemegang saham menandakan semakin besar juga kepercayaan publik 

terhadap perusahaan. Untuk itulah perusahaan perlu menjaga kepercayaan 

dan kredibilitas perusahaan di mata publik dengan cara berbagi informasi 

mengenai perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan antara lain pemilik mayoritas maupun minoritas dan publik 

secara umum. Artinya perusahaan dalam hal ini manajemen harus 

mengungkap tentang kondisi perusahaan kepada publik agar tidak terjadi 

asimetri informasi antara pemilik mayoritas dan minoritas maupun antara 
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manajemen dan pemilik minoritas. Karena jika terjadi asimetri informasi 

akibatnya fatal, yaitu pasar saham dan pemilik minoritas akan mendiskon 

harga pasar saham yang hal ini akan sangat merugikan terutama pemilik 

mayoritas. Untuk itu pemilik mayoritas sangat berkepentingan terhadap 

nilai perusahaan yang juga nilai pemegang saham yang dapat dilakukan 

dengan cara menekan manajemen untuk menjaga reputasi perusahaan yang 

berdampak  terhadap naiknya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk menyediakan informasi bagi publik. Jadi dalam rangka untuk 

menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan, maka semakin besar nilai 

pemegang saham semakin besar juga biaya yang dipergunakan untuk 

menyediakan informasi bagi publik (cost of equity capital). Berdasarkan 

uraian tersebut di atas hipotesis yang diajukan adalah : 

H8 : Nilai pemegang saham berpengaruh terhadap cost of equity capital. 

 

3. METODA PENELITAN 

3.1 Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di PT. Bursa Efek Jakarta (BEJ) untuk periode 2004-2005 yang memiliki 

struktur konsentrasi kepemilikan institusional (minimal saham yang dimiliki 

oleh investor institusional adalah 20% dari total saham perusahaan) dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Perusahaan merupakan kelompok industri manufaktur di PT. BEJ yang 

tercatat sampai dengan tahun 2005. 

2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan auditan dengan tahun buku 

yang berakhir pada 31 Desember antara periode tahun 2004 sampai 

dengan  2005. 
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Berdasarkan kriteria tersebut di atas, maka jumlah sampel penelitian ini 

adalah 102 perusahaan manufaktur yang telah terdaftar di PT. BEJ tahun 

2004-2005.  

3.2 Variabel dan Pengukurannya 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan kausal antar 

variabel eksogen (exogenous variables) dan variabel endogen (endogenous 

variables). Dalam penelitian ini variabel eksogen (independen) adalah 

konsentrasi kepemilikan institusional dan leverage. Sedangkan variabel 

endogen (intervening) adalah manajemen laba dan nilai pemegang saham. 

Sementara variabel endogen (dependen) adalah cost of equity capital.  

Konsentrasi kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, dana pensiun, 

atau perusahaan lain). Hal ini sesuai dengan penelitian La Porta et al. (1999) 

dan Faccio and Lang (2002) yang menunjukkan bahwa terjadi konsentrasi 

kepemilikan perusahaan publik di Indonesia. Variabel konsentrasi 

kepemilikan institusional diukur dengan persentase jumlah saham yang 

dimiliki oleh institusi minimal 20% terhadap total saham perusahaan. 

Pengukuran variabel ini mengacu La Porta et al. (1999) yang menyatakan 

bahwa kepemilikan saham di negara yang tidak terdapat kepemilikan 

terkonsentrasi (Amerika Serikat, Inggris dan Jepang)  maksimal 20%. 

Sehingga konsentrasi kepemilikan institusional minimal 20%.  

Leverage yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah aset 

yang tidak dibiayai oleh ekuitas pemegang saham.  Rasio leverage diukur 

dengan membagi total utang dengan jumlah modal perusahaan.  

Berikut adalah  rumus untuk menghitung leverage sebagai berikut:  

 

Total Debt 

 L =      x 100%    

     Equity 
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Keterangan: 

L =   Leverage 

Total debt =   Total hutang perusahaan 

Equity =   Jumlah modal perusahaan 

 

Manajemen laba yang dimaksud dalam studi ini adalah rekayasa laba 

dengan menaikkan (menurunkan) laba pada komponen akrual yang 

dilaporkan saat kini dari suatu unit yang menjadi tanggung jawab manajer. 

Manajemen laba diukur dengan discretionary accruals model modified 

Jones (1991) sebagaimana digunakan Dechow et al. (1995). Manajemen 

laba (earnings  mangement)  diukur dengan proksi discretionary accruals 

(DA).  Berdasarkan perspektif manajerial, akrual menunjukkan instrumen-

instrumen adanya earnings management. Perhitungan akrual yang tidak 

normal diawali dengan perhitungan total akrual. Total akrual sebuah 

perusahaan i dipisahkan menjadi non discretionary accrual (tingkat akrual 

yang normal) dan discretionary accrual (tingkat akrual yang tidak normal).  

Tingkat akrual yang tidak normal ini merupakan tingkat akrual hasil 

rekayasa laba yang dilakukan oleh manajer. Selengkapnya perhitungan 

manajemen laba adalah sebagai berikut: 

 

TAit = NIit - CFOit 

TAit = NDAit + DAit 

TAit/Ait-1 = α1(1/Ait-1) + β1(ΔREVit/Ait-1) + β2(PPEit/Ait-1) + εit 

DAit = TAit - NDAit      

DAit = (TAit/ Ait-1) - [α1(1/Ait-1) + β1(ΔREVit/Ait-1) + β2(PPEit/Ait-1)]         

 

Keterangan: 

TAit = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

NIit = Laba bersih (net income) perusahaan i pada tahun t 
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CFOit = Kas dari operasi (cash flow from operation) perusahaan i pada 

tahun t 

NDAit = Non discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

DAit = Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

ΔREVit= Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan tahun 

t-1 

PPEit = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t 

α1 = Konstanta 

β1, β2 = Koefisien regresi 

Ait-1 = Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1 

εit = Error  term perusahaan i pada tahun t 

 

