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Penelitian ini bermaksud menguji pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan dengan Corporate Governance sebagai variabel moderasi. Model 

penelitian ini menggunakan variabel bebas berupa manajemen laba dan variabel 

moderasi berupa Good Corporate Governance (GCG) yang diproksikan dalam tiga 

variabel (komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

konstitusional). Obyek penelitian ini adalah 16 perusahaan di Indonesia yang terpilih 

sebagai sampel penelitian dengan periode penelitian tahun 2015-2019. Alat analisis 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dan moderated 

regression analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen laba 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Satu variabel 

pemoderasi yaitu komisaris independen memoderasi pengaruh manajemen laba 
terhadap nilai perusaaan. Komisaris independen memperlemah hubungan manajemen 

laba terhadap nilai perusahaan. Adapun dua variabel pemoderasi yaitu kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional tidak memoderasi pengaruh manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan. 

 

Kata kunci: panel, MRA, manajemen laba, good corporate governance, nilai 

perusahaan 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 

THE EFFECT OF EARNING MANAGEMENT ON FIRM VALUE WITH 

CORPORATE GOVERNANCE AS A MODERATING VARIABLE 

 

 

 

by 

 

 

JEVRI AFRIZAL 
 

 

This study intends to examine the effect of earnings management on firm value 

with Corporate Governance as a moderating variable. This research model uses an 

independent variable in the form of earnings management and a moderating variable 

in the form of Good Corporate Governance (GCG) which is proxied in three variables 

(independent commissioners, managerial ownership and constitutional 

ownership). The object of this study were 16 company in Indonesia were chosen as 

samples with year research period  2015-2019. The analytical tool used in this study 

is panel data regression and moderated regression analysis (MRA). The results of this 

study indicate that earnings management has a negative and significant effect on firm 

value. One moderating variable is the independent commissioner moderating the 

effect of earnings management on company value. Independent commissioners 

weaken the relationship of earnings management to firm value. The two variable 

moderation is managerial ownership and institutional ownership does not moderate the 

effect of earnings management on firm value.  

 

Words key: panel, MRA, management earnings, good corporate 

governance, value of the company 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Laporan keuangan merupakan salah satu informasi yang bermanfaat bagi pengguna 

laporan keuangan yaitu, investor, kreditur, pemasok, karyawan, pemerintah, dan 

masyarakat pada umumnya. Pihak manajemen sebagai pihak yang menyusun 

laporan keuaangan bertujuan memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi 

dan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu (Amanda dan Febrianti, 

2015). Laporan tersebut digunakan oleh investor dalam menentukan keputusan 

investasi karena laporan keuangan dianggap relevan, dimana kinerja dari suatu 

perusahaan dapat tercermin dalam laporan keuangan tersebut. 

 

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan salah satunya yaitu laba, dimana 

laba digunakan sebagai alat untuk melihat dan mengukur peningkatan dan 

penurunan kinerja dari suatu perusahaan (Desmiyawati et al., 2009). Dalam Prinsip 

Akuntansi Beterima Umum (PABU) memberikan keleluasaan kepada perusahaan 

untuk memilih metode atau kebijakan akuntansi yang sesuai, selama tidak 

menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan. Namun, seiring berjalannya waktu, 

adanya fleksibilitas dalam menentukan kebijakan akuntansi membuat banyak 

perusahaan yang berusaha untuk membuat laporan keuangannya menjadi baik agar 

dapat menarik investor, salah satunya dengan cara menerapkan manajemen laba.  

 

Manajemen laba adalah intervensi manajemen untuk mempengaruhi laba, biasanya 

untuk alasan oportunistik (Subramanyam dan Wild, 2009). Manajemen laba sebagai 

praktik tindakan manajerial yang tercermin dalam laporan keuangan 

perusahaan baik untuk memberikan kesan laba periodik atau tahunan yang lancar 

hal tersebut untuk menunjukkan laba yang tinggi pada tahun tertentu (Gill et al., 
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(2013). Fenomena manajemen laba sudah banyak terjadi di Indonesia dalam 

beberapa tahun belakangan ini, khususnya pada perusahan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), dimana laporan keuangan perusahaan harus dipublikasikan 

kepada masyarakat. Contoh kasus manajemen laba terjadi pada PT Timah (Persero) 

Tbk, dimana Ikatan Karyawan Timah (IKT) menilai direksi telah melakukan 

kebohongan publik, yang dimulai dari tahun 2013 hingga 2015. Laporan yang jauh 

berbeda dilaporkan oleh TINS selama periode tersebut. Contohnya pada press 

release laporan keuangan semester I-2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan 

strategi telah membuahkan kinerja yang positif. Padahal kenyataannya pada 

semester I-2015 perusahaan mengalami rugi sebesar Rp59 miliar. Selain 

mengalami penurunan laba, PT Timah juga mencatatkan peningkatan utang hampir 

100 persen dibanding 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai 

Rp263 miliar. Namun, jumlah hutang ini meningkat hingga Rp2,3 triliun pada tahun 

2015 (okezone.com) (Afrianto, 2016). 

 

Kemudian, pada tahun 2015 terjadi kasus pada PT Sekawan Intipratama Tbk, 

menurut data penyajian laporan keuangan Juni 2015 perseroan menyajikan laporan 

keuangan menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 

2013. Dalam laporan tersebut, total aset perseroan Rp4.973.895.848.000 atau 

sekitar Rp4,9 triliun. Dari total aset tersebut, pos Goodwill yang di dalamnya 

terdapat hasil akuisisi dari entitas anak RITS Venture Limited tercatat sebesar 

Rp4,79 triliun. Sementara itu, dalam penyajian laporan keuangan September 2015, 

SIAP dengan tanpa memberikan informasi, mengubah penyajian laporan keuangan 

menggunakan PSAK 2009 sehingga total aset berubah drastis menjadi hanya 

Rp307.935.822.000 atau sekitar Rp307 miliar. Pos Goodwill pun berkurang 

menjadi hanya Rp119 miliar. Terkait hal itu, BEI perlu mempertanyakan kejelasan 

atas laporan keuangan yang disajikan (finance.detik.com) (Kusuma, 2016). 

 

Selanjutnya, pada tahun  2016 terjadi kasus serupa pada PT Cakra Mineral Tbk. 

Direksi PT Cakra Mineral Tbk. (CKRA) dilaporkan ke BEI dan OJK karena kasus 

penggelapan, manipulasi akuntansi serta masalah terkait pengungkapan palsu yang 
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diarahkan oleh Boelio Muliadi, Presiden Direktur perusahaan ini. Selama lebih dari 

dua tahun, direksi CKRA telah dengan tidak benar mengklaim bahwa CKRA 

memiliki 55% saham di Murui sejak bulan Agustus 2014, namun ternyata CKRA 

tidak pernah terdaftar sebagai pemegang saham Murui. Selain itu, direksi CKRA 

telah sengaja menggelembungkan nilai aset CKRA dengan secara palsu 

mengkonsolidasikan laporan keuangan serta melebih-lebihkan nilai modal yang 

telah disetor dari dua tambang tersebut sehingga para investor tidak bisa membuat 

keputusan investasi yang tepat dan menyebabkan para investor mengalami kerugian 

yang signifikan dari pengungkapan palsu, menyesatkan, dan tidak tepat tersebut 

(Redaksi, 2016). 

 

Lalu, pada tahun 2017 terjadi kasus mengenai manajemen laba yaitu pada PT Bank 

Bukopin Tbk. PT Bank Bukopin Tbk. (BBKP) merevisi laporan keuangan tiga 

tahun terakhir, yaitu 2015, 2016, dan 2017. Menurut informasi yang dihimpun oleh 

CNBC Indonesia dari para pihak yang mengetahui masalah ini, modifikasi data 

kartu kredit di Bukopin telah dilakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu 

kredit yang dimodifikasi juga cukup besar, lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi 

tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin 

bertambah tidak semestinya. Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi 

Rp183,56 miliar dari sebelumnya Rp1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah di 

bagian pendapatan provisi dan komisi yang merupakan pendapatan dari kartu 

kredit. Pendapatan ini turun dari Rp1,06 triliun menjadi Rp317,88 miliar 

(cnbcindonesia.com) (Banjarnahor, 2018). 

