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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Bab I ini menjelaskan mengenai latar belakang dilakukannya penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan kontribusi penelitian yang 

meliputi kontribusi teoritis, praktis dan kebijakan. 

1.1. Latar Belakang 

 Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja suatu entitas, yang memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi 

pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi (Ikatan 

Akuntan Indonesia, 2009). Pengguna laporan keuangan salah satunya adalah 

pemegang saham yang berkepentingan terhadap informasi kinerja keuangan 

perusahaan untuk menilai pengelolaan sumber daya yang telah mereka 

serahkan kepada manajemen. Manajemen memiliki kewajiban menyampaikan 

laporan keuangan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk 

pertanggungjawaban manajemen kepada para pemegang saham (shareholders). 

Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan telah diatur dalam PSAK I yang 

dikeluarkan IAI dan Peraturan Nomor VIII.G.7 yang dikeluarkan oleh Bapepam 

dan LK. 

 Salah satu informasi penting pada laporan keuangan adalah informasi 

laba. Informasi laba perusahaan menjadi salah satu penilaian kinerja keuangan 

perusahaan yang menunjukkan nilai pencapaian keuntungan dari kegiatan 

operasi perusahaan.  Peranan penting informasi laba perusahaan bagi pengguna 

laporan keuangan menjadi kurang relevan, salah satunya karena adanya praktik 

 



 

 

 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen laba muncul 

sebagai konsekuensi langsung dari upaya-upaya manajer atau pembuat laporan 

keuangan melakukan manajemen informasi akuntansi, khususnya laba demi 

kepentingan pribadi atau perusahaan (Indraswari, 2010). Dengan adanya praktik 

manajemen laba yang dilakukan manajemen, menyebabkan pengguna informasi 

pada laporan keuangan tidak dapat memperoleh informasi laba yang 

sebenarnya. 

 

1.1.1. Fenomena Manajemen Laba di Indonesia 

 Manajemen laba semakin menjadi perhatian bagi praktisi maupun 

akademisi, dengan terjadinya berbagai kasus-kasus keuangan yang dilakukan 

perusahaan publik, khususnya di Indonesia. Kasus-kasus yang pernah terjadi di 

Indonesia diantaranya kasus PT. Kimia Farma Tbk. pada tahun 2001 yang 

melaporkan laba bersih yang lebih besar dari jumlah sebenarnya (overstated) 

yaitu sebesar Rp 132 milyar namun setelah dilakukan audit ulang, laba yang 

disajikan seharusnya sebesar Rp 99,56 milyar, atau lebih rendah sebesar Rp 

32,6 milyar (24,7%) dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul karena 

adanya kesalahan overstated pada penjualan dan persediaan barang 

(Parsaoran, 2009). Kasus lain yang ditemukan oleh BAPEPAM  yaitu kasus pada 

PT. Indofarma tahun 2001 yang melakukan kesalahan penyajian dalam nilai 

persediaan sebesar Rp 28,87 sehingga laba bersih mengalami overstated 

(BAPEPAM, 2004). Kasus-kasus keuangan yang terjadi di Indonesia tersebut 

menunjukkan bahwa manajemen melakukan pengelolaan laba yang dapat 

mempengaruhi nilai laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan.  

 Penelitian ini menggunakan manajemen laba dari persepktif opportunistik, 

karena manajemen laba dianggap sebagai upaya manajemen untuk melakukan 

pengelolaan laba sesuai kepentingan manajemen, yang akibatnya berdampak 

 



 

 

 

pada informasi laba yang dilaporkan pada laporan keuangan tidak menunjukkan 

nilai laba yang sebenarnya. Pendapat ini sesuai dengan pandangan Healy & 

Wahlen (1999) yang menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer 

menggunakan pertimbangan dalam melaporkan keuangan dan menyusun 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan beberapa 

pemangku kepentingan tentang dasar ekonomi perusahaan atau untuk 

mempengaruhi pendapatan kontraktual yang tergantung pada angka-angka 

akuntansi yang dilaporkan. Berdasarkan perspektif opportunistik manajemen laba 

dipandang sebagai perilaku opportunistik manajer untuk memaksimumkan 

utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak hutang dan biaya 

politik (Scott, 2009:416-411).  

Hasil penelitian empiris manajemen laba pada konteks perusahaan publik 

di Indonesia ditemukan adanya praktik manajemen laba. Hasil studi Subekti et al. 

(2010) membuktikan perusahaan publik Indonesia sektor manufaktur terbukti 

melakukan praktik manajemen laba pada aktivitas operasional perusahaan. 

Perusahaan sektor manufaktur juga telah dibuktikan melakukan melakukan 

manajemen laba dengan teknik perataan laba (Aji & Mita, 2010). 

Manajemen dapat melakukan manajemen laba sesuai dengan motivasi 

yang ingin dicapai sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka. Motivasi 

manajemen dalam melakukan manajemen laba dapat meliputi beberapa hal 

diantaranya motivasi bonus, motivasi perjanjian hutang, motivasi untuk mencapai 

ekspektasi laba investor dan menjaga reputasi (Scott, 2009:416-414). Penelitian 

Achmad et al. (2007) telah meneliti motivasi dan strategi manajemen laba pada 

perusahaan publik di Indonesia. Hasil penelitian Achmad et al. (2007) 

membuktikan bahwa pada perusahaan publik di Indonesia terbukti melakukan 

manajemen laba yang didorong oleh motivasi perjanjian hutang dan biaya politik. 

 

 



 

 

 

1.1.2.   Keterkaitan Manajemen Laba dengan Grup Bisnis, Praktik 

Ekspropriasi dan Kepemilikan Keluarga 

Gopalan, Vikram & Seru (2007) mengungkapkan grup bisnis terdiri dari 

serangkaian perusahaan yang diatur oleh kelompok-kelompok dalam grup yang 

memiliki keterkaitan yang signifikan terkait operasional dan keuangan. Grup 

bisnis dapat diartikan sebagai gabungan beberapa perusahaan yang terdiri dari 

induk perusahaan (holding company) dan anak perusahaan (subsidiaries) yang 

menjalankan operasi perusahaan secara terkoordinir. Grup-grup bisnis di 

Indonesia merupakan perusahaan-perusahaan yang memiliki peranan yang 

penting untuk perekonomian di Indonesia. Beberapa grup bisnis menjalankan 

usahanya dalam berbagai bidang usaha dan sebagian besar dimiliki oleh 

keluarga yang disajikan pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Grup Bisnis di Indonesia 

 
No Perusahaan Pemilik Bidang usaha 
1 Djarum Grup Budi Hartono Rokok, properti, perhotelan, 

perbankan 

2 Bakrie Grup Aburizal Bakrie Energi, perkebunan, properti, 
baja, televisi,telekomunikasi, 
insfrastuktur 

3 Salim Grup Keluarga Salim Keuangan, agrobisnis, 
telekomunikasi, atomotif, 
distribusi, media, consumer 
goods. 

4 Sinarmas Grup Keluarga Eka 
Tjipta Widjaja 

Pulp & paper, properti, 
perbankan, agrobisnis 

5 Lippo Grup James Riady Jasa keuangan, properti, 
infrastruktur 

6 Bhakti Grup Hary 
Tanoesoedibjo 

Perdagangan, properti, 
multimedia, keuangan, 
infrastruktur 

7 Para Grup Chairul Tanjung Keuangan, properti, media, 
multimedia, energi. 

8 Saratoga Grup Edwin 
Soeryadjaya 

Pertambangan, migas, 
pertanian 

 



 

 

 

No Perusahaan Pemilik Bidang usaha 

9 Rajawali Grup Peter Sondakh Semen, pertambangan, 
telekomunikasi, pertanian, 
transportasi 

10 Medco Grup Arifin Panigoro Energi, pertambangan, 
makanan, kesehatan, properti, 
finansial, perkebunan 

11 Indika Grup Agung Lasmono Pertambangan dan energi, 
teknologi, entertaiment. 

12 Gadjah 
Tunggal Grup 

Sjamsul Nursalim Ban, teknologi, properti, 
perdagangan, energi, 
perkebunan, investasi. 

13 ABC Grup Husein 
Djojonegoro 

Makanan dan minuman, 
baterai, kemasan. 

14 Rekso Grup Keluarga 
Sosrodjojo 

Investasi, perdagangan, 
minuman, hotel, kimia, properti 

15 Wings Grup William Kaluari Makanan, minuman, keuangan, 
perdagangan, kimia, properti. 

16 Bayan Grup Low Kwong Tuck Batubara, ban 

17 Artagraha 
Grup 

Tomi Winata Keuangan, properti 

18 Ometraco 
Grup 

Handojo Santosa Pakan ternak, ritel 

19 Rodamas 
Grup 

Tan Siong kie Industri kimia, kaca, barang 
konsumsi, logam, makanan 

20 Indorama Grup Sri Prakash Lohia Tekstil, petrokimia, real estate, 
pupuk 

21 Mulia Grup Eka 
Tjandranegara 

Properti, kaca, bahan 
bangunan 

22 Kalbe Grup Boenyamin 
Setiawan 

Farmasi, makanan, dan 
minuman kesehatan. 

23 Soedarpo 
Grup 

Keluarga 
Soedarpo 

Pelayaran, farmasi, 
perdagangan 

24 AKR Grup Sugiarto 
Adikoesoemo 

Logistik, trading, properti, 
industri kimia 

25 Maspion Grup Alim Markus Properti, keuangan, produk 
konsumsi, perdagangan. 

26 Garuda Mas 
Grup 

Sukanto Tanoto Pulp & Paper, konstruksi, 
agrobisnis, energi, keuangan 

    

 



 

 

 

No Perusahaan Pemilik Bidang usaha 

27 International 
Grup 

Jardine Cycle & 
Carriage Ltd. 

Otomotif, agrobisnis, 
infrastruktur, jasa keuangan, 
alat-alat berat, teknologi 
informasi. 

28 Sungai Budi 
Grup 

Oey Lian Tjeng Industri kimia, bumbu penyedap 
makanan, peralatan listrik, 
properti 

29 Union 
Sampoerna 

Keluarga 
Soetjahjono 
Winarko 

Konstruksi, industrial, real 
estate, hotel, kelapa sawit. 

30 Tempo Scan 
Grup 

Kartini Muljadi Industri farmasi, kosmetik. 

31 Mayora Keluarga Jogi 
Hendra Atmadja 

Makanan dan minuman, 
keuangan, perdagangan, kimia, 
properti. 

32 Metropolitan Ciputra, Hiscak 
Secakusuma 

Properti, eletronik 

33 Triputra TP Rachmat Pertambangan, Agro industri 

34 Gudang 
Garam 

Keluarga Halim Rokok, properti 

35 Panin Grup Mumin Ali 
Gunawan 

Asuransi, bank, sekuritas, 
properti. 

36 Candra Asri 
Grup 

Prajogo Pangestu Perkayuan, kimia. 

37 Arsari Grup Hashim 
Djojohadikumuso 

Pariwisata, kehutanan, 
agribisnis, transportasi. 

38 Ciputra Ciputra Properti, perhotelan, media, 
telekomunikasi, pendidikan, 
rekreasi. 

Sumber : Warta Ekonomi (2011) 

 Kasus keuangan yang terjadi pada salah satu grup bisnis di Indonesia 

yaitu kasus pada sejumlah perusahaan terbuka Grup Bakrie diantaranya Bakrie 

Sumatra Plantation, Energi Mega Persada, Bumi Resources, Bakrie Telecom, 

Bakrieland Development dan Darma Henwa, serta perusahaan lain Benakat 

Petroleum Energy. Ketujuh perusahaan tersebut yang diduga secara serentak 

memperbesar aset perusahaan pada laporan keuangan untuk mendongkrak 

harga saham atau nilai perusahaan (Indonesia Media Online, 2010). Kasus ini 

menunjukkan bahwa pada perusahaan yang berbentuk grup bisnis dapat 

 



 

 

 

dimungkinkan melakukan manajemen laba dengan melibatkan beberapa 

perusahaan yang tergabung dalam grup bisnis. 

Grup bisnis memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan 

tunggal yaitu adanya kekuatan penyediaan sumber daya internal yang kuat 

(Khanna & Palepu, 2000). Khanna & Palepu (2000) berpendapat bahwa grup 

bisnis menyediakan pasar internal dan infrastruktur institutional yang cukup, hal 

ini menunjukkan implikasi bahwa grup bisnis menciptakan pasar internal (internal 

market) yang lebih efisien dibandingkan pasar internal (external market). Dengan 

adanya pasar internal yang dimiliki oleh grup bisnis maka penyediaan sumber 

daya modal dapat dilakukan melalui perusahaan yang tergabung dalam grup 

bisnis. Alokasi sumber daya modal dalam grup bisnis melalui pasar internal 

mereka, dapat memaksimalkan kesejahteraan dan manfaat ekonomi untuk 

seluruh anggota grup bisnis (Jian & Wong, 2003).  

Manajemen laba pada perusahaan grup bisnis dan perusahaan tunggal 

memiliki perbedaan, salah satunya dipengaruhi adanya ketersediaan sumber 

daya. Perusahaan grup bisnis dan perusahaan tunggal memiliki pasar internal 

(internal market) yang dapat menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh 

perusahaan yang berasal dari perusahaan lain yang menjadi anggota grup 

bisnis. Pada grup bisnis dimana pemegang saham pengendali dapat 

memindahkan sumber daya dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya dalam 

satu grup bisnis untuk memperoleh keuntungan sesuai kepentingan pemegang 

saham pengendali, yang pada akhirnya dapat merugikan pemegang saham 

minoritas (Choi & Kim, 2013). Sarkar et al. (2013) mengungkapkan bahwa 

dengan adanya pasar internal pada grup bisnis, kepemilikan struktur piramida 

dan transaksi pihak istimewa, dapat memperkuat terjadinya manajemen laba 

melalui manipulasi, distorsi dan distribusi keuntungan dan estimasi laba antar 

perusahaan. Pada perusahaan tunggal sumber daya dapat dipindahkan antar 

 



 

 

 

divisi dalam satu perusahaan, tanpa menyebabkan terjadinya konflik agensi 

antara pemegang saham dalam dengan saham pemegang saham luar (Choi & 

Kim 2013). Oleh karena itu pada perusahaan grup bisnis dimungkinkan 

terjadinya manajemen laba yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan tunggal. 

Grup bisnis pada umumya memiliki tipe kepemilikan terkonsentrasi 

(Almeida & Wolfenzon, 2006; Kim & Yi, 2006; Siregar, 2007; Choi & Kim, 2013; 

Sarkar et al. 2013). Hasil penelitian Claessens, Djankov & Lang (2000) 

menunjukkan perusahaan publik Indonesia memiliki tipe kepemilikan 

terkonsentrasi. Adanya konsentrasi kepemilikan memberikan dampak terhadap 

ketidakstabilan pasar modal dan berkurangnya kredibilitas laporan keuangan 

(Sarkar et al, 2013). Karakteristik grup bisnis yang memiliki tipe kepemilikan 

terkonsentrasi dapat mengakibatkan masalah keagenan (agency problem) antara 

pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas.  

Grup bisnis yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali 

menyebabkan pemegang saham pengendali dapat membuat kebijakan-kebijakan 

perusahaan yang mengutamakan kepentingan pemegang saham pengendali. 

Pada perusahaan yang memiliki kepemilikan terkonsentrasi dapat mendorong 

pemegang saham pengendali melakukan tindakan ekspropriasi terhadap 

pemegang saham minoritas. Selain itu ekspropriasi lebih mudah dilakukan pada 

negara yang memiliki peraturan dan perlindungan hukum yang lemah untuk 

melindungi kepentingan pemegang saham minoritas (La Porta, Silanes & 

Shleifer,1999). 