Nilai pemegang saham yang dimaksud dalam studi ini adalah 

peningkatan atau penurunan harga pasar saham yang beredar dibandingkan 

dengan nilai buku per lembar saham. Nilai pemegang saham diukur dengan 

rasio nilai pasar saham terhadap nilai buku (price to book value) dengan  

menggunakan rumus Brigham and Houston (1999:92) seperti berikut ini: 

  

 HPS 

NPS =  ------- 

 BV 

 

Keterangan: 

NPS = Nilai Pemegang Saham  

HPS = Harga Pasar per Lembar Saham 

BV = Nilai Buku per Lembar Saham 

 

Cost of equity capital (COC) yang dimaksud dalam studi ini 

merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan 

informasi bagi publik. Selanjutnya pengukuran COC pada penelitian ini 

dengan pendekatan Capital Asset Pricing Model (CAPM). Pengukuran 

COC dengan CAPM pernah digunakan oleh Komalasari dan Baridwan 

(2001) dan Mardiyah (2002). Model COC dengan pendekatan Capital Asset 

Pricing Model (CAPM) dengan rumus sebagai berikut:  



 3

0 

 

COC = Rft + i (RMt – Rft)  

 

Keterangan: 

 

Rft  : return bebas risiko yang diproksikan dengan tingkat suku bunga 

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 1 bulan. 

RMt  : return pasar yang diperoleh dari indeks harga saham gabungan 

(IHSG) pada hari t ditambah IHSG pada hari t–1 dibagi dengan 

IHSG pada hari t-1. 

i  : risiko tidak sistematis untuk setiap saham perusahaan i.   

 

 

3.3 Model Empiris 

Model empiris yang telah dibangun melalui kajian teori 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis jalur (path analysis) 

seperti pada Gambar 1.  Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pengujian hipotesis dengan menggunakan teknik Partial Least 

Square (PLS). Fornell et al. (1985) menyatakan bahwa estimasi PLS tidak 

memerlukan asumsi-asumsi mengenai data metrik, multinormalitas. Data 

metrik berisi nilai kuantitatif dan yang termasuk data metrik adalah tipe data 

interval dan rasio. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan program 

SmartPLS Versi 1.01. Menurut Wold (1982) dalam Ghozali (2006:4), PLS 

merupakan metode analisis yang kuat (powerfull) karena tidak didasarkan 

banyak asumsi, misalnya data yang digunakan tidak harus berdistribusi 

normal multivariat. 
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Gambar 1 

Model Empiris 

 

 

Model pada Gambar 1 dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai 

berikut: 

LEV  = f(KKI, AKB) 

ML  = f(KKI, LEV) 

NPS  = f(KKI, AKB, LEV, ML) 

COC  = f(KKI, ML, NPS) 

 

Keterangan : 

 

KKI = Konsentrasi Kepemilikan Institusional 

LEV = Leverage 

ML = Manajemen Laba 

NPS = Nilai Pemegang Saham 

COC = Cost of Equity Capital 

 

 

4. HASIL EMPIRIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Sampel dan Variabel Penelitian 

Data penelitian berasal dari laporan keuangan auditan perusahaan 

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

2004-2005 yang dicocokkan dengan data Indonesian Capital Market 

Leverag
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Saham (NPS) 

Cost of 

Equity 

Capital 

(COC ) 
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Directory (ICMD) pada periode yang sama. Laporan keuangan auditan 

periode 2004 digunakan sebagai dasar untuk menentukan kriteria sampel 

penelitian. Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditentukan maka 

diperoleh total sampel studi ini sebanyak 102 data observasian perusahaan 

manufaktur.  

Berdasarkan Lampiran 1 Tabel 1, maka deskripsi variabel 

penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut ini: 

1. Variabel konsentrasi kepemilikan institusional menunjukkan sebaran 

kisaran angka data antara 0,214 dan 0,980 dengan angka rata-rata 

(mean) 0,712. Konsentrasi kepemilikan tersebut memperlihatkan 

penatakelolaan perusahaan publik di Indonesia didominasi oleh pemilik 

suatu institusi dengan mean 0,712. Dominasi kepemilikan pada pemilik 

tertentu bisa mengakibatkan terjadinya ekspropriasi oleh pemegang 

mayoritas terhadap pemegang saham minoritas.  

2. Variabel leverage menunjukkan sebaran data pada kisaran angka 0,000 

dan 3,400. Sesuai dengan sebaran data tersebut ternyata terdapat 

perusahaan yang tidak memiliki hutang yang ditunjukkan dengan nilai 

minimum variabel leverage sebesar 0,000. Nilai rata-rata variabel 

leverage adalah 0,627 yang berarti cukup berdekatan dengan titik 

tengah (median) 0,555. Hal tersebut memiliki makna bahwa sebaran 

data variabel leverage cukup baik.  

3. Variabel manajemen laba menunjukkan bahwa sebaran data pada 

kisaran angka 0,008 dan 7,366 dengan nilai rata-rata 0,537 terletak di 

sekitar angka titik tengah (median) 0,425. Angka tersebut membuktikan 

terjadi manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Indonesia yang 

diobservasi dalam studi ini karena nilai manajemen laba lebih dari 0. 

Perusahaan dikatakan tidak melakukan manajemen laba jika angka 

manajemen laba menunjukkan angka 0. Data tersebar kurang merata 
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karena sebaran variabel manajemen laba memperlihatkan rentang data 

yang cukup jauh, yaitu angka terendah variabel manajemen laba 

sebesar 0,008 dan tertinggi sebesar 7,366.  