 

Isu tentang manajemen laba sering dikaitkan dengan corporate governance karena 

menurut pandangan dari teori agensi menyatakan bahwa masalah manajemen laba 

dapat dikurangi dengan diterapkannya mekanisme pengawasan Good Corporate 

Governance (GCG) (Subanidja et al., 2016). Isu ini juga sudah mulai hangat 

dibicarakan sejak terjadinya berbagai skandal yang mengindikasikan lemahnya 

corporate governance seperti skandal Enron, Tycon, Worldcom, dan Global 

Crossing, yang telah membangun masyarakat Amerika dan dunia bahwa Good 

Corporate Governance (GCG) amat diperlukan sebagai barometer akuntabilitas 
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suatu perusahaan (CNNfn Transcript, 2002 dalam Sukamulja, 2004). Di Indonesia, 

isu Good Corporate Governance (GCG) menjadi penting setelah Indonesia 

mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Banyak pihak yang 

mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh lemahnya 

penerapan corporate governance dalam perusahaan. Sejak saat itu, baik pemerintah 

maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek 

corporate governance. 

 

Dalam penelitian ini akan mencoba untuk meneliti pada perusahaan BUMN non 

keuangan yang terdaftar di BEI. Terjadinya kasus manajemen laba pada beberapa 

perusahaan BUMN memberikan tanda tanya besar mengapa kasus manajamen laba 

justru terjadi pada perusahaan BUMN di Indonesia. Dimana perusahaan BUMN 

seharusnya tidak boleh melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu karena 

sebagian besar saham perusahaan BUMN adalah milik negara, yang tentunya 

kerugian yang timbul juga merupakan kerugian negara. Seperti kasus yang terjadi 

pada PT Indofarma (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk yang telah 

melakukan praktik manajemen laba.  

 

Selain itu, berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sepanjang tahun 2018 

terdapat 12 BUMN yang merugi dari total 113 BUMN. Dimana, dapat dilihaat pada 

grafik di bawah ini bahwa PT Jiwasraya Tbk memimpin kerugian dengan nilai 

Rp15,83 triliun (Kusnandar, 2019). 
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Gambar 1. Daftar BUMN yang Mengalami Kerugian 

 
Sumber: Kementerian Keuangan (2019) 

Kemudian, baru-baru ini kembali terjadi isu serupa yang terjadi pada PT Garuda 

Indonesia, Tbk. Diketahui dalam laporan keuangan 2018, Garuda mencatat laba 

bersih US$ 809,85 ribu atau setara Rp 11,33 miliar (kurs Rp 14.000). Laba tersebut 

ditopang salah satunya oleh kerja sama antara Garuda dan PT Mahata Aero 

Terknologi. Kerjasama itu nilainya mencapai US$ 239,94 juta atau sekitar Rp 2,98 

triliun, diantaranya sebesar US$ 28 juta merupakan bagian dari bagi hasil yang 

didapat dari PT Sriwijaya Air. Dana itu masih bersifat piutang tapi sudah diakui 

sebagai pendapatan. Sehingga hal tersebut membuat perusahaan sebelumnya 

merugi kemudian mencetak laba. 

 

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami isu 

corporate governance dan earnings management. Adanya pemisahan kepemilikan 

oleh principal dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah organisasi cenderung 

menimbulkan konflik keagenen diantara principal dan agen. Jensen dan Meckling 

(1976), Watts & Zimmerman (1986), dan Gunarianto et al. (2012) menyatakan 

bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan 

dapat meminimalkan konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan 
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laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggung jawaban 

kinerjanya, principal dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana 

agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar 

pemberian kompensasi kepada agen. 

 

Hasil penelitian Gunarianto et al. (2012) dan Herawaty (2008) menjelaskan, bahwa 

salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen sebagai agen 

yaitu dalam proses penyusunan laporan keuangan manajemen dapat mempengaruhi 

tingkat laba yang ditampilkan dalam laporan keuangan atau yang sering disebut 

dengan earnings management. Earnings management adalah tindakan yang 

dilakukan manajemen untuk meningkatkan atau menurunkan laba perusahaan 

dalam laporan keuangan. Tujuan earnings management adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan pihak tertentu walaupun dalam jangka panjang tidak terdapat 

perbedaan laba kumulatif perusahaan dengan laba yang dapat diidentifikasikan 

sebagai suatu keuntungan (Fischer dan Rosenzweirg, 1995; Scot, 1997). 

 

Penelitian Kang dan Kim (2011) membuktikan bahwa manajemen laba berbasis 

aktivitas nyata dikendalikan secara efektif oleh sistem tata kelola perusahaan dan 

memiliki hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja. Namun, Darwis 

(2012) menyatakan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian Gill et al. (2013) yang 

menemukan adanya pengaruh negatif antara earnings management dan nilai 

perusahaan. 

 

Selain itu, hasil penelitian Wardani dan Hermuningsih (2013) membuktikan bahwa 

di Malaysia, manajemen laba akrual dapat meningkatkan nilai perusahaan secara 

signifikan. Dengan kata lain, manajemen laba riil tidak dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan secara signifikan. Hasil ini sejalan dengan hasil Lin (2011) yang 

menyatakan bahwa manajemen laba dapat meningkatkan nilai perusahaan. Suffian 

et al. (2015) juga menemukan bahwa terdapat hubungan antara setiap aktivitas Real 

Earnings Management (REM) dan nilai perusahaan. 
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Kemudian, pada penelitian Tang dan Chang (2015) juga menjelaskan bahwa 

discretionary accruals (DAS) dan discretionary current accruals (DCA) memiliki 

efek negatif yang signifikan terhadap pengembalian aset dan Tobin's Q untuk 

perusahaan dengan tata kelola yang lemah. Susanto dan Christiawan (2016) 

menemukan pengaruh positif dan signifikan antara earnings management dan firm 

value. Yorke et al. (2016) menunjukkan bahwa earnings management memiliki 

hubungan negatif dengan nilai perusahaan, namun hubungannya tidak signifikan 

secara statistik. 

 

Baru-baru ini penelitian yang dilakukan oleh Darmawan et al. (2019) menemukan 

hasil yang tidak berpengaruh antara manajemen laba akrual yang dilakukan manajer 

terhadap nilai perusahaan. Kemudian Yung dan Root (2019) menunjukkan adanya 

hubungan ketidakpastian kebijakan dikaitkan dengan manajemen laba, dimana 

perusahaan meningkatkan/menurunkan manajemen laba ketika ketidakpastian 

kebijakan tinggi/rendah. Selanjutnya, ketidakpastian kebijakan akan mendorong 

dilakukannya manajemen laba dan merugikan nilai perusahaan. 

 

Selain itu, dalam penelitian ini akan memasukkan variabel corporate governance 

sebagai variabel moderasi. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa terdapat 

hubungan antara manajemen laba, corporate governance, dan nilai perusahaan. 

Penelitian Ammann dan Schmid (2011) membuktikan bahwa  terdapat hubungan 

yang kuat dan positif antara tingkat tata kelola dan penilaian perusahaan, dimana 

praktik tata kelola perusahaan yang lebih baik tercermin dalam nilai pasar yang 

secara statistik dan ekonomi lebih tinggi secara signifikan. Sebelumnya, Black et 

al. (2010) juga telah menemukan bahwa perusahaan dengan skor yang lebih tinggi 

pada keseluruhan indeks tata kelola perusahaan Korea (KCGI) memiliki Tobin’s Q 

yang lebih tinggi, hasil ini didorong oleh subindeks struktur dewan KCGI, 

subindeks kepemilikan, dan pengungkapan. 

 

Kemudian, Connelly et al. (2012) menunjukkan bahwa ukuran tata kelola 

perusahaan konvensional secara rata-rata, berhubungan positif dengan Tobin's Q. 

Liu et al. (2012) juga membuktikan bahwa bahwa kepemilikan manajerial dapat 
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mengurangi masalah pengambilalihan di BUMN. Selain itu, hasil penelitian Ararat 

et al. (2017) menemukan bahwa peningkatan satu standar deviasi dalam tata kelola 

memprediksi peningkatan 8-10% pada Tobin's Q. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas dan ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, 

penelitian ini mencoba untuk menguji kembali pengaruh manajemen laba terhadap 

nilai perusahaan. Kebaharuan dari penelitian ini yaitu mencoba memasukkan 

variabel moderasi corporate governance untuk melihat apakah dengan adanya 

corporate governance akan memperlemah atau justru memperkuat pengaruh 

praktik manajemen laba terhadap nilai perusahaan, serta mengambil sampel di 

perusahaan BUMN non keuangan. Sehingga, peneliti tertarik untuk meneliti dengan 

judul “Pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan dengan 

Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada 

Perusahaan BUMN non keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019)”. 