 Claessens et al. (2000) menyebutkan ekspropriasi adalah suatu proses 

penggunaan hak kontrol atau kendali seseorang untuk memaksimalkan 

kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain. Ekspropriasi 

dapat menciptakan sistem keuangan yang tidak efisien, karena sumber modal 

yang diberikan oleh para investor dimungkinkan digunakan untuk ekspropriasi 

 



 

 

 

yang dilakukan pemegang saham pengendali (Abdullah, Shah, Iqbal & Gohar 

(2011). Dengan adanya ekspropriasi dapat merugikan pemegang saham 

minoritas karena manajemen dikendalikan oleh pemegang saham pengendali 

untuk bertindak sesuai kepentingan pemegang saham pengendali. 

Pada perusahaan grup bisnis, pemegang saham pengendali dapat 

menekan manajemen untuk melakukan manajemen laba karena pemegang 

saham pengendali memiliki motivasi untuk melakukan ekspropriasi terhadap 

pemegang saham minoritas. Sanjaya (2010) menyebutkan manajemen laba 

dapat digunakan untuk menyembunyikan tindakan ekspropriasi, karena 

pemegang saham pengendali memiliki hak kontrol secara kuat dalam 

penyusunan laporan keuangan. Manajemen laba digunakan untuk menutupi 

tindakan ekspropriasi pemegang saham pengendali, karena sulitnya manajemen 

laba untuk dideteksi. 

Ekspropriasi yang dilakukan pemegang saham pengendali dapat 

dilakukan melalui transaksi dengan pihak-pihak istimewa / Related Parties 

Transaction yang selanjutnya disingkat RPT (Gordon & Henry, 2005; Cheung, 

Rau, & Stouraitis, 2006; Berkman, Cole, & Fu, 2009; Nekhili & Cherif, 2011; 

Dyanty et al. 2012). RPT pada perusahaan dapat digunakan untuk memperkaya 

pihak tertentu dengan mengorbankan pihak lain yang tidak terlibat dalam 

transaksi, dengan melakukan penjualan dan pembelian aset, barang dan jasa 

dengan perusahaan dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga 

pasar (Nekhili & Cherif, 2011). RPT umumnya dilakukan oleh direksi atau 

pemegang saham pengendali dengan pihak yang terkait dengan mereka sendiri 

dengan menggunakan wewenang yang mereka miliki untuk mempengaruhi 

kondisi transaksi agar sesuai dengan tujuan mereka (Dyanty et al. 2012).  

Gordon & Henry (2005) menjelaskan dua pandangan terkait transaksi 

pihak istimewa (RPT) dengan manajemen laba. Pandangan pertama melihat 

 



 

 

 

bahwa transaksi pihak istimewa dalam bisnis terkait dengan adanya masalah 

agensi yang dipertimbangkan Jensen Meckling (1976). Pemegang saham 

pengendali memiliki insentif melakukan manajemen laba untuk meningkatkan 

laba ataupun untuk menyembuyikan ekspropriasi. Pandangan kedua melihat 

RPT sebagai suatu transaksi untuk mememenuhi permintaan ekonomi suatu 

perusahaan atau suatu mekanisme antara pihak-pihak yang terkait dengan 

perusahaan. Beberapa penelitian empiris menunjukkan RPT lebih banyak 

dilakukan dengan motif opportunistik dibandingkan motif efisien (Jian & Wong, 

2003; Kholbeck & Mayhew, 2004; Feliana, 2007).  

Penelitian ini berfokus untuk melihat RPT sebagai tindakan ekspropriasi 

pada perusahaan publik Indonesia karena perusahaan publik di Indonesia 

memiliki tipe kepemilikan terkonsentrasi dan perlindungan hukum yang lemah. La 

Porta et al. (1999) menyebutkan suatu negara yang memiliki perlindungan hukum 

yang lemah akan memudahkan suatu perusahaan yang dikendalikan oleh 

pemegang saham pengendali untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat 

merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu itu praktik 

ekspropriasi dengan melakukan RPT akan semakin mudah dilakukan oleh 

pemegang saham pengendali, karena pemegang saham minoritas sulit untuk 

mengawasi segala kebijakan yang dilakukan pemegang saham pengendali 

dalam melakukan RPT. 

Penelitian Siregar (2007) mendokumentasikan perusahaan publik 

Indonesia pada tahun 2000-2004 kepemilikan perusahaan dikendalikan oleh 

keluarga sebanyak 724 perusahaan (55,61%) dari 1.335 perusahaan yang 

diamati. Perusahaan grup bisnis di Indonesia sebagian besar dimiliki oleh 

keluarga. Hubungan konsentrasi kepemilikan keluarga dengan manajemen laba 

dapat dilihat dari aspek alignment dan entrenchment. Dari segi alignment 

konsentrasi kepemilikan oleh keluarga dapat mengurangi motivasi keluarga 

 



 

 

 

dalam melakukan manajemen laba (Choi & Kim, 2013). Wang (2006) 

mengungkapkan bahwa keluarga berkepentingan terhadap orientasi jangka 

panjang dan reputasi yang baik, oleh karena itu keluarga sebagai pemegang 

saham mayoritas berusaha menyeleraskan kepentingan pemegang saham. Dari 

aspek entrenchment konsentrasi kepemilikan dapat mendorong keluarga 

melakukan manajemen laba untuk mendapatkan manfaat privat dari lemahnya 

pengawasan pemegang saham minoritas (Choi & Kim, 2013). Oleh karena itu 

adanya kepemilikan keluarga pada grup bisnis dimungkinkan dapat 

meningkatkan ataupun mengurangi terjadinya manajemen laba. 

La Porta et al. (1999) memberikan bukti bahwa ekspropriasi terhadap 

pemegang saham dilakukan oleh pemegang saham pengendali keluarga. 

Ekspropriasi dimungkinkan lebih banyak terjadi pada perusahaan yang 

dikendalikan oleh keluarga, karena kebijakan akuntansi yang dilakukan lebih 

banyak disesuaikan dengan kepentingan keluarga (Feliana, 2007). Akibat yang 

terjadi maka kepercayaan pemegang saham, investor maupun pihak-pihak lain 

terhadap informasi akuntansi akan berkurang. 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia terkait 

manajemen laba masih jarang meneliti praktik manajemen laba pada perusahaan 

yang berbentuk grup bisnis. Hal ini penting untuk dikaji karena tindakan 

opportunistik manajemen laba yang berbeda antara perusahaan grup bisnis dan 

perusahaan tunggal karena adanya karakteristik perusahaan grup bisnis yang 

memiliki tipe kepemilikan terkonsentrasi dan pasar internal yang kuat. 

Perbedaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yaitu, pertama dari 

pengukuran variabel grup bisnis. Penelitian sebelumnya mengukur variabel grup 

bisnis dengan variabel dummy (Sarkar et al (2013), Choi & Kim (2013), 

sedangkan penelitian ini menggunakan pengukuran jumlah anak perusahaan 

dengan alasan bahwa dengan semakin banyaknya jumlah anak perusahaan 

 



 

 

 

yang dimiliki oleh perusahaan yang berbentuk grup bisnis maka pemegang 

saham minoritas akan semakin sulit mendeteksi tindakan pemegang saham 

pengendali dalam mengendalikan pengelolaan perusahaan melalui anak 

perusahaannya, sehingga akibatnya dapat merugikan kepentingan pemegang 

saham minoritas apabila pemegang saham mengambil kebijakan perusahaan 

yang lebih mementingkan kepentingan pemegang saham pengendali. Choi & 

Kim (2013) menyebutkan bahwa pemegang saham pengendali pada perusahaan 

grup bisnis dapat memindahkan sumber daya dari satu perusahaan ke 

perusahaan dalam satu grup bisnis untuk memperoleh keuntungan sesuai 

kepentingan pemegang saham pengendali yang dapat merugikan pemegang 

saham minoritas. 

Perbedaan yang kedua yaitu adanya perbedaan dari segi model 

penelitian, penelitian ini berusaha membuktikan pengaruh praktik ekpropriasi 

yang dilihat dari besarnya RPT penjualan dan RPT hutang terhadap manajemen 

laba yang diukur dengan manajemen laba akrual dan manajemen laba riil 

berdasarkan model Subekti (2012). Alasan menggunakan pengukuran 

manajemen laba dengan menggunakan manajemen laba akrual dan riil, agar 

hasil penelitian memberikan bukti yang komprehensif terkait manajemen laba 

yang dilakukan melalui akun-akun akrual maupun transaksi riil. Penelitian-

penelitian terdahulu masih berfokus pada penggunaan manajemen laba akrual 

seperti penelitian Kim & Yi (2006) yang menggunakan model Jones (1991), 

Sarkar et al. (2013) menggunakan model Francis, sedangkan pada penelitian 

Choi & Kim (2013)  sudah menggunakan menggunakan manajemen laba akrual 

dari model Kothari et al. (2005) dan manajemen laba riil dari model Roycowdhury 

(2006), namun penggunaan model manajemen laba pada penelitian ini berbeda  

yaitu menggunakan model Subekti  (2012) dengan alasan karena model ini telah 

disesuaikan dengan kondisi negara berkembang seperti di Indonesia. 

 



 

 

 

Berdasarkan beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya maka 

penelitian ini menarik untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan gambaran praktik manajemen laba, grup bisnis, ekspropriasi, serta 

kepemilikan keluarga pada perusahaan publik sektor manufaktur di Indonesia. 

Selain itu penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran theory agency tipe 

II yang menggambarkan konflik agensi antara pemegang saham mayoritas dan 

minoritas yang terjadi di Indonesia yang terjadi karena adanya struktur 

kepemilikan terkonsentrasi yang pada umumnya terjadi pada perusahaan publik 

di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah grup bisnis berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah praktik ekspropriasi berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh grup bisnis terhadap 

manajemen laba? 

4. Apakah kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh praktik ekspropriasi 

terhadap manajemen laba? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka tujuan penelitian 

pada penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh grup bisnis terhadap manajemen laba. 

2. Untuk menguji pengaruh praktik ekspropriasi terhadap manajemen laba 

3. Untuk menguji kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh grup bisnis 

terhadap manajemen laba. 

 



 

 

 

4. Untuk menguji kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh praktik 

ekspropriasi terhadap manajemen laba. 

 

1.4. Kontribusi Penelitian 

1.4.1. Kontribusi Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap 

pengembangan agency theory II yang memberikan gambaran konflik 

kepentingan antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham 

minoritas pada perusahaan publik khususnya sektor manufaktur di Indonesia, 

karena sebagian besar terjadi karena adanya struktur kepemilikan terkonsentrasi.  

Hasil penelitian ini memberika tambahan kajian teori terkait grup bisnis dan 

manajemen laba. Hasil ini memberikan bukti bahwa grup bisnis yang diukur 

dengan anak perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, 

sehingga besar kecilnya jumlah anak perusahaan tidak menunjukkan adanya 

manajemen laba dalam grup bisnis. Hasil ini juga memberikan tambahan bukti 

bahwa kepemilikan keluarga dapat memoderasi pengaruh praktik ekspropriasi 

terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber literatur 

untuk penelitian selanjutnya terkait grup bisnis, manajemen laba akrual, 

manajemen laba riil, praktik ekspropriasi, dan konsentrasi kepemilikan keluarga. 

 

1.4.2. Kontribusi Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi para pemegang 

saham terkait manajemen laba terutama pada perusahaan grup bisnis. Dengan 

adanya informasi praktik manajemen laba maka pemegang saham minoritas 

diharapkan dapat meningkatkan proses pengawasan terhadap perusahaan agar 

pemegang saham pengendali tidak melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat 

merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. 

 



 

 

 

 

1.4.3. Kontribusi Kebijakan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan 

seperti IAI dan BAPEPAM untuk menyempurnakan kebijakan terutama terkait 

penyampaian laporan keuangan bagi emiten dan perusahaan terutama untuk 

perusahaan yang berbentuk grup bisnis yang memiliki beberapa anak 

perusahaan, dengan membuat kebijakan yang mempersempit peluang 

manajemen untuk melakukan opportunistik manajemen laba, sehingga dapat 

meningkatkan transparansi laporan keuangan. Hasil penelitian ini juga dapat 

memberikan masukan bagi pembuat kebijakan untuk membuat peraturan 

pengungkapan kepemilikan perusahaan sampai pengendali akhir (kepemilikan 

ultimat), sehingga para pemegang saham minoritas dapat mengetahui siapa 

pihak-pihak yang mengendalikan perusahaan, sehingga hal ini dapat mengurangi 

tindakan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori yang digunakan sebagai 

landasan dalam mengembangkan penelitian yang meliputi teori agensi (agency 

theory) tipe I dan II, manajemen laba, grup bisnis, ekspropriasi, transaksi dengan 

pihak-pihak istimewa (Related Party Transactions), konsentrasi kepemilikan 

keluarga,  

2.1. Teori Agensi (Agency Theory)  

Agency theory atau teori agensi menjelaskan mengenai hubungan antara 

manajemen sebagai agent dan pemilik atau pemegang saham sebagai principal. 

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan agensi sebagai kontrak satu 

atau beberapa orang pemegang saham (principal) melibatkan manajemen 

(agent) untuk melaksanakan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh 

pemegang saham. Eisenhardt (1989) menyebutkan bahwa agency theory 

mempunyai kaitan dengan pemecahan dua permasalahan yang dapat terjadi 

dalam hubungan agent-principal. Masalah pertama terkait dengan agency 

problem yang terjadi ketika a) konflik tujuan dan keinginan antara principal dan 

agent, b) sulit dan mahal untuk principal memverifikasi tindakan aktual agent. 

Masalah kedua terkait problem of risk sharing yang terjadi ketika pemegang 

saham dan manajemen memiliki sikap yang berbeda terhadap risiko.  Hubungan 

antara principal dan agent dapat menimbulkan agency cost. Jensen & Meckling 

(1976) membagi agency cost menjadi tiga kelompok yaitu: 

1. Biaya monitoring (The monitoring expenditures by the pricipal) 

Biaya monitoring dikeluarkan oleh pemegang saham untuk membatasi 

penyimpangan oleh manajemen terhadap kepentingan pemegang saham, 
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sehingga pemegang saham harus mengeluarkan biaya pengawasan 

untuk membatasi tindakan manajemen tersebut. 

2. Biaya bonding (The bonding expenditures by the agent) 

Beberapa situasi manajemen akan menggunakan sumberdaya untuk 

menjamin bahwa ia tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan 

pemegang saham atau untuk memastikan bahwa pemegang saham akan 

mendapatkan ganti rugi jika manajemen melakukan tindakan tersebut. 

3. The residual loss 

Residual cost terjadi akibat pada kenyataannya antara pengambilan 

keputusan yang dilakukan manajemen dapat menyimpang dari tujuannya 

untuk memaksimalkan kepentingan pemegang saham. 

Hubungan antara manajemen dan pemegang saham memungkinkan 

dapat menyebabkan masalah karena adanya pemisahan fungsi kepemilikan dan 

pengelolaan perusahaan yang disebut agency problem. Agency problems terjadi 

ketika manajer cenderung bertindak untuk kepentingan dirinya dan sudah tidak 

berdasarkan maksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan perusahaan 

(Kartikasari & Setiawan, 2008). Perilaku moral hazard dan opportunistik manajer 

dapat menyebabkan manajer bertindak dengan tujuan sesuai kepentingannya 

sendiri. Jensen & Meckling (1976) menyebutkan melalui proses pengawasan 

dapat membatasi perilaku manajemen diluar kepentingan pemegang saham. 