4. Variabel nilai pemegang saham pada kisaran angka 0,050 dan 8,530 

dengan nilai rata-rata (mean) 1,362. Data observasian studi ini 

menunjukkan bahwa pasar mempersepsi sebagian perusahaan dibawah 

nilai buku 0,050 dan sebagian yang lain menilai harga saham 

perusahaan melebihi nilai buku yaitu 8,530. Jadi, pasar menghargai 

nilai pemegang saham ada yang dibawah nilai buku harga saham dan 

ada juga yang menilai di atas nilai buku harga saham. Nilai rata-rata 

nilai pemegang saham 1,362 menunjukkan bahwa pasar menilai di atas 

nilai buku harga saham. 

5. Variabel cost  of equity capital berada pada kisaran angka 0,149 dan 

1,806 dengan nilai rata-rata 0,842 yang terletak pada sekitar nilai titik 

tengah (median) sebesar 0,798.  Artinya besarnya biaya terendah yang 

dikeluarkan untuk menyediakan informasi bagi publik sebesar 0,149 

dan tertinggi 1,806 serta rata-rata 0,842 dengan titik tengah  0,798.  

 

4.2 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 1 

Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba  pada tingkat signifikansi 0,01 (Lampiran 2, Tabel 

4). Temuan studi ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa 

konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Hasil studi ini menunjukkan bahwa terjadi konsentrasi kepemilikan 

institusional pada perusahaan manufaktur di Indonesia, yaitu rata-rata 

71,21% perusahaan yang diobservasi dimiliki oleh pemilik institusional. Hal 

ini sejalan dengan temuan penelitian La Porta et al. (1999), Claessens et al. 

(2000a), dan Facio and Lang (2002) yang menunjukkan bahwa kepemilikan 
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perusahaan publik di hampir semua negara adalah terkonsentrasi, kecuali di 

Amerika Serikat, Inggris dan Jepang. 

Temuan studi ini bertentangan dengan hasil penelitian Demsetz 

and Lehn (1985), Darmawati (2003), serta Ujiyantho dan Pramuka (2007). 

Para peneliti tersebut tidak menemukan hubungan antara kedua variabel. 

Hasil studi ini konsisten dengan temuan Jiambalvo et al. (1996), Xu and 

Wang (1997), Bushee (1998a, 1998b), Rajgopal et al. (1999), Mitra (2002),  

Midiastuty dan Machfoedz (2003), Hsu and Koh (2005), dan Herawati 

(2007) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba dengan hubungan negatif. Studi ini 

menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional menjadi 

mekanisme yang efektif dalam mengawasi manajer. Para peneliti 

sebelumnya menyatakan bahwa pemilik institusional memiliki cara yang 

canggih dan umumnya mereka membayar orang yang ahli untuk mengelola 

investasinya.  

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan studi ini adalah 

pertama, ada kesan bahwa pemilik institusional sebagai pemegang saham 

mayoritas meminta orang-orangnya yang ditempatkan pada jajaran 

manajemen atau bahkan yang menjadi manajer untuk meminimalisasi 

rekayasa laba, karena jika pemilik institusional sebagai pemegang saham 

mayoritas meminta manajer melakukan rekayasa laba yang menguntungkan 

dirinya, maka pemegang saham minoritas dan pasar saham akan mendiskon 

harga saham perusahaan yang justru akan merugikan pemegang saham 

mayoritas itu sendiri. Jadi konsentrasi kepemilikan institusional identik 

dengan rendahnya manajemen laba. 

Kedua, dominasi pemilik institusional menyebabkan manajer tidak 

bisa bertindak oportunistik yang cenderung menguntungkan dirinya sendiri 
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tetapi kemungkinan merugikan pemilik. Sehingga manajer tidak bisa 

dengan leluasa memanipulasi angka laba yang dihasilkan perusahaan. 

Ketiga, investor institusional berpandangan yang jauh lebih 

kedepan dibandingkan investor individu yang hanya fokus untuk laba 

sekarang. Sehingga investor institusional melakukan tekanan kepada 

manajer untuk tidak melakukan manipulasi laba. Investor institusional lebih 

suka bagaimana harga saham di pasar saham meningkat daripada 

memanipulasi laba yang menyesatkan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan jika rekayasa laba itu dianggap sebagai 

suatu hal yang merugikan. 

 

4.3 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 2 

Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

terhadap nilai pemegang saham  pada tingkat signifikansi 0,01 (Lampiran 2, 

Tabel 4). Temuan studi ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa 

konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai pemegang 

saham. 

Temuan studi ini bertentangan dengan hasil penelitian Demsetz 

and Lehn (1985), Brush et al. (2000), Demsetz and Villalonga (2001), dan 

Jennings (2002) yang tidak menemukan hubungan antara kepemilikan 

institusional dengan nilai pemegang saham. Dari hasil penelitian tersebut 

mencerminkan bahwa pemilik institusional tidak berhasil menekan manajer 

untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kegagalan tersebut 

ternyata manajemen tidak berhasil meningkatkan likuiditas pasar saham, 

yaitu naiknya volume perdagangan saham dan naiknya harga saham. Di 

samping itu ketidakmampuan investor institusional meningkatkan nilai 

pemegang saham tersebut ternyata  mereka bukan pemegang saham 

pengendali. Akibatnya manajer dengan leluasa dapat bertindak sesuai 
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dengan keinginanannya dan menguntungkan dirinya sendiri tetapi 

merugikan para pemegang saham. 

Hasil studi ini konsisten dengan pernyataan Slovin and Sushka 

(1993), temuan empiris Smith (1996), Xu and Wang (1997), Pizarro et al. 

(2006) dan Bjuggren et al. (2007).  Para peneliti tersebut menunjukkan 

hubungan positif antara konsentrasi kepemilikan dengan nilai pemegang 

saham. Slovin and Sushka (1993) menyatakan bahwa nilai perusahaan dapat 

meningkat jika institusi mampu menjadi alat pengawasan yang efektif 

sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pengawasan yang efektif  

tersebut mendorong manajer untuk bekerja keras sehingga mampu 

meningkatkan produktifitas perusahaan dan penjualan yang menguntungkan 

pemegang saham. Dengan demikian kemakmuran pemegang saham 

meningkat. 