 

 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah corporate governance yang diproksikan dengan komisaris independen 

memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan 

manajerial memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah corporate governance yang diproksikan dengan kepemilikan 

institusional memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah praktik manajemen laba dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui apakah mekanisme Good Corporate Governance (GCG) 

yang diproksikan dengan komisaris independen akan memoderasi pengaruh 

manajemen laba terhadap nilai perusahaan. 

3. Untuk mengetahui apakah mekanisme Good Corporate Governance (GCG) 

yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial akan memoderasi pengaruh 

manajemen laba terhadap nilai perusahaan. 

4. Untuk mengetahui apakah mekanisme Good Corporate Governance (GCG) 

yang diproksikan dengan kepemilikan institusional akan memoderasi pengaruh 

manajemen laba terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini memberikan bukti empiris pengaruh manajemen laba terhadap 

nilai perusahaan dengan corporate governance sebagai variabel pemoderasi 

pada perusahaan yang di miliki Negara (BUMN). 

2. Bagi Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para investor dalam mengambil 

keputusan investasi. Karena investor perlu memahami laporan keuangan 

perusahaan agar mengetahui apakah perusahaan tersebut melakukan 

manajemen laba atau tidak. Selain itu, perlu juga untuk memperhatikan aspek 

corporate governance dari perusahaan. 

3. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan 

sebelum mengambil kebijakan-kebijakan, apakah kebijakan yang diterapkan 

akan menguntungkan perusahaan dan investor atau sebaliknya. 

4. Bagi Pemerintah 
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam 

membuat kebijakan terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan di Indonesi



 
 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory 

 

Agency theory yang dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) memandang 

bahwa manajemen perusahaan sebagai agen bagi para pemegang saham, akan 

bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai 

pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham. Berbagai 

pemikiran mengenai corporate governance berkembang dengan bertumpu pada 

agency theory di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada 

berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Ada dua hal yang ditekankan dalam 

konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi 

dengan benar dan tepat pada waktunya. Kedua, kewajiban perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, transparan 

terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. 

 

Berdasarkan agency theory bahwa hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik 

kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen). Kontrak dibuat 

dengan harapan dapat meminimumkan konflik kepentingan tersebut. Tindakan 

manajemen laba yang dilakukan tidak akan memberikan reaksi yang 

menguntungkan yang nantinya akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan 

yang tercermin dalam harga saham perusahaan, sehingga ketika tujuan yang 

dimiliki antara pihak manajer dengan pemilik modal berbeda, maka pihak 

manajemen akan merugikan pemilik modal dengan berperilaku tidak etis dan 

melakukan kecurangan akuntansi. 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan BUMN non 

keuangan, dimana kekuasaan penuh ditangan pemerintah sehingga seharusnya 
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dalam perusahaan ini lebih minim masalah agensi seperti manajemen laba. Karena 

pemerintah mengawasi dan mengontrol langsung aktivitas bisnis perusahaan.  

 

 

 

2.1.2 Manajemen Laba 

 

Scott (2009) mendefinisikan manajemen laba sebagai tindakan manajemen untuk 

memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu misalnya dengan perubahan 

metode declining balance, garis lurus, dan metode lainnya kemudian dibandingkan 

mana yang lebih tinggi biayanya untuk menurunkan laba perusahaan sehingga 

perusahaan dapat mengurangi beban pajak. Perusahaan juga dapat mengubah 

perhitungan nilai persediaan mulai dari FIFO, LIFO, average, dan lain-lain untuk 

mendapatkan laba yang maksimal. Manajemen laba juga merupakan tindakan 

manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu 

unit usaha dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan 

(penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit usaha tersebut (Hwihanus 

& Qurba, 2009). 

 

Manajemen laba didorong oleh beberapa motivasi. Scott dalam Sukartha (2007:41) 

berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat memotivasi manajer melakukan 

manajemen laba, yaitu: 

a. Rencana Bonus (Bonus Scheme)  

Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus 

akanberusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dapat 

memaksimalkanjumlah bonus yang akan diterimanya. 

b. Kontrak Utang Jangka Panjang (Debt Covenant)  

Menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu pelanggaran 

perjanjian utang maka para manajer akan cenderung untuk memilih metoda 

akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan 

dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami 

pelanggaran kontrak utang. 
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c. Motivasi Politik (Political Motivations)  

Menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri 

strategis cenderung untuk menurunkan laba terutama pada saat periode 

kemakmuran yang tinggi.Upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh 

kemudahan serta fasilitas daripemerintah. 

d. Motivasi Perpajakan (Taxation Motivations)  

Menyatakan bahwa perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa 

perusahaanmengurangi laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah dapat 

meminimalkan jumlah pajakyang harus dibayar. 

e. Pergantian CEO (Chief Executive Officer)  

Biasanya CEO yang mendekati masa pensiun atau masa kontraknya menjelang 

berakhirakan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan laba guna 

meningkatkanjumlah bonus yang akan mereka terima. Hal yang sama akan 

dilakukan oleh manajer dengan kinerja yang buruk. Tujuannya adalah 

menghindarkan diri dari pemecatan sehingga mereka cenderung untuk 

menaikkan jumlah laba yang dilaporkan. 

f. Penawaran Saham Perdana (Initital Public Offering) 

Menyatakan bahwa pada awal perusahaan menjual sahamnya kepada publik, 

informasi keuangan yang dipublikasikan dalam prospektus merupakan sumber 

informasi yang sangat penting. Informasi ini penting karena dapat dimanfaatkan 

sebagai sinyal kepada investor potensial terkait dengan nilai perusahaan. Guna 

mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para investor maka manajer akan 

berusaha untuk menaikkan jumlah labayang dilaporkan. 

 

 

 

2.1.3 Corporate Governance 

Menurut Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI, 2001) corporate 

governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 

pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sedangkan menurut OECD 
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(Organization for Economic Cooperation and Development) Good Corporate 

Governance (GCG) merupakan suatu sistem untuk mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan. 

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate Governance 

(GCG) adalah seperangkat sistem yang mengatur, mengarahkan dan 

mengendalikan hubungan antara perusahaan dan para pemangku kepentingan baik 

eksternal maupun internal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka agar 

tujuan perusahaan tercapai dan kinerja perusahaan dapat dipantau sehingga dapat 

memberikan nilai tambah bagi para pemegang kepentingan (stakeholders). 

 

Agoes (2009) mengemukakan bahwa terdapat prinsip-prinsip Good Corporate 

Governance (GCG), yaitu: 

1. Keterbukaan (Transparency) 

Keterbukaan kepada stakeholders dalam melakukan proses pengambilan 

keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan 

relevan mengenai perusahaan dengan lima karakteristik, yaitu komprehensif, 

relevan, friendly, reliable, dan comparable. Informasi mengenai laporan 

keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan harus 

diungkapkan secara tepat dan akurat agar pemegang saham dan pihak lainnya 

dapat mengetahui keadaan perusahaan. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Kejelasan fungsi, struktur, sistem pengendalian, dan pertanggungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan dan keseimbangan kekuasaan antara 

stakeholders terlaksana secara efektif. Para anggota eksekutif seperti komisaris, 

direksi, dan jajarannya wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha 

sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. 

3. Pertanggung jawaban (Resposibility) 

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang 

sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut agar 

seluruh jajaran perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung 

jawab dan mematuhi hukum yang ditetapkan. 
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4. Kemandirian (Independency) 

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi 

yang sehat. 

5. Keadilan (Fairness) 

Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang 

timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Setiap 

keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan dan 

memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Melindungi 

semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dari rekayasa dan 

transaksi yang bertentangan dengan peratuaran yang berlaku. 

 

Agoes (2009) juga mengemukakan bahwa ada beberapa manfaat dari Good 

Corporate Governance (GCG), antara lain : 

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaanyang 

didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,independensi 

serta kewajaran dan kesetaraan. 

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 

perusahaan, yaitu Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang 

Saham. 

3. Mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi 

agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi oleh 

nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap  peraturan perundang-

undangan. 

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitarperusahaan. 