Shleifer & Vishny (1997) menjelaskan bahwa ketika manajer 

mengendalikan perusahaan, maka terjadi konflik keagenan antara pemegang 

saham dan manajemen. Villalonga & Amit (2006) menyebut konflik tersebut 

sebagai Agency Problem I. Konflik agensi bergeser dengan adanya pemegang 

saham pengendali (pemegang saham mayoritas) yang dapat menentukan 

kebijakan perusahaan sesuai dengan kepentingan mereka, dapat merugikan 

pemegang saham non pengendali. Konflik keagenan terjadi antara pemegang 
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saham pengendali (pemegang saham mayoritas) dengan pemegang saham non 

pengendali (pemegang saham mayoritas) yang disebut Agency Problem II 

(Villalonga & Amit, 2006).  

Masalah keagenan yang pertama terjadi pada perusahaan yang memiliki 

kepemilikan tersebar pada banyak pemegang saham, sehingga pemegang 

saham tidak dapat mengontrol manajemen dalam menjalankan perusahaan, 

sehingga dengan lemahnya pengawasan oleh pemegang saham maka 

manajamen dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingannya 

tersediri, oleh karena dapat menyebabkan konflik antara pemegang saham dan 

manajemen. Masalah keagenan yang kedua terjadi pada perusahaan yang 

memiliki kepemilikan terkonsentrasi pada pemegang saham pengendali. 

Pemegang saham pengendali dapat menjalankan perusahaan sesuai dengan 

kepentingannya, tanpa memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas, 

sehingga menyebabkan konflik antara pemegang saham pengendali dan 

minoritas. 

 

2.2. Manajemen Laba (Earnings Management) 

2.2.1 Definisi Manajemen Laba 

Healy & Wahlen (1999) mendefinisikan manajemen laba terjadi ketika 

manajer menggunakan pertimbangan dalam melaporkan keuangan dan 

menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan 

beberapa pemangku kepentingan tentang dasar ekonomi perusahaan atau untuk 

mempengaruhi pendapatan kontraktual yang tergantung pada angka-angka 

akuntansi yang dilaporkan. Manajemen laba dapat diartikan sebagai pelaporan 

keuangan yang tidak netral ketika manajemen secara intensif melakukan campur 

tangan untuk menghasilkan beberapa keuntungan pribadi (Wulandari & Ayu, 

2010).  
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Scott (2009: 415-422) membagi manajemen laba dalam dua perspektif 

yang pertama manajemen laba dipandang sebagai perilaku opportunistik 

manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak 

kompensasi, kontrak hutang dan biaya politik (Opportunistik Earnings 

Management). Kedua manajemen laba dipandang dari perspektif efisien dimana 

manajemen laba memberikan manajer fleksibilitas untuk melindungi diri mereka 

dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk 

pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (Efficient Earnings Management).  

Adanya fleksibilitas dalam memilih dan menggunakan metode akuntansi 

yang tersedia, maka dapat memberikan peluang pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Jones (1991) 

membuktikan bahwa manajer melakukan manajemen laba melalui pemilihan 

metode tertentu memiliki tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pribadi. 

Manajemen laba dapat menyebabkan reliabilitas laba tereduksi, karena di dalam 

manajemen laba terdapat pembiasan pengukuran laba sehingga pelaporan laba 

tidak seperti yang seharusnya dilaporkan (Wulandari & Ayu, 2010). Oleh karena 

itu praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan dapat mengurangi 

relevansi dan keandalan laporan keuangan, serta dapat merugikan bagi pihak-

pihak yang berkepentingan yang menggunakan informasi akuntansi tersebut. 

 

2.2.2. Pola Manajemen Laba 

 Manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dapat dilakukan dalam 

beberapa pola. Scott (2009:405) menyebutkan beberapa pola manajemen laba 

sebagai berikut: 
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1. Taking a bath 

Taking a bath dilakukan selama periode perusahaan mengalami tekanan 

organisasi atau reorganisasi. Manajemen melakukan taking a bath  

dengan mengakui biaya-biaya dan kerugian periode yang akan datang 

pada periode berjalan. Tindakan ini dapat meningkatkan probabilitas laba 

yang dilaporkan pada periode yang akan datang. 

2. Income minimization 

Pola ini dilakukan ketika perusahaan memperoleh laba yang cukup tinggi. 

Income minimization dilakukan manajemen melalui penghapusan (write-

offs) atas barang-barang modal, aktiva tidak berwujud, biaya iklan, biaya 

riset dan pengembangan. Pola manajemen laba dengan income 

minimization dilakukan manajemen karena motif politik. 

3. Income maximization 

Teori akuntansi positif menyebutkan manajemen melakukan pola income 

maximization untuk rencana tujuan bonus (bonus plan) dan untuk 

menghindari pelanggaran perjanjian hutang (debt covenant). Pola ini 

dilakukan dengan memaksimalkan laba yang akan dilaporkan. 

4. Income smoothing 

Pola manajemen laba dengan income smoothing dilakukan dengan 

menaikkan atau menurunkan laba agar laba yang dilaporkan tidak 

mengalami fluktuasi dan tampak lebih stabil. Dalam perspektif kontrak, 

manajemen lebih menghindari risiko dengan mengurangi bonus. 

Akibatnya manajer melakukan income smoothing pada laba yang 

dilaporkan selama periode untuk memperoleh kompensasi yang konstan. 

Pola manajemen yang digunakan oleh perusahaan dapat tergantung 

motivasi manajemen dan kondisi perusahaan. Pemilihan pola manajemen laba 

yang dipilih perusahaan, memungkinkan perusahaan untuk mengubah kontrak, 
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mengubah tingkat profitabilitas dan mengubah visibilitas politik (Scott, 

2009:406:414). 

 

2.2.3. Motivasi Manajemen Laba 

 Studi terkait manajemen laba telah menginvestigasi motivasi-motivasi 

manajemen yang mendorong manajemen melakukan manajemen laba. Scott 

(2009:406-404) menyebutkan beberapa motivasi manajemen laba antara lain: 

1. Rancana bonus (Bonus plan) 

Manajer yang mempunyai motivasi untuk memperoleh bonus cenderung 

menghindari kebijakan akuntasi yang melaporkan laba yang rendah. 

Manajer yang mempunyai rencana bonus akan memilih kebijakan 

akuntansi yang dapat memaksimalkan laba untuk meningkatkan laba 

yang akan diperoleh. 

2. Perjanjian hutang (Debt covenant) 

Perusahaan yang memiliki motivasi untuk menghindari pelanggaran 

perjanjian hutang, maka akan memilih kebijakan akuntansi untuk 

memindahkan laba periode yang akan datang ke periode berjalan 

sehingga meningkatkan jumlah laba periode berjalan. 

3. Motivasi politik (Political motivation) 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang yang menyangkut kebutuhan 

hajat hidup orang banyak misalnya air, listrik, telekomunikasi, infrastruktur 

akan mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dan masyarakat. 

Perusahaan seperti ini akan berusahaan mengurangi visibilitas dari 

pemerintah memperoleh tingkat laba yang tinggi, agar memperoleh 

kemudahan dan kebijakan dari pemerintah. 
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4. Motivasi perpajakan (Taxation motivation) 

Pajak merupakan suatu kewajiban yang dimiliki perusahaan untuk 

membayarkan sebagian pendapatan kepada pemerintah. Ketika 

perusahaan memperoleh laba yang tinggi, maka perusahaan cenderung 

mengurangi laba bersih yang dilaporkan untuk meminimalkan jumlah 

pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. 

5. Motivasi ketika melakukan penawaran saham perdana (Initial Public 

Offering) 

Perusahaan yang melakukan penawaran saham perdana akan berusaha 

untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja keuangan yang 

baik. Perusahaan akan berusaha menaikkan laba yang akan dilaporkan 

untuk memberikan informasi kepada calon investor bahwa perusahaan 

memiliki kinerja yang baik 

 

2.2.4. Teknik Manajemen laba 

 Teknik-teknik manajemen laba dapat dilihat dari rekening-rekening akrual 

maupun transaksi riil yang dilakukan perusahaan. Teknik-teknik pendeteksian 

manajemen laba mengalami perkembangan dari setiap penelitian yang dilakukan 

baik dari manajemen laba akrual (Healy, 1985; De Angelo, 1986; Jones, 1991; 

Dechow & Sloan, 1991; Dechow et al., 1995; Kothari et al., 2005; Subekti et al., 

2010) dan manajemen laba riil (Roychowdhury, 2006; Subekti et al. 2010, 

Subekti, 2010). Manajemen laba akrual memiliki kelemahan seperti yang 

diungkapkan Cohen dan Zarowin (2010) yang menyatakan bahwa pertama 

manajemen laba akrual lebih mudah dideteksi oleh auditor atau diungkap oleh 

badan pengawas dibandingkan manajemen laba riil, kedua keterbatasan 

manajemen laba akrual dalam mencapai ekspektasi laba, jika laba cukup rendah 

maka manajemen laba akrual tidak dapat cukup untuk mencapai ekspektasi laba.
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 Graham et al. (2005) menyebutkan alasan pihak manajemen melakukan 

manajemen laba melalui transaksi riil daripada melalui akrual karena manajemen 

laba berbasis akrual lebih menarik perhatian auditor daripada transaksi riil yang 

berkaitan dengan harga produk, produksi, pengeluaran R&D, dan biaya iklan. 

Manajemen laba riil memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan 

manajemen laba akrual, karena manajemen laba riil benar-benar menyebabkan 

perubahan sumber daya perusahaan, dibandingkan akrual yang hanya 

menyebabkan perubahan dalam laporan keuangan (Guing & Farahmita, 2011). 

Masing-masing teknik manajemen laba akrual dan manajemen laba riil, 

yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. Manajemen Laba Akrual 

 Model Manajemen laba dengan menggunakan nilai discretionary accrual 

telah  dikembangkan dalam beberapa penelitian oleh Healy (1985), De Angelo 

(1986), Jones (1991), Dechow & Sloan (1991) yang mengembangkan model 

industri, Dechow et al. (1995) mengembangkan model modifikasian Jones dan 

Kothari et al. (2005). Beberapa model manajemen laba yang dikembangkan 

mengalami perkembangan dari setiap penelitian untuk memperbaiki kelemahan 

dari model pengukuran manajemen laba yang dikembangkan sebelumnya. 

Healy (1985) telah mengembangkan model pengukuran manajemen laba 

akrual dengan menggunakan arus kas operasi sebagai proksi laba yang telah 

dimanipulasi oleh manajemen. Metode yang digunakan Healy (1985) untuk 

mengestimasi manipulasi total akrual pada suatu periode tertentu dengan 

mengukur perbedaan laba yang dilaporkan dengan arus kas operasi pada 

periode tersebut. Total akrual terdiri dari komponen diskresioner dan non 

diskresioner. Hasil empiris dari model manajemen laba akrual Healy (1985) 

menemukan total akrual dalam suatu periode tertentu adalah negatif. Model 

pengujian manajemen laba Healy (1985), dilakukan dengan cara 
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membandingkan rata-rata total akrual.  Healy (1985) berpendapat bahwa non 

discretionary accrual (NDA) tidak dapat diobservasi. 

De Angelo (1986) mengembangkan model manajemen laba akrual dari 

model yang telah dikembangkan oleh Healy (1985). De Angelo (1986) 

menentukan total akrual periode sebelumnya sebagai benchmark total akrual 

periode sekarang dihitung dengan mengkalkulasikan pendapatan bersih 

dikurangi arus kas yang diperoleh dengan menyesuaikan modal kerja dari 

operasi untuk perubahan dalam semua rekening operasi lancar. Perbedaan 

dengan model De Angelo (1986)  dengan Healy (1985) yaitu pada model Healy 

(1985) arus kas operasi dihitung dengan menyesuaikan pendapatan bersih untuk 

biaya penyusutan dan perubahan persediaan, piutang usaha dan hutang usaha, 

hutang pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang ditangguhkan. 

 Manajemen laba selanjutnya digunakan pada penelitian Jones (1991), 

model perhitungan total akrual berbeda pada penelitian sebelumnya. Total akrual 

dihitung sebagai perubahan modal kerja sebelum hutang pajak penghasilan 

dikurangi total biaya depresiasi (Jones, 1991). Perubahan modal kerja non kas 

sebelum pajak didefinisikan sebagai perubahan aset lancar selain dari kas dan 

investasi jangka pendek dikurangi hutang periode sekarang selain hutang jangka 

panjang dan hutang pajak penghasilan. Porsi diskresioner dari total akrual 

digunakan untuk mengukur manajemen laba dibandingkan porsi rekening akrual 

tunggal, karena total akrual seharusnya dapat mengukur banyaknya porsi 

manipulasi yang dilakukan manajer (Jones, 1991). 

 Penelitian Dechow et al (1995) mengevaluasi model manajemen laba 

sebelumnya yang telah dikembangkan oleh oleh Healy (1985), De Angelo (1986), 

Jones (1991), Dechow & Sloan (1991). Hasil analisis menunjukkan bahwa 1) 

semua model baik ketika digunakan untuk sampel acak, 2) semua model secara 

umum menghasilkan analisis yang rendah untuk menggambarkan manajemen 
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laba, 3) semua model menolak hipotesis null untuk sampel perusahaan yang 

memiliki kinerja keuangan yang ekstrim. Dechow et al. (1995) mengembangkan 

model manajemen laba berdasarkan model Jones (1991) untuk mendeteksi 

manajemen laba berbasis pendapatan (revenue-based earnings management) 

yang disebut dengan modified Jones model. Penyesuaian pada model Jones 

(1991) yaitu perubahan pendapatan disesuaikan untuk perubahan dalam piutang 

dalam periode berjalan. Pada model Jones (1991) mengasumsikan bahwa 

diskresi tidak terjadi pada pendapatan dalam periode yang diestimasi atau 

periode sebenarnya terjadi, sedangkan pada model Jones modifikasi 

mengasumsikan bahwa semua perubahan penjualan kredit yang terjadi selama 

periode merupakan hasil dari manajemen laba. Asumsi ini didasarkan pada 

pemikiran bahwa lebih mudah untuk mengatur laba dengan melakukan diskresi 

dibandingkan mempertimbangkan pendapatan pada penjualan tunai. 

 Pendeteksian manajemen laba akrual selanjutnya dikembangkan oleh 

Kothari et al. (2005). Dengan melihat kelemahan dari model pendeteksian 

manajemen laba akrual pada penelitian-penelitian sebelumnya maka Kothari 

(2005) mengembangkan model manajemen laba yang dipadukan dengan 

pengukuran kinerja dengan menggunakan return on asset (ROA), untuk 

mengkontrol pengaruh kinerja terhadap pengukuran discretionary accruals. 

Model Kothari et al. (2005) mampu meningkatkan keandalan pengukuran 

manajemen laba dibandingkan model pendeteksian manajemen laba akrual 

sebelumnya. 

 Penelitian manajemen laba akrual di Indonesia dikembangkan oleh 

Subekti (2012) yang merupakan pengembangan dari model Kothari et al. (2005). 

Model manajemen laba akrual Subekti (2012) membagi disccretionary accrual 

menjadi 2 yaitu short-term discretionary accruals matched performance dan long-

term discretionary accruals matched performance. Pembagian discretionary 
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accruals menjadi 2 kategori yang termasuk jangka pendek dan jangka panjang 

dapat memberikan penjelasan yang lebih detail terkait akun-akun akrual yang 

digunakan manajemen untuk mengelola laba. Model manajemen laba Subekti 

(2012) juga menambahkan penyesuaian pada salah satu proksi pengukuran 

manajemen laba akrual yang dapat meningkatkan daya penjelas terkait 

manajemen laba, yang sesuai dengan kondisi perekonomian pada negara 

berkembang. 