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan studi ini adalah 

pertama,  sejalan dengan teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen 

(1986) bahwa pemegang saham mayoritas akan berusaha meningkatkan 

nilai perusahaan yang berarti juga meningkatkan nilai pemegang saham. 

Dalam hal ini pemegang saham mayoritas (terkonsentrasi) sangat 

berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan tanpa melakukan 

ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Komitmen pemegang 

saham mayoritas ini sangat kuat karena apabila pemegang saham mayoritas 

melakukan ekspropriasi pada saat dia memegang saham dalam jumlah 

besar, maka para pemegang saham minoritas dan pasar saham akan 

mendiskon harga pasar saham perusahaan tersebut, sehingga akan 

merugikan pemegang saham mayoritas itu sendiri.  

Kedua, konsentrasi kepemilikan institusional mencerminkan 

terdapat pemilik mayoritas yang mendominasi kepemilikan suatu 

perusahaan. Ada anggapan bahwa pemilik mayoritas memiliki pendanaan 
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yang kuat sehingga aman bila membeli saham perusahaan tersebut. 

Sehingga hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap 

perusahaan yang berupa meningkatnya likuiditas pasar saham perusahaan. 

Artinya terjadi peningkatan volume perdagangan saham dan kenaikan harga 

saham. Dengan demikian harga pasar saham dinilai di atas nilai buku. 

Reaksi positif tersebut mencerminkan adanya apresiasi pasar saham atas 

konsentrasi kepemilikan institusional. Ada kesan bahwa konsentrasi 

kepemilikan institusional menjadikan pengelolaan perusahaan di kelola 

secara transparan, yaitu informasi bisa diakses oleh para pemegang saham 

tanpa memihak kepada pemilik tertentu. 

 

 

 

4.4 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 3 

Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan 

terhadap cost of equity capital pada tingkat 0,01 (Lampiran 2, Tabel 4). 

Temuan studi ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa konsentrasi 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap cost of equity capital. 

Temuan studi ini berlawanan dengan hasil penelitian Ashbaugh et 

al. (2004) dan Haque (2006). Hasil penelitian mereka menemukan 

hubungan negatif antara konsentrasi kepemilikan institusional dengan cost 

of equity capital. Konsentrasi kepemilikan institusional mampu 

meningkatkan kinerja pasar saham dan mampu menekan risiko jika investor 

membeli saham perusahaan. Risiko turun menyebabkan perusahaan 

memiliki kelonggaran untuk tidak harus mengungkap semua informasi 

mengenai kondisi perusahaan, sehingga hal ini dapat menurunkan biaya 

yang dikeluarkan untuk mengungkap informasi kepada publik (cost of 

equity capital).  
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Temuan studi ini konsisten dengan hasil penelitian Brush et al. 

(2000) dalam hal arah hubungannya yaitu kepemilikan institusional 

berdampak terhadap meningkatnya cost of equity capital. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berhasil 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan yang berarti juga tidak berhasil 

meningkatkan nilai pemegang saham. Kegagalan ini ternyata disebabkan 

bahwa manajer perusahaan tidak berhasil meningkatkan pertumbuhan 

penjualan. Akibatnya perusahaan harus membuat strategi yang dapat 

menarik investor dengan cara mengungkap kondisi perusahaan, sehingga 

memiliki dampak terhadap semakin besarnya biaya yang dikeluarkan untuk 

menyediakan informasi bagi publik (cost of equity capital). 

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan studi ini adalah 

pertama, investor institusional sebagai pemilik mayoritas tidak ingin harga 

pasar saham turun yang disebabkan asimetri informasi. Oleh karena itu 

pemilik institusional sebagai pemegang saham mayoritas bisa menekan 

manajer untuk memberi informasi yang akurat tentang kondisi perusahaan 

walaupun perlu biaya besar. Di samping itu investor institusional tidak ingin 

reputasinya turun, karena asimetri informasi bisa berakibat fatal terhadap 

pasar saham perusahaan yaitu ruginya para pemegang saham yang 

disebabkan pemegang saham minoritas dan pasar saham mendiskon harga 

pasar saham perusahaan. Jadi semakin besar saham yang dimiliki oleh 

investor institusional maka semakin besar biaya yang dikeluarkan untuk 

menyediakan informasi bagi publik.  

Kedua, konsentrasi kepemilikan masih dianggap sebagai bentuk 

belum baiknya penatakelolaan suatu perusahaan yang baik. Karena terdapat 

pemilik mayoritas yang dapat secara langsung mengendalikan perusahaan. 

Dalam praktik pemilik mayoritas bahkan menjadi manajer perusahaan atau 

paling tidak pemilik mayoritas memiliki kewenangan penuh dalam 
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mengatur manajer. Atas dasar anggapan tersebut pemilik mayoritas merasa 

tertantang untuk menjaga reputasinya dengan meminta manajer untuk 

mengelola perusahaan secara transparan walaupun itu perlu biaya yang 

cukup besar. Jadi atas dasar untuk menjaga reputasi perusahaan dan pemilik 

mayoritas serta menjaga kredibilitas perusahaan maka konsentrasi 

kepemilikan institusional identik dengan semakin besarnya biaya yang 

keluarkan untuk menyediakan informasi bagi publik. 

 

4.5 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 4 

Leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada 

tingkat signifikansi 0,05 (Lampiran 2, Tabel 4). Temuan studi ini menerima 

hipotesis yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Temuan studi ini tidak konsisten dengan temuan Lee (1999), Bao 

and Bao (2004), dan Wasilah (2005). Para peneliti tersebut menunjukkan 

adanya hubungan negatif antara kedua variabel. Dengan hutang yang 

semakin tinggi maka perusahaan berpotensi mengalami kebangkrutan juga 

semakin tinggi, maka kreditur minta laporan keuangan perusahaan yang 

lebih dapat dipercaya, oleh karenanya para kreditur melakukan pengawasan 

secara ketat terhadap kinerja manajer. Wasilah (2005) menyatakan bahwa 

rata-rata perusahaan di Indonesia memiliki hutang yang cukup tinggi. 