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengantetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 
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2.1.3.1 Komisaris Independen 

Tunggal (2009) menyatakan bahwa komisaris independen adalah anggota dewan 

komisaris yang diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak 

terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan 

komisaris lainnya. Menurut Agoes dan Ardana (2014) Komisaris dan direktur 

independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham 

independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam 

kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar 

belakang pengetahuan, pengalaman, dan kealian profesional yang dimilikinya 

untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan. 

 

Sedangkan, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) bahwa 

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi 

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. 

 

Berdasarkan definisi di atas komisaris independen adalah anggota dewan komisaris 

yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham , dan anggota dewan 

komisaris lainnya. 

 

 

 

2.1.3.2 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 

manajemen yaitu dewan direksi dan komisaris perusahaan. Jensen dan Meckling 

(1976) menyatakan bahwa guna mengurangi konflik kepentingan antara principal 

dan agent dapat dilakukan dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dalam 

suatu perusahaan. Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, 

diharapkan manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan  para principal karena 

manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja (Siallagan dan Machfoedz, 
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2006). Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan 

antara pemegang saham dengan manajer. 

 

Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik 

kinerja perusahaan. Pada perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang 

sekaligus pemegang saham tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai 

manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham (Hermiyetti dan 

Katlantis, 2016). Listyani (2003) menyebutkan bahwa kepemilikan saham 

manajerial akan mendorong manajer untuk berhati-hati dalam mengambil 

keputusan karena mereka ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan 

yang diambil dan ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan 

keputusan yang salah. 

 

 

 

2.1.3.3 Kepemilikan Intitusional 

Kepemilikan institusional merupakan persentase jumlah saham pada akhir periode 

akuntansi yang dimiliki oleh pihak eksternal, seperti lembaga, perusahaan, asuransi, 

bank atau institusi lain (Beineret al., 2004). Dengan adanya kepemilikan oleh 

institusi akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap 

kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan 

yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan 

manajemen. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka akan 

semakin besar kekuatan suara dan dorongan institusi keuangan untuk mengawasi 

manajemen dan akibatnya akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk 

mengoptimalkan nilai  perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga akan 

meningkat (Wijayanti dan Mutmainah, 2012). Hal yang sama juga diungkapkan 

pada penelitian Fidyati (2004) yang mengatakan bahwa tindakan pengawasan yang 

dilakukan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih 

meningkatkan kinerja perusahan sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic. 
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2.1.4 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan gambaran kondisi tertentu yang ingin dicapai 

perusahaan sebagai bentuk kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan atas 

semua kegiatan yang dilakukan perusahaan yang dijadikan para investor sebagai 

persepsi dalam melakukan kegiatan investasi yang berkaitan dengan harga saham 

karena dengan meningkatnya nilai perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan 

memilikikinerja yang baik dalam mensejahterakan para stakeholder perusahaan 

(Darmawan et al., 2019). Nilai perusahaan juga merupakan persepsi investor 

terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan 

yang tinggi menjadi keinginan pemilik perusahaan, sebab dengan nilai yang tinggi 

menunjukkan kemakmuran pemegang saham juga tinggi (Indriani et al., 2014). 

Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja 

perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di masa yang akan datang.  

 

Nilai perusahaan dapat diukur dengan menggunakan Tobin’s Q. Rasio ini dinilai 

bisa memberikan informasi paling baik, karena dalam Tobin’s Q memasukkan 

semua unsur utang dan modal saham perusahaan. Semakin besar nilai Tobin’s Q 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini 

dapat terjadi karena semakin besar nilai pasar perusahaan dibandingkan dengan 

biaya penggantian modal maka semakin besar kerelaan investor untuk 

mengeluarkan pengorbanan yang lebih untuk memiliki perusahaan tersebut (Umro 

dan Fidiana, 2016). 

 

Peneliti menggunakan Tobin’s Q sebagai pengukur nilai perusahaan karena rasio 

Tobin’sQ dinilai bisa memberikan informasi paling baik, dalam Tobin’s Q 

memasukkan semua unsur hutang dan modal saham perusahaan, tidak hanya saham 

biasa saja dan tidak hanya ekuitas perusahaan yang dimasukkan namun seluruh aset 

perusahaan (Sukamulja, 2004). 

 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu diuraikan dalam tabel di bawah ini. 
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Tabel 2. Penelitian Terdahulu 

No Penelitian Variabel Sampel Hasil Penelitian 

1 Black Bernard, S., 

Kim, W., Jang, H., & 

Park, K. S. (2008). 

How Corporate 

governance Affects 

Firm Value: 

Evidence on 

Channels from Korea 

Independen: 

Corporate 

governance 

 

Dependen: 

Firm value 

Perusahaan 

publik Korea 

tahun 1998-

2004 

Hasil 

membuktikan 

bahwa corporate 

governance 

berpengaruh 

positif terhadap 

firm value yang 

diukur dengan 

Tobin’s Q 

2 Kang, S. A., & Kim, 

Y. S. (2011). Does 

earnings 

management amplify 

the association 

between corporate 

governance and firm 

performance?: 

Evidence from 

Korea. 

Independen: 

- Corporate 

governance 

- Real 

Activity 

Based 

Earnings 

Manageme

nt 

 

Dependen: 

Firm Value 

Perusahaan 

non keuangan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Korea tahun 

2005-2007 

Hasil 

membuktikan 

bahwa corporate 

governance 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan. 

Dan manajemen 

laba memediasi 

hubungan 

tersebut. 

3 Ammann, M., Oesch, 

D., & Schmid, M. M. 

(2011). Corporate 

governance and firm 

value: International 

evidence 

Independen: 

Corporate 

governance 

 

Dependen: 

Firm Value 

Perusahaan di 

22 negara 

non Amerika 

Serikat. 

Hasil 

membuktikan 

bahwa  corporate 

governance 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan.  

4 Lin, F. L. (2011). Is 

earnings 

management 

opportunistic or 

beneficial in Taiwan? 

Application of panel 

smooth transition 

regression model 

Independen: 

- Earnings 

managemen

t 

- Corporate 

governance 

 

Dependen: 

Firm Value 

Perusahaan 

non keuangan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Taiwan tahun 

1997-2007 

Hasil 

membuktikan 

bahwa 

manajemen laba 

dan tata kelola 

perusahan 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan.  

5 Connelly, J. T., 

Limpaphayom, P., & 

Nagarajan, N. J. 

(2012). Form versus 

substance: The effect 

of ownership 

structure and 

Independen: 

- Corporate 

governance 

- Family 

ownership 

 

Dependen: 

Perusahaan di 

Thailand  

Hasil 

membuktikan 

bahwa corporate 

governance 

berpengaruh 

terhadap nilai 

perusahaan. 
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No Penelitian Variabel Sampel Hasil Penelitian 

corporate 

governance on firm 

value in Thailand 

Firm Value Sedangkan, 

kepemilikan 

keluarga 

berpengaruh 

negatif. 

6 Liu, C., Uchida, K., 

& Yang, Y. (2012). 

Corporate 

governance and firm 

value during the 

global financial 

crisis: Evidence from 

China.  

Independen: 

- Corporate 

governance 

- State-

owned 

enterprises 

- Managerial 

ownership 

- Big Four 

- Leverage 

- ROA 

 

Dependen: 

Firm Value 

Perusahaan 

China yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Shanghai dan 

Shenzhen. 

Hasil 

membuktikan 

bahwa corporate 

governance, SOE, 

Managerial 

Ownership, Big 

Four berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan. 

Sedangkan, 

Leverage 

berpengaruh 

negatif dan ROA 

tidak 

berpengaruh, 

7 Ararat, M., Black, B. 

S., & Yurtoglu, B. B. 

(2017). The effect of 

corporate 

governance on firm 

value and 

profitability: Time-

series evidence from 

Turkey 

Independen: 

- Corporate 

governance 

 

Dependen: 

- Firm Value 

- Profitability 

 

Perusahaan 

publik Turki 

tahun 2006-

2012 

Hasil 

membuktikan 

bahwa corporate 

governance 

berpengaruh 

positif terhadap 

nilai perusahaan 

dan profitabilitas. 

8 Gill, A., Biger, N., 

Mand, H. S., & 

Mathur, N. (2013). 