 

b. Manajemen Laba Riil 

 Manajemen laba riil adalah tindakan-tindakan manajemen yang 

menyimpang dari praktik bisnis yang normal yang dilakukan dengan tujuan 

mencapai target laba (Roychowdhury, 2006). Manajemen laba rill merupakan 

manipulasi yang dilakukan manajemen melalui aktivitas perusahaan selama 

periode akuntansi berjalan dengan tujuan tertentu yaitu memenuhi target laba 

tertentu atau untuk menghindari kerugian. 

Beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam manajemen laba riil menurut 

Roychowdhury (2006) adalah sebagai berikut: 

a) Manipulasi penjualan 

Teknik dengan cara manipulasi penjualan dilakukan dengan meningkatkan 

penjualan dengan memberikan diskon yang berlebihan serta persyaratan 

kredit dengan jangka waktu yang lebih lunak. Akibat yang terjadi dengan 

peningkatan penjualan kredit yang berlebihan, maka terjadi peningkatan 

abnormal dari piutang, sedangkan aliran kas mengalami penurunan pada 

periode sekarang. 

b) Mengurangi biaya diskresionari 

Teknik manajemen laba riil dengan mengurangi biaya diskresionari seperti 

biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, biaya penjualan, biaya 
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administrasi dan umum. Pengurangan biaya diskresionari menyebabkan 

menurunnya rekening biaya, sehingga dapat meningkatkan laba dan arus kas 

periode sekarang. 

 

c) Produksi yang berlebihan atau meningkatkan produksi untuk 

memperkecil harga pokok penjualan (cost of goods sold).  

Teknik manajemen laba riil dengan meningkatkan volume produksi 

menyebabkan volume produksi lebih tinggi dibandingkan produksi normal, 

sehingga biaya tetap per unit menjadi lebih rendah. Teknik ini dapat 

menurunkan harga pokok penjualan (cost of goods sold) dan meningkatkan 

laba periode sekarang.  

 Subekti (2012) melakukan pengembangan model manajemen laba riil 

yang didasarkan pada model Roychowdhury (2006) dengan menambahkan 

penyesuaian pada proksi pengukuran manajemen laba rill sehingga 

memberikan analisis yang lebih baik. Model manajemen laba riil Subekti 

(2012) disesuaikan dengan kondisi perekonomian di negara-negara 

berkembang seperti di Indonesia. 

 

2.3. Grup Bisnis 

Grup bisnis mempunyai peranan penting dalam perekonomian di berbagai 

negara.  Grup bisnis memiliki nama yang berbeda-beda di setiap negara seperti 

grupos di Amerika Latin, business houses di India dan Chaebol di Korea Selatan. 

Khanna & Rivkin (2001) mendefinisikan grup bisnis sebagai suatu kumpulan 

perusahaan yang mana meskipun menurut hukum berdiri sendiri, namun terikat 

bersama-sama secara formal dan informal, dan terbiasa melakukan tindakan 

yang terkoordinir. Gopalan, Nanda & Seru (2007) mengungkapkan grup bisnis 

terdiri dari serangkaian perusahaan yang diatur oleh kelompok-kelompok dalam 
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grup yang memiliki keterkaitan yang signifikan terkait operasional dan keuangan. 

Leff (1978) mendefinisikan grup bisnis sebagai kelompok perusahaan yang 

melakukan bisnis pada pasar yang berbeda namun berada di bawah suatu 

pengawasan secara adminstratif dan keuangan, serta anggota dalam kelompok 

memiliki hubungan kepercayaan interpersonal berdasarkan persamaan etnis dan 

latar belakang keuangan. 

 Grup bisnis jika dilihat dari ketersediaan modal, memiliki sumber modal 

yang kuat. Perusahaan dalam grup bisnis dapat saling mengalirkan modal ke 

pada perusahaan lain dalam satu grup, dan antar perusahaan dapat membeli 

dan menjual barang diantara mereka (Khanna & Rivkin, 2001). Grup bisnis dapat 

menciptakan nilai dengan memungkinkan perusahaan afiliasi mengalokasikan 

sumber daya modal dan manajerial lebih efisien dalam kelompok yang sama 

dalam lingkungan pasar modal dan pasar tenaga tenaga kerja eksternal yang 

kurang berkembang (Kim & Yi (2006). Oleh karena grup bisnis memiliki pasar 

internal yang efisien dibandingkan pasar eksternal (Khanna & Palepu, 2000). 

 Penelitian mengenai grup bisnis mengalami perkembangan dalam 

beberapa periode. Khanna & Rivkin (2001) meneliti hubungan grup bisnis dan 

profitabilitas di 14 negara termasuk Indonesia, membuktikan bahwa grup bisnis 

afiliasi memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan tunggal. 

Bae & Jeong (2007) meneliti relevansi nilai laba dan nilai pada grup bisnis 

Chaebol di Korea Selatan, hasil penelitian mereka membuktikan bahwa grup 

bisnis Chaebol memiliki kualitas nilai laba dan nilai buku yang rendah. Hasil 

penelitian Choi & Kim (2013) pada perusahaan grup bisnis di Korea tahun 1993-

2007 juga menunjukkan manajemen laba pada perusahaan grup bisnis 

dibuktikan lebih rendah daripada perusahaan yang bukan grup bisnis. Penelitian 

Sarkar et al. (2013) pada 5.888 perusahaan di India membuktikan bahwa grup 

bisnis memiliki pengaruh positif terhadap discretionary accrual dan nilai 
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discretionary accrual pada perusahaan grup bisnis memiliki nilai yang lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan yang bukan grup bisnis 

  

2.4. Konsentrasi Kepemilikan 

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan 

pengaruh antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan. 

Struktur kepemilikan saham merupakan suatu hasil endogen proses 

maksimalisai dan setiap perubahan level kepemilikan yang dibuat dengan tujuan 

memaksimalkan laba pemegang saham (Demsetz, 1983). Struktur kepemilikan 

terdiri dari kepemilikan tersebar dan kepemilikan terkonsentrasi. Kepemilikan 

keluarga dalam grup bisnis umumnya dalam bentuk struktur piramida (Almeida & 

Wolfenzon, 2006). Dangan struktur kepemilikan piramida, keluarga dapat 

mengendalikan suatu perusahaan dengan hak kontrol yang mereka miliki. 

Claessens et al. (2000) menemukan adanya kepemilikan terkonsentrasi 

pada perusahaan di Asia Timur termasuk Indonesia. La Porta, Silanes & Shleifer 

(1999) mendokumentasikan banyak perusahaan diberbagai negara berbentuk 

grup bisnis yang dikendalikan oleh keluarga. La Porta et al. (1999) 

mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga meningkatkan pengawasan 

dengan menggunakan CEO yang berasal dari anggota pemegang saham 

mayoritas dan anggota keluarga yang terikat melalui perkawinan. 

Hubungan konsentrasi kepemilikan keluarga dengan manajemen laba 

dapat dilihat dari aspek alignment dan entrenchment. Dari segi alignment 

konsentrasi kepemilikan oleh keluarga dapat mengurangi motivasi keluarga 

dalam melakukan manajemen laba (Choi & Kim, 2013). Aspek alignment dari 

kepemilikan keluarga bisa disebabkan karena keluarga berkepentingan terhadap 

orientasi jangka panjang dan reputasi yang baik (Wang, 2006), sehingga 

keluarga berusaha untuk mengurangi opportunistik manajemen laba agar 
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terhindar dari reputasi yang buruk. Dari aspek entrenchment konsentrasi 

kepemilikan dapat mendorong keluarga melakukan manajemen laba untuk 

mendapatkan manfaat privat dari lemahnya pengawasan pemegang saham 

minoritas (Choi & Kim, 2013). 

 

2.5. Praktik Ekpropriasi 

Claessens et al. (1999) mendefinisikan ekspropriasi sebagai proses 

penggunaan hak kontrol atau hak kendali seseorang untuk memaksimalkan 

kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain. Ekspropriasi 

dilakukan oleh pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat 

atas kontrol yang tidak dapat dilakukan oleh pemegang saham minoritas 

(Siregar, 2007). 

 Manajemen yang melakukan manajemen laba, memiliki motivasi yang 

berbeda-beda tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. Pada perusahaan grup 

bisnis yang memiliki bentuk kepemilikan terkonsentrasi terjadi konflik antara 

pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas karena pemegang 

saham saham pengendali dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri. 

Pemegang saham pengendali dapat melakukan tindakan opportunistik demi 

kepentingan mereka, karena dengan adanya konsentrasi kepemilikan saham 

yang dimiliki oleh pemegang saham, maka pemegang saham pengendali 

memiliki hak kontrol untuk mengendalikan kebijakan perusahaan yang dapat 

disebut dengan tindakan ekspropriasi. Tindakan ekspropriasi yang dilakukan 

pemegang saham pengendali dapat disembunyikan dengan melakukan 

manajemen laba. Motivasi untuk melakukan manajemen laba, karena adanya 

praktik ekspropriasi pemegang saham pengendali melalui manajemen laba, 

didukung dengan adanya hak kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham 
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pengendali. Hak kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali 

memberikan hak kepada pemegang saham pengendali untuk mengendalikan 

jalannya perusahaan dan ikut serta dalam penyusunan laporan keuangan. 

Sanjaya (2010) menyebutkan bahwa pemegang saham pengendali yang memiliki 

hak kontrol yang kuat dapat menggunakan perusahaan demi kepentingan pribadi 

dibandingkan kepentingan pemegang saham non pengendali (pemegang saham 

minoritas). 

 Ekspropriasi dapat dilakukan melalui transaksi dengan pihak istimewa. 

PSAK 7 Revisi 2009 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009) mendefinisikan transaksi 

pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber 

daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak yang 

mempunyai hubungan hubungan istimewa. PSAK 7 Revisi 2009 (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2009) menyebutkan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa 

adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas tertentu dalam menyiapkan 

laporan keuangannya (entitas pelapor), yang antar lain: 

1) Orang atau anggota keluarga terdekat terkait entitas pelapor jika orang 
tersebut: 

a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas antitas 
pelapor. 

b) Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor. 
c) Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk 

entitas pelapor. 
2) Suatu entitas terkait dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal 

berikut: 
a) Entitas terkait dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok 

usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak terkait 
dengan entitas lain). 

b) Suatu entitas terkait adalah entitas asosiasi atau ventura bersama 
bagi entitas lain (entitas atau ventura bersama yang merupakan 
anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas tersebut adalah 
anggotanya). 

c) Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang 
sama. 

d) Entitas tersebut adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan 
entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga. 
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e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk 
imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang 
terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas 
yang menyelenggarakan program tersebut, entitas sponsor juga 
terkait dengan entitas pelapor. 

f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang 
yang diidentifikasi dalam butir (1). 

g) Orang yang diidentifkasi dalam butir (1) memiliki pengaruh 
signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas 
(atau entitas induk dari entitas). 

 PSAK 7 Revisi 2009 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009) menyebutkan 

transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa antara lain: 

a) Pembelian atau penjualan barang ( barang jadi atau setengah jadi); 
b) Pembelian atau penjualan properti dan aset lainnya; 
c) Menyediakan atau menerima jasa; 
d) Sewa; 
e) Pengalihan; 
f) Pengalihan di bawah perjanjian lisensi; 
g) Pengalihan di bawah perjanjian pembiayaan (termasuk pinjaman dan 

kontribusi ekuitas dalam bentuk tunai atau dalam bentuk natura); 
h) Provisi atas jaminan atau agunan; 
i) Komitmen untuk berbuat sesuatu jikan peristiwa khusus terjadi atau tidak 

terjadi di masa depan, termasuk kontrak eksekutori; 
j) Penyelesaian liabilitas atas nama entitas atau pihak yang mempunyai 

hubungan istimewa. 
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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

Bab III ini menjelaskan mengenai kerangka penelitian dan hipotesis 

penelitian. Kerangka konsep penelitian menunjukkan konsep yang digunakan 

peneliti dalam melakukan penelitian. Pengembangan hipotesis dilakukan dengan 

menggunakan teori dan hasil penelitian terdahulu sebagai dasar pengembangan 

hipotesis. 

3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 Grup bisnis telah menjadi aspek yang mulai banyak diteliti dalam 

beberapa penelitian. Saat ini perkembangan grup bisnis menjadi aspek yang 

penting dalam perkembangan perekonomian beberapa negara. Grup bisnis 

merupakan sekelompok perusahaan yang memiliki suatu keterikatan secara 

formal dan informal, bertindak secara terkoordinir, serta dapat bekerjasama antar 

perusahaan dalam suatu grup yang sama. Kemampuan grup bisnis untuk 

mengalihkan sumber daya antar perusahaan dalam satu grup, dapat menjadi 

sarana untuk melakukan transaksi antar perusahaan yang dapat mempengaruhi 

informasi akuntansi. Subekti et al. (2010) menyebutkan pada perusahaan grup 

bisnis memungkinkan bagi para manajer untuk melakukan praktik manajemen 

laba dengan melakukan transaksi dengan perusahaan afiliasinya untuk mencapai 

target laba.  

 Grup bisnis pada umumnya memiliki tipe kepemilikan terkonsentrasi. 

Sebagian besar perusahaan grup bisnis di Indonesia, kepemilikannya 

terkonsentrasi pada keluarga. Perusahaan yang memiliki tipe kepemilikan 

terkonsentrasi, terdapat konflik yang terjadi antara pemegang saham pengendali 
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dan pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali dapat melakukan 

tindakan ekspropriasi yang dilakukan melalui transaksi dengan pihak istimewa 

(RPT). Manajemen laba dapat dilakukan untuk menutupi tindakan ekspropriasi 

yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali. 

 Hubungan konsentrasi kepemilikan oleh keluarga dengan manajemen 

laba dapat dilihat dari aspek alignment dan entrenchment. Dari segi alignment 

konsentrasi kepemilikan oleh keluarga dapat mengurangi motivasi keluarga 

dalam melakukan manajemen laba, karena keluarga berkepentingan terhadap 

orientasi jangka panjang dan reputasi yang baik, Oleh karena itu keluarga 

sebagai pemegang saham mayoritas berusaha menyeleraskan kepentingan 

pemegang saham. Dari aspek entrenchment konsentrasi kepemilikan dapat 

mendorong keluarga melakukan manajemen laba untuk mendapatkan manfaat 

privat dari lemahnya pengawasan pemegang saham minoritas (Choi & Kim, 

2013). Berdasarkan uraian tersebut model kerangka konsep penelitian sebagai 

berikut:  

Gambar 3.1 
Kerangka Konsep Penelitian 
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3.2 Pengembangan Hipotesis Penelitian 

3.2.1 Pengaruh Grup Bisnis Terhadap Manajemen Laba 

 Perusahaaan grup bisnis memiliki masalah keagenan antara pemegang 

saham pengendali dan pemegang saham minoritas, karena adanya kepemilikan 

terkonsentrasi sehingga menyebabkan pemegang saham pengendali yang dapat 

mengendalikan perusahaan. Masalah keagenan antara pemegang saham 

pengendali dan pemegang saham minoritas dalam grup bisnis dapat 

memberikan peluang bagi pemilik atau manajemen untuk melakukan manajemen 

laba dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat privat yang mereka peroleh 

(Choi & Kim, 2013). 