Akibatnya para manajer mendapat banyak tekanan dari pihak luar 

perusahaan sehingga kesempatan manajer untuk melakukan manajemen 

laba terbatasi.  

Temuan studi ini konsisten dengan hipotesis perjanjian hutang 

(debt covenant hypothesis) yang menyatakan bahwa manajer termotivasi 

melakukan manajemen laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian 

utang. Hasil studi ini juga mendukung studi empiris Defond and Jiambalvo 
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(1994), Sweeney (1994), Dechow et al.  (1995), Jones and Sharma (2001), 

Widyaningdyah (2001), dan Achmad et al. (2007). Para peneliti tersebut 

menemukan hubungan positif antara hutang dengan manajemen laba. 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa manajer berusaha untuk 

memperlihatkan bahwa kinerja tahun sebelumnya adalah lebih baik.  

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan studi ini adalah 

pertama, ada kesan bahwa manajemen laba lebih dimotivasi oleh kreditur 

dibandingkan dengan pihak lainnya. Perusahaan yang membutuhkan 

tambahan dana dari hutang lebih termotivasi untuk melakukan manajemen 

laba. 

Kedua, semakin besar hutang maka manajer berusaha keras untuk 

meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Jika kinerja keuangan 

perusahaan tidak berhasil sesuai target yang direncanakan, maka bisa 

mengurangi kepercayaan kreditur terhadap perusahaan. Di samping itu 

apabila target yang ditentukan tidak terpenuhi bisa mendorong manajer 

untuk bertindak oportunistik, misalnya manajer melaporkan penjualan lebih 

besar dari yang sesungguhnya, akibatnya laba perusahaan yang dilaporkan 

terlalu tinggi dari seharusnya. Tindakan ini dilakukan untuk meyakinkan 

kreditur supaya mau memberi kucuran dana lagi ke perusahaan. Padahal 

sesungguhnya tindakan tersebut hanyalah upaya untuk mengelabuhi 

kreditur. Kalau tindakan manajer tersebut tidak dideteksi oleh kreditur dan 

berlangsung terus-menerus, maka bisa mengakibatkan kebangkrutan 

perusahaan. Jadi atas dasar untuk meyakinkan kreditur manajer melakukan 

rekayasa laba perusahaan. 

 

4.6 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 5 

Leverage berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang saham  

pada tingkat signifikansi 0,01 (Lampiran 2, Tabel 4). Temuan studi ini 
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menerima hipotesis yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap 

nilai pemegang saham. 

Hasil studi ini berlawanan dengan teori Mogdiliani and Miller 

(1963) dan Jensen (1986), temuan empiris Soliha dan Taswan (2002),  

Herry dan Hamin (2005), dan Black et al. (2005). Beberapa teori dan studi 

empiris sebelumnya menyatakan bahwa hutang berhubungan positif 

dengan nilai perusahaan yang juga nilai pemegang saham. Nilai 

perusahaaan ditentukan oleh struktur modal (Mogdiliani and Miller, 

1963). Salah satu struktur modal perusahaan adalah diperoleh melalui 

hutang. Selanjutnya Modigliani and Miller (1963) berpendapat bahwa bila 

ada pajak penghasilan perusahaan, maka penggunaan hutang akan 

meningkatkan nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya 

yang mengurangi pembayaran pajak (tax deductable expense). Jadi 

seharusnya keberadaan hutang jika dikelola secara efektif maka akan 

meningkatkan nilai pemegang saham. 

Hasil studi ini konsisten dengan hasil kajian Kinsman and 

Newman (1998) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat hutang 

ternyata berkorelasi negatif dengan kinerja perusahaan. Jika hutang 

memang diinginkan, maka total nilai perusahaan seharusnya menjadi 

meningkat. Namun kenyataannya hasil review Kinsman and Newman 

menemukan bahwa nilai perusahaan berhubungan terbalik dengan hutang. 

Nilai perusahaan berhubungan negatif dan secara statistik signifikan dengan 

hutang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan yang 

mempunyai tingkat hutang yang semakin tinggi juga mempunyai likuiditas 

pasar saham yang semakin rendah. Likuiditas pasar saham yang rendah 

artinya saham perusahaan kurang diminati investor yang berdampak pada 

volume perdagangan dan harga saham rendah. Dengan demikian akan 
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berdampak negatif terhadap nilai perusahaan yang sekaligus juga nilai 

pemegang saham. 

Temuan studi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, 

keberadaan hutang direaksi oleh pasar saham secara negatif, akibatnya 

likuiditas pasar saham turun yaitu terjadi penurunan volume perdagangan 

saham dan harga saham. Penurunan likuiditas tersebut menyebabkan 

turunnya nilai pemegang saham.  

Kedua, pendanaan melalui hutang tidak digunakan secara efektif, 

akibatnya bukannya menaikkan nilai perusahaan maupun nilai pemegang 

saham tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Artinya manajemen tidak 

mampu mengelola hutang-hutang perusahaan. Akhirnya hutang lebih 

banyak membebani perusahaan yang sekaligus juga membebani pemegang 

saham.  

Ketiga, ada kesan bahwa perusahaan publik yang memiliki hutang 

yang terlalu besar berarti saham perusahaan tersebut kurang diminati oleh 

para investor. Karenanya investor kurang menaruh kepercayaan kepada 

perusahaan yang memiliki hutang terlalu besar. Akibatnya menyebabkan 

volume perdagangan saham dan harga saham turun, sehingga berdampak 

terhadap menurunnya nilai pemegang saham. 

 

 

4.7 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 6 

Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang 

saham pada tingkat 0,01 (Lampiran 2, Tabel 4). Temuan studi ini menerima 

hipotesis yang menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh terhadap 

nilai pemegang saham. 