Earnings 

management, firm 

performance, and the 

value of Indian 

manufacturing firms 

Independen: 

- Earnings 

Manageme

nt 

 

Dependen: 

- Firm Value 

- Firm 

Performanc

e 

500 

Perusahaan 

yang terdaftar 

di Bombay 

Stock 

Exchange 

(BSE) tahun  

2009-2012 

Hasil 

membuktikan 

bahwa earnings 

management 

berpengaruh 

negatif terhadap 

nilai perusahaan 

dan kinerja 

perusahaan. 

9 Suffian, M. T. M., & 

Sanusi, Z. M. (2015). 

Real earnings 

management and 

firm value: Empirical 

evidence from 

Malaysia 

Independen: 

- Earnings 

Manageme

nt 

- Leverage 

 

Dependen: 

- Firm Value 

Perusahaan 

sektor 

industri yang 

terdaftar di 

Bursa Efek 

Malaysia. 

Hasil 

membuktikan 

bahwa aktivitas 

Real Earnings 

Management 

berhungan negatif 

dengan nilai 

perusahaan 
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No Penelitian Variabel Sampel Hasil Penelitian 

Leverage 

berhubungan 

positif dengan 

nilai perusahaan. 

10 Tang, H. W., & 

Chang, C. C. (2015). 

Does corporate 

governance affect the 

relationship between 

earnings 

management and 

firm performance? 

An endogenous 

switching regression 

model 

Independen: 

- Earnings 

Manageme

nt 

- Corporate 

governance 

 

Dependen: 

Firm Value 

Perusahaan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Taiwan 

(TSE) dan 

Bursa Efek 

Overthe-

Counter 

tahun 1996-

2008 

Hasil 

membuktikan 

bahwa earnings 

management 

berpengaruh 

negatif terhadap 

ROA dan Tobin’s 

Q. Dan good 

governance 

berpengaaruh 

positif. 

11 Susanto, S. & 

Christiawan, Y. 

J.(2016). Pengaruh 

earnings 

management 

terhadap firm value 

Independen: 

- Earnings 

Management 

- Firm Size 

- Leverage 

 

Dependen: 

Firm Value 

Perusahaan 

manufaktur 

yang telah 

terdaftar di 

BEI tahun 

2010-2014. 

Hasil penelitian 

membuktikan 

bahwa earnings 

management dan 

firm size 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap firm 

value. Sedangkan, 

Leverage 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan. 

12 Yorke, S. M., 

Amidu, M., & 

Agyemin-Boateng, 

C. (2016). The 

effects of earnings 

management and 

corporate tax 

avoidance on firm 

value 

Independen: 

- Earnings 

Management 

- Corporate 

Tax 

Avoidance 

 

Dependen: 

Firm Value 

Perusahaan 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Ghana 

Hasil 

membuktikan 

bahwa earnings 

management dan 

corporate tax 

avoidance 

berhubungan 

negatif dengan 

nilai perusahaan.  

13 Yung, K., & Root, A. 

(2019). Policy 

uncertainty and 

earnings 

management: 

International 

evidence. Journal of 

Business 

Independen: 

- Policy 

Uncertainty 

 

Mediasi 

- Earnings 

Management 

 

Dependen: 

18 negara 

yang ada di 

database 

Worldscope 

tahun 2001-

2014. 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

ketidakpastian 

kebijakan 

menyebabkkan 

manajemen laba 

dan menurunkan 

nilai perusahaan. 
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No Penelitian Variabel Sampel Hasil Penelitian 

Research, 100, 255-

267. 

- Firm Value 

Sumber: Data diolah peneliti (2020) 

 

 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Manajemen Laba berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal 

dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibanding pemilik (pemegang 

saham) sehingga menimbulkan asimetri informasi. Manajer diwajibkan 

memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang 

diberikan merupakan cerminan nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi 

akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi 

pengguna eksternal perusahaan karena kelompok itu berada dalam kondisi yang 

paling tidak tinggi tingkat kepastiannya. 

 

Asimetri antara manajemen dan pemilik memberikan kesempatan pada manajer 

untuk melakukan manajemen laba guna meningkatkan nilai perusahaan pada saat 

tertentu. Pada mulanya nilai perusahaan memang meningkat pada periode tertentu, 

namun sebenarnya manajemen laba dapat menurunkan nilai perusahaan pada masa 

yang akan datang. 

 

Penelitian tentang pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan dilakukan 

oleh Herawaty (2008) menemukan bahwa manajemen laba mempunyai pengaruh 

positif terhadap nilai perusahaan. Sloan (1996) menguji sifat kandungan informasi 

komponen akrual dan komponen aliran kas apakah terefleksi dalam harga saham. 

Terbukti bahwa kinerja laba yang berasal dari komponen akrual sebagai aktifitas 

manajemen laba  memiliki persistensi yang lebih rendah dibanding aliran kas. Laba 

yang dilaporkan lebih besar dari aliran kas operasi yang dapat meningkatkan nilai 

perusahaan saat ini.  
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Disamping itu, penelitian Kang dan Kim (2011) membuktikan bahwa manajemen 

laba berbasis aktivitas nyata dikendalikan secara efektif oleh sistem tata kelola 

perusahaan dan memiliki hubungan antara tata kelola perusahaan dan kinerja. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian Gill et al. (2013) yang menemukan adanya 

pengaruh negatif antara earnings management dan nilai perusahaan. Dalam konteks 

India, investor cenderung memberikan sanksi kepada perusahaan yang 

manajemennya melakukan manajemen laba secara intensif. 

 

Selain itu, hasil penelitian Wardani dan Hermuningsih (2013) membuktikan bahwa 

di Malaysia, manajemen laba akrual dapat meningkatkan nilai perusahaan secara 

signifikan. Hasil ini sejalan dengan hasil Lin (2011) yang menyatakan bahwa 

manajemen laba dapat meningkatkan nilai perusahaan. Suffian et al. (2015) juga 

menemukan bahwa terdapat hubungan antara setiap aktivitas Real Earnings 

Management (REM) dan nilai perusahaan. Hubungan negatif antara aktivitas REM 

dan nilai perusahaan dengan jelas menunjukkan bahwa semakin tinggi keterlibatan 

manajer dalam aktivitas REM, semakin rendah nilai perusahaan. 

 

Kemudian, pada penelitian Tang dan Chang (2015) juga menjelaskan bahwa 

discretionary accruals (DAS) dan discretionary current accruals (DCA) memiliki 

efek negatif yang signifikan terhadap pengembalian aset dan Tobin's Q untuk 

perusahaan dengan tata kelola yang lemah.Ini menyiratkan bahwa manajer di 

perusahaan yang diatur dengan lemah lebih cenderung melanggar kebijaksanaan 

akuntansi daripada di perusahaan yang diatur dengan kuat, yang menyebabkan 

penurunan kinerja perusahaan.  

 

Akan tetapi, hasil penelitian Susanto dan Christiawan (2016) menemukan pengaruh 

positif dan signifikan antara earnings management dan firm value. Asimetri antara 

manajemen dan pemilik memberikan kesempatan pada manajer untuk melakukan 

earnings management untuk meningkatkan firm value pada saat tertentu sehingga 

dapat menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai firm value sebenarnya. 

Yorke et al. (2016) menunjukkan bahwa earnings management memiliki hubungan 

negatif dengan nilai perusahaan, namun hubungannya tidak signifikan secara 
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statistik. Dalam konteks penelitian ini, tidak signifikannya pengaruh earnings 

management terhadap nilai perusahaan dapat dikaitkan dengan adanya tata kelola 

perusahaan yang memiliki pengaruh kurtail terhadap praktik manajemen laba. 

 

Kemudian Yung dan Root (2019) menunjukkan adanya hubungan ketidakpastian 

kebijakan dikaitkan dengan manajemen laba, dimana perusahaan 

meningkatkan/menurunkan manajemen laba ketika ketidakpastian kebijakan 

tinggi/rendah. Selanjutnya, ketidakpastian kebijakan akan mendorong 

dilakukannya manajemen laba dan merugikan nilai perusahaan. Dalam penelitian 

ini menyiratkan bahwa pelaporan keuangan berkualitas rendah merusak nilai 

perusahaan. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang 

diajukan adalah: 

H1: Manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

 

 

 

2.3.2 Corporate Governance Memoderasi Pengaruh Manajemen Laba 

terhadap Nilai Perusahaan 

Perspektif teori agensi, agen yang risk adverse dan cenderung mementingkan 

dirinya sendiri akan mengalokasikan sumber-sumber  dari investasi yang tidak 

meningkatkan nilai perusahaan ke alternatif investasi yang lebih menguntungkan. 