 Apabila dilihat dari faktor ketersediaan sumber daya modal, perusahaan 

grup bisnis memiliki pasar modal internal yang kuat. Grup bisnis dapat 

mengalokasikan modal sumber daya manajerial lebih efisien dengan perusahaan 

dalam grup ketika pasar modal dan tenaga kerja eksternal tidak berkembang 

(Kim & Yi, 2006). Pasar modal internal yang efisien pada grup bisnis dapat 

menyebabkan terjadi manajemen laba yang tinggi dan penyalahgunaan alokasi 

sumber daya perusahaan (Claessen et al., 2002, Choi & Kim, 2013). Hal ini 

terjadi karena dalam perusahaan grup bisnis sumber daya dapat saling dialihkan 

antar perusahaan untuk kepentingan tertentu. Perusahaan grup bisnis 

menyediakan peluang manajemen untuk menggunakan pasar modal internal dan 

transaksi pihak berelasi untuk melakukan manajemen laba melalui akuisisi aset 

dan penjualan, investasi modal, pembelian dan penjualan kredit, hutang dan 

piutang dan penyesuaian jumlah dan harga untuk transaksi dalam grup (Kim & 

Yi, 2006). 

Penelitian sebelumnya terkait pengaruh grup bisnis terhadap manajemen 

laba masih memberikan hasil yang beragam. Hasil empiris penelitian Jungeun et 

al. (2012) pada perusahaan grup bisnis Chaebol di Korea Selatan 
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mendokumentasikan bahwa setelah perusahaan grup bisnis Chaebol mengalami 

krisis keuangan tahun 1997, perusahaan mengubah sumber modal perusahaan 

dari pasar modal internal menjadi pasar modal eksternal, yang menyebabkan 

perusahaan menurunkan manajemen laba. Dengan adanya ketergantungan 

terhadap sumber modal eksternal, menyebabkan adanya kewajiban untuk 

transparansi laporan keuangan, sehingga perusahaan grup bisnis Chaebol 

mencegah adanya biaya hukum dan menjaga reputasi perusahaan dengan cara 

menurunkan manajemen laba. Hasil penelitian Kim & Yi (2006) yang melakukan 

penelitian pada perusahaan grup bisnis Korea, memberikan hasil yang berbeda 

yang menunjukkan bahwa grup bisnis grup bisnis berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Hasil  penelitian Kim & Yi (2006) didukung dengan hasil 

penelitian Sarkar et al. (2013) yang membuktikan bahwa grup bisnis di India 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Pengaruh positif grup bisnis 

terhadap manajemen laba dapat dimungkinkan terjadi karena lemahnya tata 

kelola perusahaan, rendahnya tingkat pengungkapan, lemahnya pelaksaanaan 

sistem hukum dan adanya pasar eksternal yang tidak efisien. Dengan melihat 

kondisi pasar modal yang masih memiliki karakter perlindungan investor yang 

lemah, pelaksanaan tata kelola perusahaan yang rendah, dan sebagian besar 

perusahaan grup bisnis dikendalikan oleh pemegang saham pengendali di 

Indonesia maka penelitian ini menduga grup bisnis berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut maka diajukan hipotesis 1 

sebagai berikut: 

H1: Grup bisnis berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

H1a:  Grup bisnis berpengaruh positif terhadap short-term discretionary 
accruals. 

 
H1b:  Grup bisnis berpengaruh positif terhadap long-term discretionary 

accruals. 
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H1c: Grup bisnis berpengaruh positif terhadap abnormal cash flow from 
operations. 

 
H1d:   Grup bisnis berpengaruh positif terhadap abnormal production 

costs. 
 
H1e: Grup bisnis berpengaruh positif terhadap abnormal discretionary 

expenses. 
 

3.2.2. Pengaruh Praktik Ekspropriasi Terhadap Manajemen Laba 

Karakteristik perusahaan grup bisnis yang memiliki tipe kepemilikan 

terkonsentrasi dapat mendorong adanya tindakan ekspropriasi pemegang saham 

pengendali terhadap pemegang saham minoritas. Claessens et al. (1999) 

menyebutkan ekpsropriasi sebagai suatu proses penggunaan hak kontrol atau 

kendali seseorang untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi 

kekayaan dari pihak lain. Tindakan ekspropriasi ini dapat merugikan pemegang 

saham minoritas, karena pemegang saham pengendali dapat memperoleh 

manfaat privat dibandingkan pemegang saham pengendali dengan lemahnya 

hak kontrol yang mereka miliki. 

  Manajer dan pemegang saham pengendali mempunyai insentif untuk 

melakukan manajemen laba pada informasi laba yang dilaporkan dengan 

menutupi kinerja perusahaan yang sebenarnya untuk memperoleh manfaat privat 

dari hak kontrol yang mereka miliki (Leuz et al., 2003). Praktik ekspropriasi dapat 

terjadi karena adanya hak kontrol yang dimiliki oleh pemegang saham 

pengendali untuk memperoleh manfaat privat dari pemegang saham minoritas, 

maka pemegang saham pengendali dapat melakukan manajemen laba untuk 

menyembunyikan ekspropriasi.  Leuz et al. (2003) menunjukkan pemegang 

saham pengendali dapat menutupi kinerja perusahaan dengan menciptakan 

cadangan laba untuk periode yang akan datang dengan menurunkan laba pada 

periode yang memiliki kinerja yang baik, selain itu pemegang saham pengendali 

dapat menaikkan laba untuk menutupi realisasi laba yang tidak tercapai. Hal ini 
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mengindikasikan bahwa adanya hak kontrol yang kuat dari pemegang saham 

pengendali untuk memperoleh keuntungan bagi kepentingan mereka, maka 

manajemen laba dapat digunakan untuk menutupi tindakan ekspropriasi dari 

pemegang saham minoritas.  

Tindakan ekspropriasi pemegang saham pengendali terhadap pemegang 

saham minoritas dapat dilakukan melalui transaksi dengan pihak istimewa (Jian 

& Wong, 2003; Nekhili & Cherif, 2011; Dyanty et al. 2012). Transaksi dengan 

RPT lebih banyak dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk grup bisnis 

dibandingkan dengan perusahaan tunggal (Feliana, 2007). Perusahaan grup 

bisnis mengalihkan sumber daya ke perusahaan anggota dengan melakukan 

penjualan kepada perusahaan dalam anggota grup bisnis. Penelitian Jian & 

Wong (2003) pada perusahaan di Cina menunjukkan bahwa perusahaan grup 

bisnis menggunakan transaksi dengan pihak istimewa untuk memanipulasi laba 

dengan tujuan untuk mencapai target laba ketika akan melakukan penawaran 

saham perdana dan menghindari delisted perusahaan. Temuan ini menunjukkan 

bahwa RPT yang dilakukan manajemen cenderung bersifat opportunistik yang 

disesuaikan dengan kepentingan manajemen. 

 Hasil penelitian Dyanty et al. (2012) memberikan bukti empiris bahwa 

ekpropriasi yang dilakukan pemegang saham pengendali adalah melalui RPT. 

RPT dapat dilakukan melakukan pembelian dengan harga yang diatas harga 

pasar dari pihak afiliasi, melakukan penjualan di bawah harga pasar, 

memberikan pinjaman di bawah tingkat bunga pasar, dan melakukan pinjaman 

dengan suku bunga yang tinggi dengan pihak afiliasi. Penjualan dengan pihak 

yang memiliki hubungan istimewa kurang dipercayai oleh para investor (Jian & 

Wong, 2003), hal ini disebakan karena dalam transaksi tersebut harga penjualan 

produk ataupun jasa tidak sesuai dengan harga yang seharusnya. Dengan 

melakukan penjualan melalui RPT maka perusahaan dapat mengelola laba 
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operasi ataupun pendapatan, dengan meningkatkan penjualan secara 

keseluruhan (Jian & Wong, 2003). Berdasarkan argumentasi diatas dan didukung 

dengan hasil penelitian terdahulu bahwa ekspropriasi melalui transaksi pihak 

istimewa berpengaruh positif dengan manajemen laba (Jian & Wong, 2003), 

maka diajukan hipotesis 2 sebagai berikut:  

H2: Praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan berpengaruh positif 
terhadap manajemen laba. 

 
H2a:   Praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan berpengaruh positif 

short-term dicretionary accruals. 
 
H2b:   Praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan berpengaruh positif 
          terhadap long-term discretionary accruals. 
 
H2c:  Praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan berpengaruh positif 

terhadap abnormal cash flow from operations. 
 
H2d:  Praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan berpengaruh positif 

terhadap abnormal production costs. 
 
H2e: Praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan berpengaruh positif 

terhadap abnormal discretionary expenses. 
 

Gordon & Henry (2005) juga telah membuktikan bahwa transaksi pihak 

istimewa berpengaruh terkait hutang atau pembiayaan positif dengan 

manajemen laba yang diukur dengan adjusted absolute abnormal accruals. 

Ketika perusahaan sudah memperoleh pembiayaan dari pihak yang memiliki 

hubungan istimewa dan bukannya pihak ketiga, maka hal ini memungkinkan 

menyebabkan adanya insentif untuk mengelola laba dengan tujuan memperoleh 

pembiayaan kembali di masa depan dan untuk membayar kembali kepada pihak 

yang memiliki hubungan istimewa. Berdasarkan penjelasan diatas maka diajukan 

hipotesis 3 sebagai berikut 

H3: Praktik ekspropriasi melalui RPT hutang berpengaruh positif 
terhadap manajemen laba 

 
H3a: Praktik ekspropriasi melalui RPT hutang berpengaruh positif 

terhadap short-term discretionary accruals. 
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H3b:  Praktik ekspropriasi melalui RPT hutang berpengaruh positif 
terhadap long-term discretionary accruals. 

 
H3c:  Praktik ekspropriasi melalui RPT hutang berpengaruh positif 

terhadap abnormal cash flow from operations. 
 
H3d: Praktik ekspropriasi melalui RPT hutang berpengaruh positif 

terhadap abnormal production costs. 
 
H3e: Praktik ekspropriasi melalui RPT hutang berpengaruh positif 

terhadap abnormal discretionary expenses. 
 

3.2.3. Kepemilikan Keluarga Memoderasi Pengaruh Grup Bisnis Terhadap 

Manajemen Laba  

Grup bisnis memiliki tipe kepemilikan terkonsentrasi. Hubungan 

konsentrasi kepemilikan dengan manajemen laba dapat dilihat dari aspek 

alignment dan entrenchment (Choi & Kim, 2013). Dari segi alignment konsentrasi 

kepemilikan dapat mengurangi motivasi keluarga dalam melakukan manajemen 

laba. Aspek entrechment konsentrasi kepemilikan dapat mendorong keluarga 

melakukan manajemen laba untuk mendapatkan manfaat privat dari lemahnya 

pengawasan pemegang saham minoritas. Fan & Wong (2002) menemukan 

bahwa konsentrasi kepemilikan pada negara di Asia Timur termasuk Indonesia 

paling banyak kepemilikan keluarga, berhubungan dengan rendahnya 

keinformatifan laba karena pemegang saham pengendali memiliki peluang dan 

kemampuan untuk mengelola laba atau melaporkan laba yang tidak informatif, 

untuk mengurangi peluang pemegang saham minoritas mendeteksi tindakan 

ekspropriasi pemegang saham pengendali. Leuz et al. (2003) mengungkapkan 

bahwa negara yang memiliki perlindungan investor yang lemah maka 

perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga mempunyai keinginan untuk 

menutupi kinerja perusahaan sebenarnya dan menutupi manfaat privat yang 

diperoleh dari pemegang saham luar. 
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Hasil penelitian sebelumnya menemukan bahwa kepemilikan keluarga 

dapat menurunkan atau memperlemah pengaruh grup bisnis terhadap 

manajemen laba (Choi & Kim, 2013; Sarkar et al., 2013). Hasil penelitian Choi & 

Kim (2013) yang meneliti perusahaan grup bisnis Korea membuktikan bahwa 

interaksi grup bisnis dan kontrol keluarga menunjukkan manajemen laba yang 

rendah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Sarkar et.al (2013) bahwa 

adanya kepemilikan keluarga pada grup bisnis dapat mengurangi adanya 

manajamen laba. Penelitian Veronica, Siregar & Utama (2005) pada perusahaan 

publik di Indonesia kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perusahaaan 

publik di Indonesia yang dikendalikan oleh keluarga melakukan manajemen laba 

yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain. Berdasarkan argumentasi di 

atas, penelitian ini menduga bahwa kepemilikan keluarga dapat memperkuat 

pengaruh positif grup bisnis terhadap manajemen laba. Oleh karena itu diajukan 

hipotesis H4 sebagai berikut: 

H4:  Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh grup bisnis terhadap 
manajemen laba. 

 
H4a: Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh grup bisnis terhadap 

short-term discretionary accruals. 
 
H4b: Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh grup bisnis terhadap 

long-term discretionary accruals. 
 
H4c: Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh grup bisnis terhadap 

abnormal cash flow from operation. 
 
H4d:  Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh grup bisnis terhadap 

abnormal production costs. 
 
H4e:  Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh grup bisnis terhadap 

abnormal dicretionary expenses. 
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3.2.4. Kepemilikan Keluarga Memoderasi Pengaruh Praktik Ekspropriasi 

Terhadap Manajemen Laba 

 Penelitian Claessen et al. (2000) terkait struktur kepemilikan di negara-

negara Asia Timur termasuk Indonesia menemukan bahwa perusahaan-

perusahaan publik di Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tipe 

kepemilikan terkonsentrasi yang didominasi kepemilikan keluarga. Feliana (2007) 

menyebutkan bahwa apabila perusahaan dikendalikan oleh  institusi keuangan 

dan perusahaan swasta maka tidak ditemukan bukti terjadinya ekspropriasi, 

sedangkan apabila perusahaan dikendalikan oleh keluarga maka ditemukan 

bahwa terjadi ekspropriasi karena keluarga dapat mengendalikan pemilihan 

kebijakan akuntansi yang disesuaikan dengan kepentingan mereka. Kebijakan-

kebijakan akuntansi yang hanya mementingkan kepentingan pemegang saham 

pengendali dapat merugikan kepetingan pemegang saham minoritas. 

  Hasil penelitian Dyanty et al. (2012) membuktikan kepemilikan keluarga 

meningkatkan praktik ekspropriasi dengan melakukan RPT.  Manajemen laba 

yang digunakan untuk menutupi tindakan eksproriasi, semakin mudah dilakukan 

ketika keluarga yang mengendalikan perusahaan. Negara yang memiliki 

perlindungan investor yang lemah, maka keluarga dapat menutupi kinerja 

perusahaan yang sebenarnya untuk memperoleh manfaat privat dari pemegang 

saham luar (Leuz et al. 2003). Indonesia yang memiliki perlindungan investor 

yang lemah memungkinkan memberikan kemudahan bagi pemegang saham 

pengendali keluarga untuk melakukan manajemen laba untuk menutupi tindakan 

ekspropriasi yang dilakukan melalui RPT. Berdasarkan uraian diatas maka 

penelitian ini menduga bahwa kepemilikan keluarga dapat memperkuat pengaruh 

positif praktik ekspropriasi terhadap manajemen laba. Oleh sebab itu dirumuskan 

hipotesis 5 dan 6 sebagai berikut: 

 

 



43 

 

 

 

H5: Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi 
          melalui RPT penjualan terhadap manajemen laba. 
 
H5a:  Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi  

melalui RPT penjualan terhadap short-term discretionary accruals. 
 
H5b:  Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi 

melalui RPT penjualan terhadap long-term discretionay accruals. 
 
H5c: Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi 

melalui RPT penjualan terhadap abnormal cash flow from 
operations. 

 
H5d: Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi 

melalui RPT penjualan terhadap abnormal production costs. 
 