Temuan studi ini bertentangan dengan hasil penelitian Bitner and 

Dolan (1996), Zhang et al. (2004), Mursalim (2005) dan Subekti (2005). 
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Para peneliti tersebut menemukan hubungan negatif antara manajemen laba 

dengan nilai pemegang saham. Mereka menunjukkan bahwa walaupun 

manajemen laba bisa dideteksi oleh pasar saham namun pasar saham atau 

investor mengabaikan informasi adanya rekayasa laba tersebut. 

Hasil studi ini konsisten dengan temuan Chaney and Lewis (1994) 

dan Bao and Bao (2004). Beberapa hasil penelitian tersebut ternyata 

manajemen laba menguntungkan pemegang saham. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa manajemen laba yang dilakukan manajer ternyata 

menguntungkan para pemegang saham. 

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan studi ini adalah 

pertama, manajemen laba justru dianggap sebagai suatu strategi manajer 

yang bertujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham dan nampaknya 

investor atau calon investor tahu atas kebijakan manajemen tersebut. 

Sehingga dampaknya pasar saham mereaksi secara positif yang berupa 

meningkatnya volume perdagangan saham dan harga saham. 

Kedua, investor tidak bisa mendeteksi terjadinya manajemen laba 

karena laba yang dihasilkan perusahaan dianggap sebagai suatu proses 

alamiah yang memang tidak diragukan. Hal tersebut bisa jadi merupakan 

kecanggihan manajer dalam mengelola laba perusahaan, sehingga tidak 

terdeteksi padahal laba yang dihasilkan sesungguhnya merupakan hasil 

rekayasa laba yang dilakukan oleh manajer jika manajemen laba tersebut 

dianggap sebagai suatu hal yang bersifat negatif.  

Ketiga, manajemen laba yang dilakukan manajer terkesan untuk 

menguntungkan pemilik karena manajer berharap memperoleh tambahan 

insentif dari pemilik. Jadi yang terjadi adalah bukan perilaku oportunistik 

manajer yang hanya cenderung menguntungkan dirinya sendiri, tetapi di 

samping itu justru ingin meningkatkan nilai pemegang saham. Keberadaan 
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institusional sebagai pemilik mayoritas dapat mendorong manajer untuk 

melakukan manajemen laba yang menguntungkan pemegang saham. 

Keempat, tampaknya para investor tidak peduli adanya manajemen 

laba, tetapi motivasi investor untuk berinvestasi justru dikaitkan dengan isu-

isu terkini yang berkembang yang sebenarnya tidak terkait langsung dengan 

pasar modal, sehingga yang tampak adalah seolah-olah manajemen laba 

berdampak positif terhadap nilai pemegang saham. Hasil penelitian 

Mursalim (2005) menyatakan bahwa motivasi investor berinvestasi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta bukan saja dijelaskan oleh 

manajemen laba, akan tetapi dijelaskan oleh beberapa faktor lain. Sebagai 

contoh, rumor yang sengaja diciptakan oleh pemodal besar untuk 

mempengaruhi investor melakukan transaksi besar-besaran pada perusahaan 

tertentu, kebijakan pemerintah yang mengundang kontroversial, 

memanasnya suhu politik baik domestik maupun internasional.  

 

4.8 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 7 

Manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap cost of equity 

capital pada tingkat signifikansi 0,01 (Lampiran 2, Tabel 4). Temuan studi 

ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa manajemen laba 

berpengaruh terhadap cost of equity capital. 

Temuan studi ini konsisten dengan penelitian Francis et al. (2004, 

2005), Utami (2005), dan Halim dkk. (2005) yang menemukan hubungan 

positif dua variabel tersebut. Kesan yang disimpulkan dari penelitian 

tersebut adalah manajemen laba digunakan untuk menurunkan laba 

perusahaan sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan nampak lebih besar. 

Mereka menemukan bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki kualitas 

akrual yang baik mempunyai pengungkapan sukarela yang lebih luas dalam 

laporan tahunannya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang 
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kualitas akrualnya jelek. Manajemen laba dilakukan dengan cara 

menurunkan laba melalui rekayasa laba akrual dan jika hal tersebut 

dianggap sebagai rekayasa negatif, maka untuk menutupi kecurangan 

tersebut perusahaan mengeluarkan biaya-biaya yang seolah-olah memang 

ada biaya yang dikeluarkan. Jadi manajemen laba identik dengan biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan informasi bagi publik 

karena untuk menutupi atau menyembunyikan kecurangan yang telah 

dilakukan oleh manajer. 

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan studi ini adalah 

pertama, ada kesan bahwa rekayasa laba digunakan untuk menurunkan laba 

perusahaan, dampaknya akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menyediakan informasi bagi publik. Di samping itu untuk 

menutupi rekayasa laba yang dilakukan, maka manajer mengeluarkan 

biaya-biaya supaya tindakan yang telah dilakukan seminimal mungkin tidak 

diketahui oleh publik jika manajemen laba tersebut dianggap sebagai suatu 

hal yang bersifat negatif atau merugikan bagi para pemegang saham. 

Kedua, nampaknya manajemen laba dianggap sebagai suatu 

rekayasa yang negatif, akibatnya manajer berusaha untuk menutupi 

manipulasinya dengan cara mengungkapkan biaya-biaya yang dikeluarkan 

perusahaan. Semakin banyak yang diungkap, maka konsekuensinya biaya 

yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan informasi bagi publik 

menjadi semakin besar. Jadi semakin besar terjadi manajemen laba, maka 

semakin besar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan 

informasi bagi  publik (cost of equity capital).  

 

4.9 Pengujian dan Pembahasan Hipotesis 8 

Nilai pemegang saham  berpengaruh signifikan terhadap cost of 

equity capital pada tingkat signifikansi 0,01 (Lampiran 2, Tabel 4). Temuan 
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ini menerima hipotesis yang menyatakan bahwa nilai pemegang saham 

berpengaruh terhadap cost of equity capital. 