Permasalahan agensi akan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan naik 

apabila pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar tidak 

menghamburkan sumber  perusahaan, baik dalam bentuk investasi yang tidak layak 

maupun dalam bentuk shirking. 

 

Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan 

kepada para pemegang saham. Dengan demikian, penerapan Good Corporate 

Governance (GCG) dipercaya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Lei dan Song 

(2012) mengungkapkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan nilai mereka 

dengan meningkatkan standar corporate governance mereka dan bahwa 
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reorganisasi dewan direksi dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan 

nilai Corporate governance dan perusahaan. 

 

Temuan Bae et al. (2012) tata kelola perusahaan memiliki hubungan yang positif 

pada perusahaan Asia Timur dan Amerika Latin selama periode pemulihan pasca 

krisis. Kemudian, Black et al. (2015) menunjukkan bahwa tata kelola yang lebih 

baik (Indeks Tata Kelola Perusahaan Korea yang lebih tinggi) memoderasi efek 

negatif pada nilai dan meningkatkan sensitivitas profitabilitas perusahaan terhadap 

profitabilitas industri (konsisten dengan tunneling yang lebih sedikit). 

 

Subanidja et al. (2016) menemukan bahwa mekanisme GCG yang diproksikan 

dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, 

dan kualitas audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Putra (2014); Siagian et al. (2013); Arora dan Sharma (2016); dan 

Siddiqui (2015) juga menemukan bahwa GCG berhubungan positif dengan firm 

value. Temuan Latif et al. (2017) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan secara 

efektif meningkatkan kualitas dan nilai laba perusahaan.  

 

a. Komisaris Independen memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap 

nilai perusahaan. 

Praktek corporate governance dapat diproksi dengan komisaris independen, 

kepemilikan managerial, kepemilikan institusional dan klasifikasi akuntan 

publik. Investor institusional yang sering sebut sebagai investor yang canggih 

(sophisticated) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi 

periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non  

institutional. 

 

Herawaty (2008) menguji hubungan antara manajemen laba dan nilai 

perusahaan yang dimoderasi oleh corporate governance.  Hasil penelitiannya 

membuktikan bahwa komisaris independen, kualitas audit dan kepemilikan 

institusional merupakan variabel pemoderasi antara manajemen laba dan nilai 

perusahaan. 
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Dalam penelitian Suriawinata dan Correia (2019) membuktikan bahwa tata 

kelola perusahaan memiliki pengaruh moderasi negatif dan signifikan terhadap 

hubungan antara manajemen laba dan nilai perusahaan. Temuan ini 

menyarankan bahwa keberadaan komisaris independen dalam dewan direksi 

lebih mengungkapkan tentang sisi oportunistik manajemen laba yang dilakukan 

oleh perusahaan. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

H2 : Komisaris Independen memoderasi pengaruh manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan 

 

b. Kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap 

nilai perusahaan 

Penelitian tentang pengaruh corporate governance  terhadap nilai perusahaan 

dilakukan oleh Pawestri (2006) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan. Siallagan dan 

Machfoedz (2006) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

secara negatif terhadap nilai perusahaan. Rachmawati dan Triatmoko (2007) 

menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

nilai perusahaan (price book value), sedangkan kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Demikian halnya penelitian oleh 

Wedari (2004) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial juga memiliki 

motif lain. Dalam penelitian ini mengacu pada teori yang ada yang menyatakan 

kepemilikan manajerial dapat berfungsi sebagai mekanisme corporate 

governance sehingga dapat mengurangi tindakan manajer dalam memanipulasi 

laba, hal ini berarti kepemilikan manajerial berhubungan negatif dengan 

manajemen laba. Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu maka 

hipotesis yang diajukan adalah: 

H3 : Kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan 
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c. Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan  

Darwis (2009) menemukan bahwa implementasi Good Governance Corporate 

(GCG) dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

Dengan alasan meningkatkan nilai perusahaan, manajemen melakukan tindakan 

oportunis dengan melakukan manajemen laba. Oleh karena itu adanya praktek 

corporate governance di perusahaan akan membatasi manajemen laba karena 

adanya mekanisme pengendalian dalam perusahaan tersebut. 

 

Temuan Lee dan Chen (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan dan 

kepemilikan institusional berhubungan negatif dan kuat dengan Tobin’s Q, 

alasan yang mungkin adalah dewan yang besar yang besar menjadi kurang 

efektif daripada dewan yang kecil karena ketika dewan menjadi terlalu besar 

masalah keagenan akan meningkat. Sedangkan, investor institusi memperoleh 

informasi yang mereka butuhkan dan mencapai keuntungan karena status 

pemegang saham. Namun, keuntungan investor dan keuntungan perusahaan 

mungkin memiliki konflik sehingga membuat nilai perusahaan turun. 

Berdasarkan uraian teori dan penelitian terdahulu maka hipotesis yang diajukan 

adalah: 

H4: Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan 

 

 

 

2.4 Model Penelitian 

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dijelaskan di atas, maka kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini deigambarkan dengan model sebagai berikut. 

 

 

 

 

 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

X: 

Manajemen Laba 
Y: 

Nilai Perusahaan 

Z1: 

Komisaris Independen 

 

Z2: 

Kepemilikan Manajerial 

 

Z3: 

Kepemilikan 

Institusional 



 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian 

Sampel penelitian ini adalah perusahaan BUMN non keuangan dengan kriteria 

sampling sebagai berikut: 

1. Perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar di BEI dan mengunggah 

laporan tahunannya di website BEI pada tahun 2015-2019. 

2. Perusahaan yang tidak mengalami ekuitas negatif selama periode pengamatan. 

3. Perusahaan yang menyajikan data lengkap terkait variabel penelitian. 

 

 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data-data di laporan neraca, laba 

rugi, dan arus kas. Selain itu juga diperlukan data struktur organisasi, tata kelola 

perusahaan, struktur pemegang saham atau kepemilikan saham, dimana data-data 

tersebut diperoleh dari laporan keuangan tahunan (annual report) perusahaan yang 

dipublikasikan di website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id dan website 

resmi masing-masing perusahaan. 

 

 

 

3.3 Definisi Operasional Variabel 

3.3.1 Variabel Independen 

Manajemen Laba 

Beberapa peneliti terdahulu telah menciptakan model sebagai pengukuran 

manajemen laba, seperti model Healy (1985), DeAngelo (1986), Jones (1991), 

Model Industri (Dechow dan Sloan, 1991), Jones yang Dimodifikasi (Dechow et 

al., 1995), Dechow-Dichev (2002), Kothari (2005), Stubben (2010)dan Model 
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Pendekatan Baru (Dechow et al., 2011). Variabel manajemen laba dalam penelitian 

ini diukur dengan mengidentifikasi atau mengukur discretionary accrual dengan 

menggunakan Modified Jones Model, karena model ini dianggap sebagai model 

yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba dibandingkan dengan model 

lain serta memberikan hasil yang paling kuat (Dechow et al. 1995; Wells 2002): 

 

Nilai total accrual (TAC) diestimasi dengan persamaan regresi linier berganda 

yang berbasis ordinary least square (OLS) sebagai berikut : 

 

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas nilai non discretionary accruals 

(NDA) dapat dihitung dengan rumus: 

 

Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

TACit  = Total accruals perusahaan i pada periode t 

NIit  = Laba bersih perusahaan i pada periode t 

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

Ait-1  = Total aset perusahaan pada tahun t-1 

∆REVt  = Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahu t-1 ke tahun t 

∆RECt  = Perubahan piutang dari tahun t-1 ke tahun t 

PPEit  = Aset tetap (Property, Plant, & Equipment) perusahaan tahun t 

DAit  = Discretionary Accruals perusahaan i pada periode t 

NDAit  = Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode t 

β1, β2, β3 = Koefisien regresi 

e  = Error 

 

 

 

 

 

 

 

 

TACit / Ait-1 = β1 (1/Ait-1) + β2 (∆REVt/ Ait-1) + β3 (PPEit/ Ait-1) + e 

 

NDAit= β1 (1/Ait-1) + β2 (∆REVt/ Ait-1- (∆RECt/ Ait-1) + β3 (PPEit/ Ait-1) + 

e 

 

 

DAit = TACit / Ait-1 - NDAit 
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3.3.2 Variabel Moderasi 