H5e: Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi 

melalui RPT penjualan terhadap abnormal discretionary expenses. 
 
 
H6:  Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi   

melalui RPT hutang terhadap manajemen laba. 
 
H6a: Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi    

melalui RPT hutang terhadap short-term discretionary accruals. 
 
H6b: Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi 

melalui RPT hutang  terhadap long-term discretionary  accruals. 
 
H6c:  Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi 

melalui RPT hutang terhadap abnormal cash flow from operations. 
 
H6d:  Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi 

melalui RPT hutang terhadap abnormal production cost. 
 
H6e:  Kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi 

melalui RPT hutang terhadap abnormal discretionary expenses. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

 Bab IV ini akan dijelaskan terkait metode penelitian yang meliputi 

pemilihan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, dan analisis data.  

 

4.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik sektor manufaktur yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009-2012. Sampel 

penelitian yang digunakan penelitian ini dipilih dengan metode purposive 

sampling. Purposive sampling atau pengambilan sampel bertujuan dilakukan 

dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu 

berdasarkan suatu pertimbangan tertentu (Hartono, 2010:79). Kriteria yang 

digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan publik sektor manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek 

Indonesia selama tahun 2009-2012, yang meliputi industri dasar dan 

kimia (basic industry & chemicals), aneka industri (miscellaneous 

industry), dan industri barang konsumsi (consumer goods industry). 

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan yang termasuk dalam 

sektor manufaktur karena terkait pengukuran proksi manajemen laba 

yang memperhitungkan biaya produksi. 

2. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember. 

3. Perusahaan yang menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan 

keuangan yang dipublikasikan.  Kriteria ini dilakukan untuk menghindari 

bias karena adanya perbedaan nilai mata tukar uang dalam tiap periode. 
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4. Perusahaan yang melaporkan biaya produksi secara lengkap. 

Prosedur pemilihan sampel disajikan pada tabel 4.1 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Prosedur Pemilihan Sampel 

 
No Kriteria Jumlah 
1 Jumlah perusahaan sektor manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012 
138 

2 Perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar 
kurang dari 4 tahun (2009-2012) 

(4) 

3 Perusahaan yang periode laporan keuangannya 
tidak berakhir 31 Desember 

(2) 

4 Perusahaan yang laporan keuangannya tidak 
menggunakan mata uang Rupiah 

(22) 

5 Perusahaan yang tidak melaporkan biaya 
produksi secara lengkap. 

(23) 

 

Jumlah sampel 87 

  

Jumlah pengamatan selama 4 tahun  
(2009-2012): 87 perusahaan x 4 tahun 

348 

 

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah sampel perusahaan 

yang sesuai dengan purposive sampling adalah 87 perusahaan, sehingga jumlah 

pengamatan selama 4 tahun yaitu 348 pengamatan. 

 

4.2. Jenis Data dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi atau 

arsip (archival). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif 

yang diambil dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan publik 

sektor manufaktur tahun 2009-2012, serta Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD). Laporan keuangan dan laporan tahunan diperoleh dari Pojok Bursa Efek 

Indonesia pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, database 
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Bursa Efek Indonesia yang diakses melalui www.idx.co.id, dan web resmi 

perusahaan. 

 

4.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi variabel 

dependen, variabel independen, dan variabel moderasi. 

 

4.3.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian adalah manajemen 

laba yang menggunakan 2 metode pendeteksian manajemen laba yaitu 

manajemen laba menggunakan akun akrual (accrual discretionary) dan 

manajemen laba berdasarkan aktivitas riil (real earning management). 

Pengukuran proksi dari manajemen laba akrual dan manajemen laba rill 

mengacu pada model manajemen laba yang dikembangkan oleh Subekti (2012). 

Model manajemen laba akrual yang dikembangkan oleh Subekti (2012) 

merupakan pengembangan dari model Kothari et al. (2005), sedangkan model 

manajemen laba riil merupakan pengembangan dari model Roychowdhury 

(2006), di mana pada masing-masing model Subekti (2012), manajemen laba 

akrual dan manajemen laba riil dikembangkan dengan melakukan penyesuaian 

pada salah satu variabel pengukuran manajemen laba yaitu angka logaritma 

terhadap nilai total aset dari setiap model estimasinya  1 �����⁄  menjadi 

1 �	
	�����⁄  ( Subekti, 2012). Alasan menggunakan model yang dikembangkan 

oleh Subekti (2012) yaitu 1) karena memiliki daya penjelas (explanatory power) 

yang lebih baik untuk mendeteksi manajemen laba akrual dan manajemen laba 

riil dengan adanya penyesuaian pada satu variabel pengukuran manajemen laba, 

2) karena model manajemen laba Subekti (2012) telah disesuaikan dengan 
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kondisi perekonomian di Indonesia sehingga sesuai untuk digunakan 

menganalisis praktik manajemen laba pada grup bisnis di Indonesia. 

Manajemen laba akrual diproksikan dengan short-term discretionary 

accruals (SHORT DA) dan long-term discretionary accruals (LONG DA, 

sedangkan manajemen laba riil diproksikan dengan abnormal cash flow from 

operation (Abn CFO), abnormal production cost  (Abn PROD), dan abnormal 

dicretionary expenses (Abn DISCR).  Masing-masing persamaan manajemen 

laba akrual dan riil dijelaskan sebagai berikut: 

1. Manajemen Laba Akrual 

Tahapan dalam menghitung short-term discretionary accruals dan long-

term discretionary accruals (Subekti et. al., 2010; Subekti, 2012) yaitu	sebagai 

berikut : 

1) Menghitung total accrual dengan rumus sebagai berikut: 

����,� = �����,� − ����,� 
    Keterangan: �����,�       = Total accrual perusahaan i pada tahun t �����,�       = Laba sebelum pos luar biasa perusahaan i pada tahun t ����,�          = Arus kas dari operasi perusahaan i pada tahun t 

 

2) Menghitung short-term accruals dengan rumus sebagai berikut: 

������� = ∆���,� + ∆����,� + ∆����,� − ∆���,� − ∆����,� − ∆����,� 
Keterangan: 

    �������   = Accruals jangka pendek perusahaan i pada tahun t  
  ∆���,�     = Accounts receivable tahun t dikurangi accounts receivable tahun t-

1 perusahaan i  
  ∆����,�      = Inventory tahun t dikurangi inventory tahun t-1 perusahaan i 
 ����,�  = Other current assets tahun t dikurangi other current assets tahun 

t-1 perusahaan i 
    ∆���,�    = Accounts payable tahun t dikurangi accounts payable tahun t-1 

perusahaan i 
    ∆����,�     = Tax payable tahun t dikurangi tax payable tahun t-1 perusahaan i 
    ∆����,�   = Other current liabilities tahun t dikurangi other current liabilities 

tahun t-1 perusahaan i 
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3) Menghitung long-term accruals  dengan rumus sebagai berikut: 

������,� = ����,� − ������,�  
    Keterangan: 

    ������,�  = Long-term accruals tahun t perusahaan i 
   ����,�  = Total accruals tahun t perusahaan i 
   ������,�  = Short-term accruals tahun t perusahaan i 

 
4) Menghitung nilai Short-term Non Discretionary Expenses (SHORT NDA) 

Perhitungan nilai SHORT NDA, sebelumnya harus menentukan koefisien 

dari persamaan regresi sebagai berikut: 

������,����,��� = �1 � 1�	
	���, −1! 	+ �2 #∆����, −∆����, ���, −1 $+�4 # ��� ���, −1$ + &�,� 
 Koefisien yang diperoleh dari persamaan regresi tersebut digunakan 

untuk memperoleh nilai SHORT NDA yang dimasukkan dalam rumus sebagai 

berikut: 

������,����,��� = �1 � 1�	
	���, −1! 	+ �2 #∆����, −∆����, ���, −1 $+�4 # ��� ���, −1$ 
5) Menghitung Short-term Discretionary Accruals (SHORT DA) 

SHORT DA dihitung dari selisih total short-term accruals dengan short 

NDA, yang dinyatakan dalam rumus sebagai berikut: 

�'���()�,� = ������,����,��� − *�� # 1�	
	���,���$ 	+ �+ #∆����,� − ∆����,����,��� $ + �, # �������,���$- 

Keterangan: 

�'���_/��,�= Short-term discretionary accruals ������,� =  Short-term accruals perusahaan i pada tahun t ���,��� =  Total aset perusahaan i pada tahun t ∆����,� =  Pendapatan perusahaan i pada tahun t dikurangi pendapatan  
                       pada tahun t-1 ∆����,� =  Piutang usaha perusahaan i pada tahun t dikurangi piutang  
                       usaha pada tahun t  ���� =   Laba bersih perusahaan i pada tahun t 
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6) Menghitung nilai Long-term Non Discretionary Accruals (LONG NDA) 

Perhitungan nilai LONG NDA, sebelumnya harus menentukan koefisien 

dari persamaan regresi sebagai berikut: 

01)223,41)3,456 = 7� 8 �
09:	1)3,456; 	+ 7+ 8 <<=3,41)3,456; + 7> 8 ?@13,41)3,456; + 7, 8 ?@241)3,456; + &�,�. 

 
 Koefisien yang diperoleh dari persamaan regresi tersebut digunakan 

untuk memperoleh nilai LONG NDA yang dimasukkan dalam rumus sebagai 

berikut: 

  
01)223,41)3,456 = 7� 8 �

09:	1)3,456; 	+ 7+ 8 <<=3,41)3,456; + 7> 8 ?@13,41)3,456; + 7, 8 ?@241)3,456; 
7) Menghitung nilai Long-term Discretionary Accruals (LONG DA) 

Menghitung nilai long DA dihitung dari selisih long-term accruals dengan long-

term non discretionary accruals (LONG NDA), yang dinyatakan dalam rumus 

sebagai berikut: 

���A_/��,� = ������,����,��� − *B� # 1�	
	���,���$ 	+ B+ # ����,����,���$ + B> # ����,����,���$ + B, # �������,���$- 

Keterangan: 

���A_/��,�  = Long-term discretionary accruals ������,�  = Long-term accruals ���,���  = Total aset perusahaan i pada tahun t-1 ����,�  = Property, plant and equipment perusahaan i pada tahun t ����,�  = Aktiva tidak berwujud perusahaan i pada tahun t ����  = Laba bersih perusahaan i pada tahun t 
 
 

2. Manajemen Laba Riil 

Proksi manajemen laba riil terdiri dari abnormal cash flow from operation 

(Abn. CFO), abnormal dicretionary expenses (Abn. DISCR), dan abnormal 

production costs (Abn. PROD) (Subekti et. al., 2010; Subekti, 2012). 
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a. Abnormal Cash flow from operation 

Tahapan dalam menghitung abnormal cash flow from operation (Subekti 

et. al., 2010; Subekti, 2012) sebagai berikut: 

1) Menghitung koefisien dari persamaan regresi cash flow from operation 

sebagai berikut: 

���� ����⁄ = 	CD	 +	C�	E1 �	
	����⁄ F + G�		E�� ����⁄ F + G+	E∆�� ����⁄ F + &� 
2) Menghitung nilai aktivitas yang diharapkan dari cash flow from operation 

dengan memasukkan koefisien ke dalam persamaan regresi. 

3) Menghitung nilai abnormal cash flow from operation (Abn. CFO) dengan 

menghitung antara selisih nilai aktivitas sebenarnya dari CFO dengan nilai 

aktivitas yang diharapkan dari CFO. 

�HI. ��� = ���� ����⁄ − 〔	C�	E1 �	
	����⁄ F + G�		E�� ����⁄ F
+ G+	E∆�� ����⁄ F〕 

b. Abnormal Production cost 

Tahapan dalam menghitung nilai abnormal production cost (Subekti et. 

al., 2010; Subekti, 2012) adalah sebagai berikut: 

1) Menentukan koefisien dari persamaan regresi untuk nilai aktivitas yang 

diharapkan dari production sebagai berikut: 

���/� ����⁄ 						= CD + C�	E1 �	
	����⁄ F + G�E�� ����⁄ F + 

G+E∆�� ����⁄ F + G>E∆���� ����⁄ F + &� 
2) Menghitung nilai aktivitas yang diharapkan dari production cost dengan 

memasukkan koefisien ke dalam persamaan. 

3) Menghitung nilai abnormal production cost dengan menghitung selisih 

nilai yang sebenarnya dari production cost dengan nilai yang diharapkan 

dari production cost  
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�HI	���/ = ���/� ����⁄ − EC�	E1 �	
	����⁄ F + G�E�� ����⁄ F + 

G+E∆�� ����⁄ F + G>E∆���� ����⁄ ) 

c. Abnormal  Discretionary expenses 

Tahapan dalam menghitung abnormal dicretionary expenses (Abn. 

DISCR)  (Subekti et. al., 2010; Subekti, 2012) sebagai berikut: 

1) Menentukan koefisien dari persamaan regresi discretionary expenses 

dengan mengunakan Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut: 

/����� ����⁄ = CD + C�E1 �	
	����⁄ F + GE�� ����⁄ F + &� 
2) Menghitung nilai aktivitas yang diharapkan dari dicretionary expenses 

dengan memasukkan koefisien ke dalam persamaan. 

3) Menghitung nilai abnormal dicretionary expenses (Abn. DISCR) dengan 

menghitung selisih nilai yang sebenarnya dari discretionary expenses 

dengan nilai yang diharapkan dari discretionary expenses. 

�HI	/���� = /����� ����⁄ − 〔C�E1 �	
	����⁄ F + GE�� ����⁄ F〕 
Keterangan: 

����				 = Total Aset perusahaan pada akhir tahun t-1 ��        =  Penjualan dari perusahaan pada akhir tahun t ∆��      =  Perubahan penjualan perusahan dari akhir tahun t dengan tahun t-1 ∆����      =  Perubahan penjualan perusahaan dari akhir tahun t-1  C, G        = Konstanta dan koefisien regresi &�          = Error term pada akhir tahun t 
 

4.3.2 Variabel Independen 

 Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Grup bisnis (GRUP). Variabel ini telah digunakan pada penelitian sebelumnya 

diantaranya Choi & Kim (2013), Sarkar et al (2013). Grup bisnis diukur dari 

jumlah anak perusahaan. 
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2. Praktik ekspropriasi diproksikan dengan besarnya nilai transaksi dengan pihak 

istimewa terkait penjualan (RPT Sales/ RPTS) dan hutang (RPT Liabilities/ 

RPTL). Pengukuran RPT penjualan dan RPT hutang pada penelitian ini 

menggunakan pengukuran yang digunakan oleh Jian & Wong (2003),yaitu 

sebagai berikut: 

���	�MINOPQPI	E����F = 	�	 PQ	RMINOPQPI	SMI
PI	R�ℎPU	�V �WMXP�	 PQ	RMINOPQPI 	 
���	'O PI
	E����F = 	�	 PQ	ℎO PI
	SMI
PI	R�ℎPU	�V �WMXP�	 PQ	PVM  

 

4.3.3 Variabel Moderasi 

 Variabel moderasi merupakan suatu variabel independen lain yang 

dimasukkan ke dalam suatu model karena mempunyai efek kontigensi dari 

hubungan variabel independen dan variabel dependen (Hartono, 2010:142). 

Variabel moderasi pada penelitian ini adalah kepemilikan keluarga (FAMILY). 

Keluarga diidentifikasi dengan kesamaan nama orang yang memiliki kepemilikan 

saham secara langsung dan perusahaan domestik yang dimiliki oleh keluarga. 

Variabel ini digunakan oleh penelitian sebelumnya Choi & Kim (2013). 