Temuan studi ini berlawanan dengan hasil penelitian empiris 

Clement et al. (2000) dan Cheng et al. (2006). Hasil penelitian mereka 

menunjukkan adanya hubungan negatif antara nilai pemegang saham dan 

cost of equity capital. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin 

banyak yang diungkap maka akan meningkatkan likuiditas dan harga saham 

yang berarti ada harapan bahwa risiko perusahaan bisa turun sehingga dapat 

menurunkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menyediakan 

informasi bagi publik (cost of equity capital).  

Temuan studi ini konsisten dengan penelitian empiris Ashbaugh et 

al. (2004), Huang (2004), dan Gomes et al. (2005). Para peneliti tersebut 

menunjukkan adanya hubungan positif antara nilai pemegang saham dan 

cost of equity capital. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai 

pemegang saham mempengaruhi besarnya biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menyediakan informasi bagi publik. Manajemen 

mempunyai kewajiban untuk mengungkap informasi mengenai perusahaan 

yang mencerminkan realita yang ada. 

Penjelasan yang dapat dikemukakan dari temuan studi ini adalah 

pertama, ada kesan bahwa nilai pemegang saham mencerminkan biaya 

pengungkapan informasi kepada publik pada masa depan. Jadi semakin 

besar nilai pemegang saham, maka semakin besar biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk menyediakan informasi bagi publik.  

Kedua, nilai pemegang saham dapat dilihat sebagai pengukur 

reaksi pasar saham. Semakin besar nilai pemegang saham mengindikasikan 

publik menilai harga pasar saham dihargai di atas nilai bukunya, sehingga 

untuk menjaga reputasinya diperlukan biaya-biaya untuk mempertahankan 

atau untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata publik.  Jadi 



 4

7 

sesuai dengan hasil studi ini anggapan umum bahwa untuk memperoleh 

keuntungan besar diperlukan biaya besar ternyata berhasil ditunjukkan 

secara empiris. 

 

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN, DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulannya 

adalah: 

1. Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba. Ada kesan bahwa pemilik institusional 

sebagai pemegang saham mayoritas meminta jajaran manajer untuk 

meminimalisasi manajemen laba karena jika pemilik institusional 

sebagai pemegang saham mayoritas meminta manajer untuk melakukan 

rekayasa laba yang menguntungkan pemegang saham mayoritas dan 

manajemen, maka pemegang saham minoritas dan pasar saham akan 

mendiskon harga saham perusahaan yang justru akan merugikan 

pemegang saham mayoritas itu sendiri. Hasil studi ini 

menginformasikan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional 

menjadi bagian dari mekanisme dalam penatakelolaan suatu perusahaan 

yang baik jika manajemen laba dianggap sebagai rekayasa yang bersifat 

negatif. 

2. Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan 

terhadap nilai pemegang saham. Konsentrasi kepemilikan institusional 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan yang berupa 

meningkatnya volume perdagangan saham dan kenaikan harga saham 

(harga pasar saham di atas nilai buku) merupakan cerminan 

meningkatnya kepercayaan publik terhadap perusahaan. 
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3. Konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan 

terhadap cost of equity capital. Studi ini juga memperlihatkan bahwa 

pemilik mayoritas tidak melakukan ekspropriasi karena takut pasar 

saham dan pemegang saham minoritas mendiskon harga pasar saham. 

Sehingga pemilik mayoritas menekan manajer untuk 

menginformasikan mengenai perusahaan kepada publik sesuai dengan 

realita yang ada walaupun itu perlu biaya besar. 

4. Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 

Rekayasa laba lebih termotivasi untuk meyakinkan kreditur. 

5. Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai pemegang 

saham. Hasil studi ini memperlihatkan bahwa hutang perusahaan 

direaksi negatif oleh pasar saham. Keberadaan hutang dianggap sebagai 

berita buruk bagi investor yang direspon dengan mendiskon harga 

saham yang berupa turunnya harga pasar saham. Akhirnya harga pasar 

saham dinilai di bawah nilai buku.  Keberadaan hutang tidak dapat 

dikelola oleh manajer dengan baik, sehingga tidak berhasil menaikkan 

nilai pemegang saham. 

6. Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap nilai 

pemegang saham. Tindakan manajer melakukan manajemen laba bukan 

semata-mata atas perilaku oportunistik manajer yang cenderung 

menguntungkan dirinya sendiri, tetapi ternyata terdapat agenda besar 

yang justru meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. 

7. Manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap cost of equity 

capital. Hasil studi ini dapat dikatakan bahwa manajemen laba bisa 

dianggap sebagai rekayasa laba negatif. Hal ini tercermin dengan 

meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk 

menyediakan informasi bagi publik. Ada  kesan bahwa manajer sengaja 
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mengeluarkan biaya tersebut untuk menutupi rekayasa laba yang telah 

dilakukan untuk mengelabuhi publik. 

8. Nilai pemegang saham berpengaruh positif signifikan terhadap cost of 

equity capital. Harga saham mencerminkan apresiasi pasar terhadap 

perusahaan. Harga pasar saham tinggi di atas nilai buku merupakan 

respon positif dan cerminan kepercayaan investor terhadap perusahaan. 

Sehingga dengan maksud untuk menjaga reputasi dan kredibilitas 

perusahaan maka diperlukan biaya yang cukup besar untuk 

menyediakan informasi bagi publik.  

 

5.2 Implikasi 

Implikasi dari temuan empiris penelitian ini adalah: 

1. Implikasi teori terkait dengan implementasi masalah keagenan di 

Indonesia khususnya perusahaan manufaktur dalam menjelaskan 

kebijakan leverage (hutang), manajemen laba, nilai pemegang saham, 

dan cost of equity capital. Keberadaan konsentrasi kepemilikan 

institusional ternyata mampu memberikan sinyal positif bagi pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yang ditunjukkan bahwa 

manajemen laba ternyata menguntungkan pemegang saham. 