Variabel moderasi dalam penelitian ini yaitu corporate governance yang 

diproksikan sebagai berikut: 

 

 

 

3.3.2.1 Komisaris Independen 

Komisaris independen yang memiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) 

dari jumlah seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman Good 

Corporate Governance (GCG) guna menjaga independensi, pengambilan 

keputusan yang efektif, tepat, dan cepat (Herawati, 2008). Komisaris independen 

dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Herawati (2008) yang diukur dengan 

rumus sebagai berikut: 

𝐾omisaris Independen =
Jumlah komisaris independen

Total seluruh komisaris
× 100% 

 

 

 

3.3.2.2 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang 

secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan 

komisaris). Dalam penelitian ini diukur dengan rumus sebagai berikut: 

Kepemilikan Manajerial =
Jumlah saham yang dimiliki manajemen

Total saham beredar
× 100% 

 

 

 

3.3.2.3 Kepemilikan Intitusional 

Kepemilikan institusional adalah pemegang saham dari pihak institusional seperti 

bank, lembaga asuransi, perusahaan investasi dan institusi lainnya. Variabel ini 

diukur dengan rumus sebagai berikut: 

Kepemilikan Institusional =
Jumlah saham pihak institusi

Total saham beredar
× 100% 
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3.3.3 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan, dimana ada beberapa 

pengukuran nilai perusahaan, diantaranya yaitu, Price to Book Value, Market to 

Book Value, Tobin’s Q, Price Earning Ratio, dan lain-lain. Nilai perusahaan dalam 

penelitian ini diukur dengan rasio Tobin’s Q, dimana rasio tersebut menunjukkan 

estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil pengembalian dari setiap dolar 

investasi. Selain itu Tobin’s Q merupakan ukuran yang lebih teliti tentang seberapa 

efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber daya ekonomis dalam 

kekuasaannya (Copeland, 2004). Model dari rasio Tobin’s Q dalam penelitian ini 

mengacu pada Liu et al. (2012), yang dirumuskan sebagai berikut: 

𝑄 =
𝑀𝑉𝐸 + 𝐷

𝑇𝐴
 

 

Keterangan: 

Q : Nilai perusahaan 

MVE : Nilai pasar ekuitas (jumlah saham beredar dikali harga saham) 

D : Nilai total utang 

TA : Nilai total aset 

 

 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Teknik analisis dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis 

statistik. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran 

mengenai variabel-variabel penelitian mengenai fenomena atau karakteristik dari 

data. Sedangkan, analisis statistik yang dilakukan adalah pengujian dengan data 

panel menggunakan Eviews 9, uji asumsi klasik dan analisis regresi moderasian 

(Moderate Regression Analysis). 
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3.4.1 Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Total Assets 

Total aset dapat dililhat dari laporan posisi keuangan perusahaan dalam annual 

report. 

2. Leverage 

Rasio leverage merupakan rasio antara total hutang (total debt) dengan total aset 

(total assets) yang dinyatakan dalam persentase. Rasio hutang mengukur berapa 

persen aset perusahaan yang dibelanjai dengan hutang. Untuk mengetahui 

besarnya rasio hutang, dihitung dengan cara sebagai berikut: 

𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑒𝑡
 

 

 

 

3.4.2 Statistika Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan 

informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. 

Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai 

dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang 

bersangkutan. Pengukuran yang digunakan statistik despkriptif ini meliputi nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimun, sum, range, kurtosis 

dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). 

 

 

 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Model regresi linier memiliki beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi untuk 

menghasilkan estimasi yang baik atau dikenal dengan Best Linear Unbiased 

Estimator (BLUE). Dalam penelitian ini dilakukan beberapa uji asumsi klasik 

sebelum menguji hipotesis yaitu meliputi uji normalitas, uji autokorelasi, uji 

multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). 
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3.4.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi normal atau mendekati normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. 

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data 

residula akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data residual normal, maka 

garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya 

(Ghozali, 2016).  

 

 

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas 

adalah pengujian yang mempunyai tujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Efek dari 

multikolinearitas ini adalah menyebabkan tingginya variabel pada sampel. Hal 

tersebut berarti standar error besar, akibatnya ketika koefisien diuji, t-hitung akan 

bernilai kecil dari t-tabel. Hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan linear antara 

variabel independen yang dipengaruhi dengan variabel dependen. Untuk 

menemukan ada atau tidaknya multikolinearitas dalam model regresi dapat 

diketahui dari nilai toleransi dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance 

mengukur variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh 

variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF tinggi 

(karena VIF = 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai 

cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF  

di atas 10 (Ghozali, 2016). 

 

 

3.4.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 
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Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (Ghozali, 2016). 

 

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas, yaitu 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan 

residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan 

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID 

dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah 

residual yang telah di-studentized (Ghozali, 2016). 

 

 

 

3.4.2.4 Uji Autokorelasi 

Menurut Ghozali (2016) pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah 

dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada 

periode t dengan kesalahan pada periode sebelumnya (t-1). Autokorelasi muncul 

karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah 

ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi 

ke observasi yang lain. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi, salah satunya yaitu dengan menggunakan Run Test. Run Test 

digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak 

sistematis. Pengambilan keputusan pada uji Run Test adalah sebagai berikut: 

1. Jika hasil uji Run Test menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka 

dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar 

nilai residual. 

2. Jika hasil uji Run Test menunjukkan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 dapat 

disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai 

residual. 

3.4.4 Teknik Analisis Data 

Untuk menguji pengaruh pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan, 

yang dimoderasi oleh corporate governance menggunakan uji interaksi atau sering 
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disebut dengan Moderated Regression Analysis (MRA). Teknik analisis dalam 

penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis statistik 

deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel 

penelitian mengenai fenomena atau karakteristik dari data. Sedangkan, analisis 

statistik yang dilakukan adalah pengujian dengan data panel menggunakan Eviews 

9, uji asumsi klasik dan analisis regresi moderasian (Moderate Regression 

Analysis). 

 

Data panel merupakan perpaduan antara data time series (runtun waktu) & cross 

sectional (kerat silang). Secara umum, terdapat tiga pendekatan dalam pemilihan 

model estimasi data panel, yaitu Common Effect, Fixed Effect, dan Random Effect. 

Adapun penjelasan dari ketiga model estimasi data panel tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

1. Pendekatan Common Effect Model  

Pendekatan dengan model common effect merupakan teknik yang paling 

sederhana untuk mengestimasi data panel, yaitu dengan cara menggabungkan 

data time series dan cross section. Pendekatan dengan model common effect 

mengasumsikan bahwa perilaku data antar individu dan kurun waktu sama. 

Pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, namun 

mengasumsikan bahwa perilaku data antar obyek adalah sama. Terkadang, hal 

ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara model dengan keadaan yang 

sesungguhnya. 

 

2. Pendekatan Fixed Effect Model 

Pendekatan dengan model fixed effect merupakan teknik estimasi data panel 

dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

intersep. Model ini didasarkan adanya perbedaan intersep antar objek tetapi 

intersepnya sama antar waktu. Fixed effect mengasumsikan bahwa koefisien 

regresi (slope) tetap antar objek dan antar waktu. Model estimasi ini sering 

disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variables (LSDV). 
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3. Pendekatan Random Effect Model 

Variabel dummy yang dimasukkan ke dalam model fixed effect bertujuan untuk 

mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Hal ini berdampak 

pada konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang 

pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Kendala ini dapat diatasi dengan 

menggunakan variabel gangguan mungkin saling berhubungan antarwaktu dan 

antarindividu. Secara praktis, untuk menentukan model pendekatan yang 

terbaik, yakni dapat menggunakan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange 

Multiplier (LM) (Widarjono, 2013). Berikut ini penjelasan dari ketiga uji 

tersebut: 

a. Uji Chow 

Uji Chow-test atau Likelihood Ratio-test Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan Chow-test atau Likelihood Ratio-test untuk menentukan 

model terbaik antara Common Effect atau Fixed Effect. Adapun 

ketentuannya adalah, jika probabilitas dari Cross-section Chi-square > 0,05 

maka H0 diterima, namun jika probabilitasnya Cross-section Chi-square < 

0,05 maka H0 ditolak. Dalam pengujian ini dilakukan dengan hipotesis 

berikut: 

H0: commen effect model (CEM) 

H1: fixed effect model (FEM) 

 

b. Uji Hausman 

Uji Hausman adalah pengujian yang dilakukan untuk menentukan model 

terbaik antara Fixed Effect atau Random Effect. Dalam uji hausman ini 

gagasan bahwa variabel dummy kuadrat terkecil (LSDV) dari metode fixed 

effect dan kuadrat terkecil umum (GLS) dari metode random effect dan 

ordinary least square (OLS). Adapun hipotesis yang digunakan adalah 
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sebagai berikut: Adapun ketentuannya adalah, jika probabilitasnya > 0,05 

maka H0 diterima, namun jika probabilitasnya < 0,05 maka H0 ditolak. 