Kepemilikan keluarga diukur dengan jumlah persentase kepemilikan saham oleh 

keluarga dari total modal saham perusahaan atau dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

YMRMW�Q�UPI	UMQOPZ
P = �	 PQ	VPℎPW	[PI
	S�W�Q�U�	UMQOPZ
P 	 PQ	VPℎPW	[PI
	HMZMSPZ  

 

4.4. Analisis Data 

 Analisis data dilakukan pada model estimasi untuk memperoleh koefisien 

manajemen laba dan model regresi penelitian. Analisis data yang dilakukan 

meliputi analisis statistik deskriptif, asumsi klasik dan analisis regresi. 
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4.4.1. Analisis Statistik Deskriptif 

 Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk menyajikan deskripsi data 

sampel penelitian untuk setiap variabel penelitian. Analisis ini menyajikan nilai 

rata-rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum, dan distribusi 

frekuensi dari variabel penelitian. 

 

4.4.2. Uji Asumsi Klasik 

 Ujia asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi, 

masing-masing pengujian akan dijelaskan sebagi berikut: 

 

4.4.2.1. Uji Normalitas 

 Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal. Gujarati (2003: 

108) menyebutkan uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi 

dari nilai residual (error term) dalam model regresi telah mengikuti atau 

mendekati distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan 

menggunakan pendekatan grafik. Uji normalitas dengan pendekatan grafik 

dilakukan dengan menggunakan grafik normal probability plot dan kurva 

histogram. Uji normalitas dengan menggunakan grafik normal probability plot 

menyatakan nilai residual dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar 

disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal, sedangkan 

pengujian normalitas dengan menggunakan kurva histogram menyatakan bahwa 

nilai residual berdistribusi normal apabila kurva histogram memiliki lebar yang 

sama antara sisi kiri dan kanan. 
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4.4.2.2. Uji Multikoliniearitas 

Multikolinearitas adalah adanya korelasi sempurna diantara beberapa atau 

seluruh variabel penjelas (explanatory variables) yang dimasukkan dalam model 

regresi (Gujarati, 2003: 342). Uji multikolinearitas dilakukan dengan tujuan untuk 

menguji apakah ada kolerasi antar variabel independen dalam suatu model 

regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel-variabel independen (Ghozali, 2011: 105) 

 Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi, 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation (VIF). Tolerance mengukur 

variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel 

independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi. 

Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas yaitu nilai 

tolerance < 0,10 dan nilai VIF > 10, sehingga apabila nilai tolerance > 0,10 dan 

nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. 

 

4.4.2.3. Uji Heterokedastisitas 

 Heterokedastisitas memiliki makna bahwa residual dari model regresi 

memiliki variansi yang berbeda diantara setiap pengamatan (Gujarati, 2003:387). 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka 

terjadi homokedastisitas. Model yang baik adalah homokedastisitas atau tidak 

terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139). Untuk menguji ada tidaknya 

heterokedastisitas dapat dilihat pada grafik scatterplots antara nilai prediksi 

variabel dependen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika ada pola 

tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratu 

(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka disimpulkan telah terjadi 

heterokedastisitas, sedangkan apabila tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 
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menyebar diatas dan dibwah angka 0 pada sumbu Y maka disimpulkan tidak 

erjadi heterokedastisitas. 

 

4.4.2.4. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui bahwa data periode tertentu 

tidak dipengaruhi atau mempengaruhi data periode sebelumnya atau periode 

sesudahnya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan 

pengujian dengan metode Durbin-Watson. Apabila angka DW terletak antara du 

sampai 4-du maka tidak terjadi autokorelasi. 

 

4.5. Pengujian Hipotesis 

 Pengujian hipotesis yang diajukan dianalisis dengan pengujian secara 

parsial dengan uji t. Pengujian hipotesis dengan secara parsial dilakukan dengan 

uji t yaitu menguji secar parsial pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai probabilitas statistik 

dan koefisien apabila probabilitas statistik lebih kecil dari 0,05 atau 5%, dan 

koefisien memiliki nilai positif maka Ho ditolak dan Ha didukung. Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh secara 

positif terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis menggunakan 

signifikansi  one tailed 

4.6 Model Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi berganda hierarki (Hierarchical Multiple Regression).  Pengujian regresi 

berganda hierarki yaitu pengujian dengan melakukan regresi secara bertahap. 

Hasil analisis regresi berganda hierarki digunakan pada penelitian karena 

analisis regresi berganda hierarki dapat lebih menjelaskan hasil pengaruh 

variabel independen dan variabel moderasi terhadap variabel dependen dalam 
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satu hasil analisis.  Analisis model regresi berganda herarki pada penelitian ini 

menggunakan 3 tahapan yaitu sebagai berikut: 

1. Menganalisis model regresi dengan memasukkan variabel dependen dan 

variabel independen.  

2. Menganalisis model regresi dengan memasukkan variabel  dependen dan 

variabel moderasi. 

3. Menganalisis model regresi dengan memasukkan variabel dependen, 

variabel independen, variabel moderasi dan interaksi antara variabel 

independen dengan variabel moderasi 

Berdasarkan 3 tahapan pada analisis regresi berganda hierarki, maka 

terdapat 3 model regresi yang digunakan pada penelitian ini sebagai berikut: 

\ = CD + G�A�]� + G+���� + G>���� + &�                                            (1) 

\ = CD + G�YY + &�                                                                                  (2) 

\ = CD + G�A�]� + G+���� + G>���� + G,YY + G^A�]� ∗ YY + 

G`���� ∗ YY + Ga���� ∗ YY + &�                                                            (3) 

Keterangan: 

Y  = Manajemen laba yang diproksikan dengan SHORT DA, 
      LONG DA, ABN CFO, ABN PROD, ABN DISCR. 
GRUP  = Grup bisnis  
RPTS  = Proksi praktik ekspropriasi dengan RPT penjualan  
RPTL  = Proksi praktik ekspropriasi dengan RPT hutang 
KK  = Kepemilikan Keluarga 
GRUP*KK = Interaksi grup bisnis dan kepemilikan keluarga 
RPTS*KK = Interaksi RPT penjualan dan kepemilikan keluarga 
RPTL*KK = Interaksi RPT hutang dan kepemilikan keluarga 
α, β  = koefisien regresi 
ε  = error 
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 BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Pada bab V ini akan dijelaskan mengenai hasil pengujian analisis statistik 

yang digunakan pada penilitian ini. Hasil pengujian analisis statistik terdiri dari 

dua bagian yaitu pertama, peneliti akan menyajikan hasil analisis regresi model 

estimasi untuk memperoleh koefisien dari proksi model manajemen laba, dan 

kedua peneliti akan menyajikan hasil analisis regresi dari model penelitian, yang 

akan digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian. Selanjutnya, peneliti 

menjelaskan pembahasan dari hasil analisis regresi terkait diterima atau 

ditolaknya hipotesis penelitian. 

5.1 Penyajian Hasil Analisis untuk Model Estimasi Proksi Manajemen Laba 

 Penyajian hasil analisis untuk model estimasi proksi manajemen laba 

terdiri meliputi penyajian hasil analisis statistik deskriptif data penelitian, uji 

asumsi, dan hasil analisis regresi model klasik model estimasi proksi manajemen 

laba. Penyajian hasil analisis untuk model estimasi proksi manajemen laba 

disajikan sebagai berikut: 

5.1.1 Statistik Deskriptif Data Penelitian 

 Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan deskripsi data penelitian 

untuk setiap variabel. Statistik deskriptif menyajikan data rata-rata (mean) dan 

deviasi standar (standard deviation) dari data penelitian. Penyajian data 

penelitian yang digunakan untuk menghitung proksi manajemen disajikan pada 

tabel 5.1 sebagai berikut: 
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Tabel 5.1 

Statistik Deskriptif Data Penelitian (disajikan dalam jutaan rupiah) 

  

Keterangan Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi 
Standar 

Total akrual -2.845.994 9.295.762 138.482 752.992 
Akrual jangka pendek -7.578.925 13.757.612 183.011 1.273.469 
Akrual jangka panjang -12.008.306 14.284.203 -44.529 1.422.034 
Arus kas operasi 607.940 11.088.270 432.492 1.217.711 
Biaya produksi 1.723 33.567.083 2.121.533 4.128.448 
Biaya dikresioner 701 7.284.473 495.688 1.121.366 
Penjualan 1.603 66.626.123 4.066.485 9.030.221 
Laba bersih 2.695.744 9.945.296 422.591 1.199.113 
Total aset 11.767 53.585.933 2.873.679 6.469.343 
Piutang usaha 0 3.013.159 336.715 515.311 
Persediaan 98 28.020.017 826.066 2.837.490 
Aktiva lancar lainnya 363 15.407.219 558.814 1.585.083 
Hutang usaha 0 2.764.069 240.851 421.346 
Hutang pajak 18 1.471.749 50.619 154.531 
Hutang lancar lainnya 312 13.314.040 652.951 1.737.081 
Aktiva tetap 711 16.794.115 1.160.052 2.298.450 
Aktiva tidak berwujud 0 6.852.670 136.476 778.263 

Lihat lampiran 2. 
 
 Berdasarkan 5.1 dapat diketahui bahwa total akrual  terendah pada 

perusahaan sampel sebesar (Rp 2.845.994), sedangkan total akrual tertinggi 

sebesar Rp. 9.925.762. Rata-rata total akrual pada perusahaan sampel sebesar 

Rp.138.482. Deviasi standar dari total akrual pada perusahaan sampel sebesar 

Rp 752.992. 

 Perusahaan sampel memiliki akrual jangka pendek dengan nilai rata-rata 

sebesar Rp 183.011. Akrual jangka pendek yang terendah sebesar (Rp 

7.578.925) dan akrual jangka pendek tertinggi sebesar Rp 13.757.612. Deviasi 

standar dari akrual jangka pendek yaitu sebesar Rp 1.273.469. Akrual jangka 

panjang yang dimiliki perusahaan sampel yang terendah yaitu sebesar (Rp 

12.088.306), sedangkan akrual jangka panjang yang tertinggi sebesar Rp 
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14.284.203. Rata-rata akrual jangka panjang pada perusahaan sampel sebesar 

(Rp 44.529) dan deviasi standar akrual jangka panjang sebesar Rp 1.422.034. 

 Arus kas operasi yang dimiliki perusahaan sampel memiliki nilai terendah 

sebesar Rp 607.940, dan arus kas operasi yang tertinggi sebesar Rp 

11.088.270. Rata-rata arus kas operasi yang dimiliki perusahaan sampel sebesar 

Rp 432.492. Deviasi standar arus kas operasi sebesar Rp 1.217.711. 

 Rata-rata biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk aktivitas produksi 

pada perusahaan sampel yaitu sebesar Rp 4.128.448. Perusahaan sampel 

memiliki biaya produksi yang terendah sebesar Rp 1.723 dan biaya produksi 

yang tertinggi sebesar Rp 33.567.083. Deviasi standar dari biaya produksi 

sebesar Rp 1.121.366. 

 Biaya diskresioner merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan 

yang digunakan untuk biaya administrasi dan umum, biaya penjualan, maupun 

biaya penelitian dan pengembangan (biaya R&D). Biaya diskresioner pada 

perusahaan memiliki jumlah terendah sebesar Rp 701 dan biaya diskresioner 

tertinggi sebesar Rp 7.284.473. Rata-rata biaya diskresioner pada perusahaan 

sampel sebesar Rp 495.688. Deviasi standar dari biaya diskresioner yaitu 

sebesar Rp 1.121.366. 

 Total penjualan pada perusahaan sampel memiliki jumlah terendah 

sebesar Rp 1.603 dan jumlah tertinggi sebesar Rp 66.626.123. Rata-rata 

penjualan pada perusahaan sampel sebesar Rp 4.066.485. Deviasi standar dari 

penjualan pada perusahaan sampel sebesar Rp 9.030.221. 

 Laba bersih pada perusahaan sampel rata-rata sebesar Rp 422.591. 

Laba bersih terendah sebesar Rp 2.695.744 dan laba bersih yang tertinggi 

sebesar Rp 9.945.296. Deviasi standar dari laba bersih pada perusahaan sampel 

yaitu sebesar Rp 1.199.113. 
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 Total aset yang dimiliki perusahaan sampel memiliki rata-rata yaitu 

sebesar Rp 2.873.679. Perusahaan sampel memiliki total aset yang terendah 

sebesar Rp 11.767 dan total aset yang tertinggi sebesar Rp 53.585.933. Deviasi 

standar dari total aset pada perusahaan sampel sebesar Rp 6.469.343. 

 Perusahaan sampel memiliki piutang usaha yang terendah sebesar 0, 

nilai ini menunjukkan pada perusahaan sampel ada yang tidak memiliki piutang 

usaha. Piutang usaha yang tertinggi sebesar Rp 3.013.159, dengan nilai rata-

rata piutang usaha sebesar Rp 336.715. Deviasi standar piutang usaha pada 

perusahaan sampel sebesar Rp 515.311. 

 Rata-rata persediaan yang dimiliki oleh perusahaan sampel yaitu sebesar 

Rp 826.066. Perusahaan sampel memiliki nilai persediaan yang terendah 

sebesar Rp 98 dan nilai persediaan yang tertinggi sebesar 28.020.017. Deviasi 

standar dari nilai persediaan pada perusahaan sampel sebesar Rp 2.837.490. 

 Aktiva lancar lainnya menunjukkan jumlah hutang lancar selain piutang 

usaha dan persediaan. Aktiva lancar lainnya  pada perusahaan sampel memiliki 

jumlah terendah sebesar Rp 363 dan jumlah tertinggi sebesar Rp 15.407.219. 

Rata-rata aktiva lancar lain sebesar Rp 558.814. Deviasi standar aktiva lancar 

yang dimiliki perusahaan sampel sebesar Rp 1.585.083. 

 Perusahaan sampel memiliki jumlah hutang usaha yang terendah 

sebesar 0, jumlah ini menunjukkan bahwa pada ada perusahaan sampel yang 

tidak memiliki hutang usaha. Jumlah hutang usaha tertinggi pada perusahaan 

sampel sebesar Rp 2.764.069. Rata-rata hutang usaha yang dimiliki oleh 

perusahaan sampel sebesar Rp 240.851 dan deviasi standar hutang usaha 

sebesar Rp 421.346.  

 Hutang pajak yang dimiliki perusahaan sampel memiliki jumlah rata-rata 

sebesar Rp 50.619. Jumlah terendah hutang pajak yang dimiliki perusahaan 

sampel sebesar Rp 18, sedangkan jumlah tertinggi dari hutang pajak pada 
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perusahaan sampel sebesar Rp 1.471.749. Deviasi standar hutang pajak 

sebesar Rp 154.531. 

 Hutang lancar lainnya menunjukkan jumlah hutang lancar selain hutang 

usaha dan hutang pajak. Jumlah hutang lancar lainnya pada perusahaan sampel 

memiliki jumlah terendah sebesar Rp 312, sedangkan jumlah tertinggi hutang 

lancar lainnya sebesar Rp 13.314.040. Rata-rata hutang lancar lainnya sebesar 

Rp 652.951 dan deviasi standar sebesar Rp 1.737.081. 

 Rata-rata aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan sampel yaitu sebesar 

Rp 1.160.052. Jumlah terendah dari aktiva tetap sebesar Rp 711 dan jumlah 

tertinggi dari aktiva tetap sebesar Rp 16.794.115. Deviasi standar aktiva tetap 

pada perusahaan sampel sebesar Rp 2.298.450. 