2. Implikasi praktik terkait dengan risiko ekspropriasi bagi investor di 

pasar modal. Terjadinya ekspropriasi merupakan masalah pokok pada 

perusahaan yang terdapat kepemilikan terkonsentrasi, sehingga 

menuntut diperlukan perlindungan terhadap investor di pasar modal. 

Hal tersebut dapat dilakukan dengan memberikan pengungkapan yang 

memadai mengenai konsentrasi kepemilikan, sehingga bisa membatasi 

pemegang saham mayoritas untuk melakukan ekspropriasi terhadap 

pemegang saham minoritas. 
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3. Implikasi kebijakan terkait dengan perumus kebijakan penatakelolaan 

perusahaan yang baik (good corporate governance) melalui regulasi 

batasan kepemilikan mayoritas pada perusahaan publik di Indonesia. 

Konsentrasi kepemilikan institusional tidak benar-benar bisa 

menghentikan manajer untuk melakukan manajemen laba, tetapi hanya 

sebatas mengurangi kesempatan manajer untuk melakukan manajemen 

laba. Tetapi konsentrasi kepemilikan institusional dianggap sebagai 

sinyal yang baik bagi investor yang ternyata mampu meningkatkan 

nilai pemegang saham. 

 

5.3 Keterbatasan 

1. Penelitian ini menggunakan sampel pada kelompok industri 

manufaktur, akibatnya hasil penelitian kesulitan untuk digeneralisasi 

pada kelompok industri yang lain.  

2. Penelitian ini tidak mengklasifikasi konsentrasi kepemilikan yang 

dimiliki oleh institusi dan dimiliki oleh perseorangan. Karena hasil 

penelitian Xu and Wang (1997) menunjukkan bahwa pengaruh 

konsentrasi kepemilikan terhadap nilai pemegang saham berbeda antara 

kepemilikan perusahaan yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh 

institusi dan kepemilikan perusahaan yang sahamnya mayoritas 

dimiliki oleh perseorangan maupun konsentrasi kepemilikan yang 

dimiliki oleh manajerial. 

3. Variabel cost of equity capital dalam penelitian diukur dengan 

menggunakan capital asset pricing model (CAPM). Ada yang 

menyatakan bahwa pengukuran tersebut kurang tepat diterapkan karena 

beberapa asumsi yang melandasi tidak sesuai untuk kondisi di 

Indonesia.  
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5.4 Saran 

Untuk menghasilkan pengujian yang lebih robust sesuai dengan kelemahan 

yang diuraikan sebelumnya, maka saran untuk penelitian selanjutnya adalah 

: 

1. Perlunya memperluas populasi pada keseluruhan perusahaan publik di 

Indonesia.  

2. Penelitian selanjutnya perlu memilah konsentrasi kepemilikan 

institusional yang dimiliki oleh institusional dan perseorangan termasuk 

dikaji yang lebih mendalam sampai ditemukan pemilik akhir (ultimate) 

sebagaimana penelitian Siregar (2007).  

3. Model pengukuran manajemen laba menggunakan modifikasian Jones 

(1991) dianggap sebagian pihak merupakan model pengukuran yang 

rumit, penelitian mendatang perlu menggunakan alternatif pengukuran 

lain yang lebih sederhana. 

4. Penelitian mendatang perlu mencoba menggunakan alternatif 

pengukuran model lain dalam mengukur cost of equity capital yang 

sesuai dengan kondisi di Indonesia.  
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LAMPIRAN 1 

 

Tabel 1 

STATISTIK DESKRIPTIF 

 

 

 
Rata-Rata  

Titik 

Tengah 

Devisasi 

Standar 

Minimum 

 

Maksimum 

 

Konsentrasi 

Kepemilika

n 

Institusional 0,712 0,751 0,179 0,214 0,980 

Leverage 0,627 0,555 0,456 0,000 3,400 

Manajemen 

Laba 0,537 0,425 0,801 0,008 7,366 

Nilai 

Pemegang 

Saham 1,362 1,000 1,290 0,050 8,530 

Cost of 

Equity 

Capital 0,842 0,798 0,340 0,149 1,806 
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LAMPIRAN 2 

 

Tabel 2 

HASIL PENGUJIAN HIPOTESIS 

DENGAN TEKNIK PARTIAL LEAST SQUARE 

 

  
Koefisien  

Estimasi 
t-statistik p-value 

Konsentrasi Kepemilikan Institusional (KKI) 

terhadap Manajemen Laba (ML) 
-0,193 4,836 0,000

** 

Konsentrasi Kepemilikan Institusional (KKI) 

terhadap Nilai Pemegang Saham (NPS) 
0,231 5,827 0,000

** 

Konsentrasi Kepemilikan Institusional (KKI) 

terhadap Cost of Equity Capital (COC) 
0,179 4,166 0,000

** 

Leverage (LEV) terhadap Manajemen Laba 

(ML) 
0,042 2,015 0,025

* 

Leverage (LEV) terhadap Nilai Pemegang 

Saham (NPS) 
-0,088 2,661 0,005

** 

Manajemen Laba (ML) terhadap Nilai 

Pemegang Saham (NPS) 
0,079 4,039 0,000

** 

Manajemen Laba (ML) terhadap Cost of 

Equity Capital (COC) 
0,177 5,861 0,000

** 

Nilai Pemegang Saham (NPS) terhadap Cost 

of Equity Capital (COC) 
0,104 2,714 0,005

** 

             

R-Square Variabel Endogen Manajemen Laba   

R-Square Variabel Endogen Nilai Pemegang Saham 

R-Square Variabel Endogen Cost of Equity Capital 

              

 

= 0,038 

= 0,061 

= 0,071 

 

 

 

 

Keterangan: 

* : Signifikan pada tingkat 0,05 

** : Signifikan pada tingkat 0,01 
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