H0: random effect model (REM) 

H1: fixed effect model (FEM) 

 

c. Uji LM (Breusch-Pagan)  

Uji LM merupakan pengujian statistik untuk dasar pemilihan menggunakan 

model random effect atau model common effect. Uji lagrange multiplier 

menggunakan metode OLS. Pengujian ini dilakukan dengan hipotesis 

berikut: 

H0: Common Effect Model 

H1: Random Effect Model 

Adapun Moderating Regression Analysis (MRA) Analysis (MRA) dinyatakan 

dalam bentuk persamaan sebagai berikut: 

𝐹𝑉 = 𝛼 + 𝛽1𝐸𝑀 + 𝛽2𝐾𝑂𝑀𝐼𝑁𝐷 + 𝛽3𝐾𝑀 + 𝛽4𝐾𝐼 + 𝛽5𝐸𝑀∗𝐾𝑂𝑀𝐼𝑁𝐷

+ 𝛽6𝐸𝑀∗𝐾𝑀 + 𝛽7𝐸𝑀∗𝐾𝐼 + 𝛽8𝑇𝐴 + 𝛽9𝐿𝐸𝑉 + +𝜀 

FV   = Firm value 

EM  = Earnings Management 

KOM_IND = Komisaris Independen 

KM  = Kepemilikan Manajerial 

KI   = Kepemilikan Institusional 

EM*KOM_IND = Interaksi antara manajemen laba dengan komisaris  

independen 

EM*KM  = Interaksi antara manajemen laba dengan kep_manajerial 

EM*KI  = Interaksi antara manajemen laba dengan kep_institusional 

TA   = Total Assets 

LEV  = Leverage 

α   = Constanta 
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β1, β2, β3,β4,β5,β6,β7= Regression Coefficient 

e   = Error 

 

3.4.5 Uji Hipotesis 

3.4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (Adjust R2) 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar variasi nilai 

variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi nilai dari variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi yang mendekati 1 menunjukkan model penelitian semakin 

baik yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya (Ghozali, 2016). 

 

 

 

3.4.5.2 Uji Kelayakan Model Regresi 

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen secara 

bersamaan akan memiliki pengaruh yang signifikan kepada variabel dependen. Jika 

F-statistik lebih besar F-tabel maka persamaan regresi tersebut signifikan. Suatu 

model dianggap signifikan jika nilai probabilitas Prob (F- Statistic) lebih kecil 5%, 

karena itu semakin rendah nilainya akan semakin baik (Ghozali, 2016). 

 

 

 

3.4.5.3 Uji t 

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen secara signifikan atau tidak. Uji t-statistik disebut 

juga uji secara parsial, yaitu menguji variabel independen satu per satu. Untuk 

melihat apakah koefisien variabel independen memiliki hubungan yang signifikan 

yaitu jika Prob (t-statistic)>0,05 maka h0 diterima yang berarti tidak terdapat 

signifikansi. Sedangkan jika Prob (t-statistic) < 0,05 maka h0 ditolak yang berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan (Ghozali, 2016).



 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, sekaligus menjawab 

rumusan masalah yang diajukan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Hal ini berarti bahwa kenaikan manajemen laba akan menurunkan nilai 

perusahaan. Manajemen laba juga merupakan tindakan manajer untuk 

meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha 

dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan 

(penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit usaha tersebut 

(Hwihanus & Qurba, 2009).  

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu seperti penelitian 

yang pernah dilakukan oleh Gill et al. (2013) yang menemukan adanya 

pengaruh negatif antara earnings management dan nilai perusahaan. Dalam 

konteks India, investor cenderung memberikan sanksi kepada perusahaan yang 

manajemennya melakukan manajemen laba secara intensif. Suffian et al. (2015) 

juga menemukan bahwa terdapat hubungan antara setiap aktivitas Real 

Earnings Management (REM) dan nilai perusahaan. Hubungan negatif antara 

aktivitas REM dan nilai perusahaan dengan jelas menunjukkan bahwa semakin 

tinggi keterlibatan manajer dalam aktivitas REM, semakin rendah nilai 

perusahaan.  

2. Komisaris independen memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan. Hasil regresi moderated resgression analysis (MRA) menunjukkan 

hasil bahwa variabel komisaris independen memoderasi pengaruh manajemen 

laba terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa 
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3. kenaikan komisaris independen mempengaruhi manajemen laba dalam 

menurunkan nilai perusahaan. Variabel komisaris independen memperlemah 

4. pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Suriawinata 

dan Correia (2019) membuktikan bahwa tata kelola perusahaan memiliki 

pengaruh moderasi negatif dan signifikan terhadap hubungan antara manajemen 

laba dan nilai perusahaan. Temuan ini menyarankan bahwa keberadaan 

komisaris independen dalam dewan direksi lebih mengungkapkan tentang sisi 

oportunistik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. 

 

5. Kepemilikan manajerial memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan. Hasil regresi moderated resgression analysis (MRA) menunjukkan 

hasil bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak memoderasi pengaruh 

manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti bahwa kepemilikan 

manajerial memiliki sedikit kontribusi dalam memoderasi variabel manajemen 

laba terhadap nilai perusahaan. Meskipun peran kepemilikan manajerial tidak 

terlalu mempengaruhi variabel manajemen laba terhadap nilai perusahaan tetapi 

merupakan suatu lagkah yang tepat dilakukan dalam peningkatan nilai 

perusahaan. Mengingat bahwa kepemilikan manajerial merupakan jumlah 

saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yaitu dewan direksi dan komisaris 

perusahaan.  

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa guna mengurangi konflik 

kepentingan antara principal dan agent dapat dilakukan dengan meningkatkan 

kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan. Dengan meningkatkan 

kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak sesuai 

dengan keinginan para principal karena manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerja (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 

 

6. Kepemilikan institusional memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan. Hasil regresi moderated resgression analysis (MRA) menunjukkan 

hasil bahwa variabel kepemilikan institusional tidak memoderasi pengaruh 

manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Hal ini 
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7. berarti bahwa kepemilikan institusional memiliki sedikit kontribusi dalam 

memoderasi variabel manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Meskipun 

peran kepemilikan institusional tidak terlalu mempengaruhi variabel 

manajemen laba terhadap nilai perusahaan tetapi merupakan suatu lagkah yang 

tepat dilakukan dalam peningkatan nilai perusahaan. 

 

 

 

5.2 Implikasi 

Penelitian ini menghasilkan implikasi secara teoritis dan kebijakan sebagaimana 

diuraikan di bawah ini: 

1. Implikasi Teoritis: Penelitian ini menemukan bahwa Good Coroporate 

Gorvenance (GCG) yang di proksikan dalam komisaris independen 

memoderasi pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Temuan 

penelitian ini berkontribusi pada agency theory yang sudah berkembang saat 

ini. Namun demikian, teori Good Coroporate Gorvenance (GCG) yang 

diproksikan dalam kepemilikan manajerial dan kepemilikan konstitusional 

tidak terjadi di dalam objek penelitian ini. 

2. Implikasi Kebijakan: Penelitian ini juga menemukan bahwa Good Coroporate 

Gorvenance (GCG) yang diproksikan oleh komisaris independen memoderasi 

pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian ini 

berimplikasi pada pengelolaan manajemen laba dan komisaris independen di 

perusahaan-perusahaan yang masih perlu di tingkatkan nilai perusahaannya. 

Inovasi yang perlu dilakukan ditujukan untuk meningkatkan nilai perusahaan. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka saran maupun rekomendasi kebijakan 

untuk pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut: 

1. Menambah beberapa indikator variabel independen yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan. 

2. Menambah jumlah data objek penelitian. Hal ini digunakan agar hasil penelitian 

yang dihasilkan semakin akurat.
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