 Aktiva tidak berwujud yang dimiliki perusahaan sampel memiliki jumlah 

rata-rata sebesar Rp.136.476. Perusahaan sampel memiliki aktiva tidak berwujud 

yang terendah sebesar Rp 0, hal ini menunjukkan bahwa pada perusahaan 

sampel ada yang tidak memiliki aktiva tidak berwujud. Jumlah tertinggi dari aktiva 

tidak berwujud pada perusahaan sampel yaitu sebesar Rp 6.852.670. Deviasi 

standar dari aktiva tidak berwujud sebesar Rp 778.263. 

 

5.1.2 Hasil Analisis Uji Asumsi Klasik Model Estimasi Proksi Manajemen  
         Laba 
 
 Sebelum dilakukan pengujian analisis regresi pada model estimasi proksi 

manajemen laba dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Hasil pengujian uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan kurva histogram.  Dengan melihat 

kurva histogram, nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal apabila 

kurva normal memiliki luas kurva yang sama antara sisi kiri dan kanan. Hasil 

pengujian normalitas pada masing-masing model estimasi proksi manajemen 
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laba menunjukkan kurva normal memiliki luas yang sama antara kurva sisi kiri 

dan kanan yang menunjukkan nilai residual telah berdistribusi normal. Hasil ini 

dapat dilihat pada lampiran 3e, 4e, 5e, 6e,dan 7e. 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antar variabel independen dalam suatu model regresi. Uji multikolinieritas untuk 

model estimasi proksi manajemen laba dilakukan dengan melihat nilai tolerance 

apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka menunjukkan tidak adanya 

multikolinieritas dalam model regresi. Hasil pengujian multikolinieritas pada 

model estimasi proksi manajemen laba dapat disajikan pada tabel 5.2 sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.2 
Hasil Uji Multikolinieritas Model Estimasi Proksi Manajemen Laba 

 
No Proksi Manajemen Laba  Variabel Tolerance VIF 

1 SHORT DA 1/Log t-1 0,983 1,017 

   (∆REV t-∆REC t)/A t-1 0,959 1,043 

  INC t/A t-1 0,947 1,055 

       
2 LONG DA 1/Log t-1 0,913 1,095 
  PPE t/A t-1 0,965 1,036 
   INT t/A t-1 0,932 1,073 
   INC t/A t-1 0,971 1,030 
       
3 ABN CFO 1/Log t-1 0,995 1,005 

   S t/A t-1 0,951 1,051 
   ∆S t/A t-1 0,952 1,05 
    

 

  

4 ABN PROD 1/Log t-1 0,991 1,009 
   St/A t-1 0,951 1,051 
   ∆St/A t-1 0,940 1,064 
   ∆S t-1/A t-1 0,982 1,018 

       
5 ABN DISCR 1/Log t-1 0,995 1,005 

   S t-1/A t-1 0,995 1,005 

Lihat lampiran 3c, 4c, 5c, 6c, 7c 
Keterangan: SHORT DA: Short-term discretionary expenses, LONG DA: Long-
term discretionary expenses, ABN CFO: Abnormal cash flow from operations, 
ABN PROD: Abnormal production costs, ABN DISCR: Abnormal discretionary 
expenses. 
 
 

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan semua variabel independen pada 

model estimasi proksi manajemen laba memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai 

VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi estimasi proksi 

manajemen laba tidak terjadi multikolinieritas. 

Uji heterokedastisitas pada proksi manajemen laba diuji dengan cara 

melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (variabel dependen) 

ZPRED dengan residualnya SRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang 

ada membentuk pola tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi 
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heterokedastisitas, sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik 

menyebar diatas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

Hasil pengujian pada model regresi proksi manajemen laba berdasarkan hasil 

scatterplot menunjukkan titik-titik tersebar baik diatas maupun dibawah 0 pada 

sumbu Y, serta tidak tampak terjadi pola yang jelas sehingga disimpulkan pada 

model regresi pada proksi manajemen laba tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil  

ini dapat hasil ini dapat dilihat pada lampiran 3e, 4e, 5e, 6e,dan 7e. 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui bahwa data periode tertentu 

tidak dipengaruhi atau mempengaruhi data periode sebelumnya atau periode 

sesudahnya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan 

pengujian dengan metode Durbin-Watson. Apabila angka DW terletak antara du 

sampai 4-du maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi pada 

masing-masing model regresi  estimasi proksi manajemen laba disajikan pada 

tabel 5.3 sebagai berikut: 

Tabel 5.3 
Hasil Uji Autokorelasi Model Estimasi Proksi Manajemen Laba 

 
No Proksi Manajemen Laba  Dl du dw 4-du 
1 SHORT DA 1,810 1,834 1,885 2,166 
2 LONG DA 1,804 1,839 2,058 2,161 
3 ABN CFO 1,810 1,834 1,235 2,166 
4 ABN PROD 1,804 1,839 0,500 2,161 
5 ABN DISCR 1,816 1,828 0,380 2,172 

Lihat lampiran 3a, 4a, 5a, 6a, 7a. 
Keterangan: SHORT DA: Short-term discretionary expenses, LONG DA: Long-
term discretionary expenses, ABN CFO: Abnormal cash flow from operations, 
ABN PROD: Abnormal production costs, ABN DISCR: Abnormal discretionary 
expenses. 
 

Berdasarkan tabel 5.3 hasil uji autokorelasi pada model estimasi 

manajemen laba untuk SHORT DA dan LONG DA nilai durbin watson (dw) 

terletak diantara nilai du dan 4du (1,834 < 1,885 < 2,166 dan 1,839 < 2,058 < 

2,161) maka model regresi tidak terjadi autokorelasi. Pada model estimasi ABN 
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CFO, ABN PROD dan ABN DISCR nilai dw kurang dari nilai dl (0 < 1,235 < 

1,810; 0 < 0,500 < 1,804 dan 0 < 0,380 < 1,816) yang menunjukkan terjadi 

autokorelasi positif. Namun pada penelitian yang menggunakan data antar ruang 

(cross sectional data) sering ditemukan gejala autokorelasi, sehingga gejala 

autokorelasi pada model regresi dapat diabaikan.  

5.1.3 Hasil Analisis Regresi Model Estimasi Proksi Manajemen Laba 
 

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, maka dilakukan pengujian model 

regresi untuk estimasi proksi manajemen laba short-term discretionary accruals, 

long-term discretionary accruals, abnormal cash flow from operation, abnormal 

production costs dan abnormal discretionary expenses. Pengujian model 

estimasi untuk proksi manajemen laba menggunakan analisis regresi berganda 

untuk memperoleh nilai koefisien yang digunakan untuk memperoleh nilai proksi 

manajemen laba. Hasil pengujian analisis regresi untuk memperoleh koefisien 

dari proksi manajemen laba disajikan pada tabel 5.4 sebagai berikut: 
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Tabel 5.4 
Hasil Analisis Regresi Model Estimasi Proksi Manajemen Laba 

 
  STACCt/At-1 LTACCt/At-1 CFOt/At-1 PRODt/At-1 DISCRt/At-1 

Konstanta 0,081 -0,178 0,350** -0,196 -0,021 

  (-0,646) (-1,228) (-3,740) (-0,607) (-0,152) 
  

      
1/Log At-1 -0,819 1,844 -3,633** 5,34 1,676 

  (-0,554) (-1,104) (-3,264) (-1,394) (-1,010) 
  

      
(∆REVt-
∆RECt)/At-1 0,029      

  (-1,043)      
  

      
PPEt/At-1 

 -0,026     

  
 (-0,634)     

  
      

INTt/At-1 0,341** -0,523* 
  

  

  (-4,928) (-1,992) 
  

  
  

      
INCt/At-1 

 0,291**     

  
 (-3,906)     

  
      

St/At-1 
  0,030** 0,298**   

  
  (-3,178) (-12,570)   

  
      

∆St/At-1 
  0,025 0,298**   

  
  (-1,267) (-4,329)   

  
      

∆St-1/At-1 
   0,230**   

  
   (-3,946)   

  
    

  
St-1/At-1 

    0,048** 

  
    (-3,522) 

  
      

F-value 10,002** 4,977** 8,013** 55,271** 6,988** 
  

      
Adjusted R2 0,072 0,044 0,057 0,385 0,033 

Lihat lampiran 3b, 3c, 4b, 4c, 5b, 5c, 6b, 6c, 7b, 7c. 
* Signifikan pada alfa 5%, ** pada level 1%   
 
  
  

 

 

 

 



67 

 

 

 

Berdasarkan tabel 5.2 dapat dilihat nilai F pada masing-masing model regresi 

untuk proksi manajemen laba SHORT DA, LONG DA, ABN CFO, ABNPROD dan 

ABN DISCR signifikan pada level 1%. Hal ini menunjukkan model regresi dari 

masing-masing proksi manajemen laba akrual dan riil merupakan model akurat 

untuk mengestimasi nilai manajemen laba. Besarnya daya penjelas (explanatory 

power) yang tertinggi adalah model regresi untuk manajemen laba dengan 

abnormal production cost yaitu sebesar 38,5%, sedangkan daya penjelas 

terendah adalah pada model regresi manajemen laba dengan abnormal 

discretionary expenses yaitu sebesar 3,3%. Daya penjelas untuk model regresi 

manajemen laba short-term discretionary accruals sebesar 7,2%, long-term 

discretionary accruals sebesar 4,4%, dan abnormal cash flow from operation 

sebesar 5,7%. 

 

5.2 Penyajian Hasil Analisis untuk Pengujian Hipotesis 

5.2.1  Hasil Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan deskripsi  data untuk 

setiap variabel yang digunakan pada penelitian. Penyajian data secara deskriptif 

memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing variabel yang 

meliputi nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean) dan standar 

deviasi. Hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel disajikan pada tabel 

5.5 sebagai berikut: 
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Tabel 5.5 
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 

 
  Minimum Maksimum Rata-rata Deviasi Standar 

SHORT_DA -0,6906 1,6121 0,0808 0,1716 

LONG_DA -1,6310 0,5935 -0,1786 0,1863 

ABN_CFO -0,3619 0,8167 0,3494 0,1297 

ABN_PROD -2,4994 1,2278 -0,1964 0,4440 

ABN_DISCR -0,4925 1,3683 -0,0219 0,1938 

GRUP 0 78 4,38 9,597 

RPTS 0 1,0000 0,1571 0,2692 

RPTL 0 0,9995 0,0451 0,1175 

KK 0 1,0000 0,3187 0,3067 

Lihat lampiran 8. 
Keterangan: SHORT DA: Short-term discretionary expenses, LONG DA: 
Long-term discretionary expenses, ABN CFO: Abnormal cash flow from 
operations, ABN PROD: Abnormal production costs, ABN DISCR: 
Abnormal discretionary expenses, GRUP: Grup bisnis, RPTS: Transaksi 
penjualan dengan pihak istimewa, RPTL: Transaksi hutang dengan pihak 
istimewa, KK: Kepemilikan keluarga. 
 

Berdasarkan tabel 5.5 dapat dijelaskan secara deskriptif terkait variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel manajemen laba diukur 

dengan dengan 5 proksi yaitu short-term discretionary accruals (SHORT DA), 

long-term discretionary accruals (SHORT DA), abnormal cash flow from 

operations (ABN CFO), abnormal production costs (ABN PROD) dan abnormal 

discretionary expenses  (ABN DISCR). 

 Short-term discretionary accruals pada perusahaan sampel memiliki nilai 

terendah sebesar -0,6906, nilai tertinggi sebesar 1,6121 dan rata-rata sebesar 

0,0808. Long-term discretionary accruals pada perusahaan sampel memiliki nilai 

terendah sebesar -1,6310, nilai tertinggi sebesar 0,593 dan rata-ratanya sebesar 

-0,1786. Abnormal cash flow from operations pada perusahaan sampel memiliki 

nilai  terendah sebesar -0,3619, nilai tertinggi sebesar 0,8167 dan rata-rata 

sebesar 0,3494. Abnormal production costs pada perusahaan sampel memiliki 

nilai terendah sebesar -2,4994, nilai tertinggi sebesar 1,2278 dan rata-ratanya 

sebesar -0,1964. Abnormal discretionary expenses pada perusahaan sampel 
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memiliki nilai terendah sebesar -0,4925, nilai tertinggi sebesar 1,3683 dan rata-

ratanya sebesar -0,0219. 

 Grup bisnis (GRUP) merupakan kumpulan perusahaan yang dijalankan 

secara terkoordinir dan dikendalikan oleh induk perusahaan yang mengendalikan 

sekelompok perusahaan dalam grup bisnis. Perusahaan grup bisnis yang diukur 

dari jumlah anak perusahaan. Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa pada 

perusahaan sampel memiliki anak perusahaan dengan jumlah  terendah sebesar 

0, hal ini menunjukkan bahwa pada perusahaan sampel ada perusahaan yang 

tidak memiliki anak perusahaan, sedangkan jumlah anak perusahaan yang 

tertinggi sebesar 78 perusahaan. Perusahaan sampel rata-rata memiliki anak 

perusahaan berjumlah  4  perusahaan. 

 Praktik ekspropriasi yang diproksikan dengan RPT penjualan (RPTS) dan 

RPT hutang (RPTL). RPT penjualan yang diukur dengan nilai transaksi penjualan 

dengan pihak istimewa dibandingkan dengan total penjualan. Perusahaan 

sampel memiliki nilai RPT penjualan terendah sebesar 0, hal ini menunjukkan 

bahwa pada perusahaan sampel ada yang tidak melakukan transaksi penjualan 

dengan pihak istimewa. RPT penjualan tertinggi sebesar 1,000, hal ini 

menunjukkan bahwa pada perusahaan sampel ada yang  melakukan 100% 

penjualan dilakukan dengan pihak istimewa. Perusahaan sampel memiliki nilai 

rata-rata RPT penjualan sebesar 0,1571 atau 15,71% dari total penjualan. 

 RPT hutang yang diukur dengan nilai transaksi hutang dengan pihak 

istimewa dibandingkan total aset. Perusahaan sampel memiliki nilai RPT hutang 

yang terendah sebesar 0, hal ini menunjukkan bahwa pada perusahaan sampel 

ada yang tidak melakukan transaksi hutang dengan pihak istimewa, sedangkan 

nilai RPT hutang tertinggi sebesar 0,9995 yang menunjukkan bahwa perusahaan 

sampel memiliki nilai hutang dengan pihak istimewa sebesar 99,95% dari total 
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aset. Perusahaan sampel memiliki nilai rata-rata RPT hutang sebesar 0,0451 

atau 4,51% dari total aset. 

 Kepemilikan keluarga (KK) yang diukur dengan total kepemilikan saham 

yang dimiliki keluarga dibandingkan total saham beredar memiliki nilai terendah 

sebesar 0, hal ini menunjukkan bahwa pada perusahaan sampel ada 

perusahaan yang kepemilikan sahamnya tidak dimiliki keluarga. Perusahaan 

sampel memiliki kepemilikan keluarga tertinggi sebesar 1,000 atau 100%. Rata-

rata kepemilikan keluarga pada perusahaan sampel adalah 0,3187 atau 31,87%. 

 

5.2.2.  Hasil Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 

hirarki. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi 

hirarki, maka model regresi yang dianalisis harus diuji asumsi klasik untuk 

mengetahui apakah model regresi sudah memenuhi asumsi klasik.  Asumsi-

asumsi yang harus dipenuhi meliputi uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 

heterokedastisitas dan uji autokorelasi 

5.2.2.1 Hasil Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi 

normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik 

normal probability plot ataupun dengan menggunakan kurva histogram. Uji 

normalitas dengan menggunakan grafik normal probability plot menyatakan 

bahwa nilai residual dalam model regresi dinyatakan normal apabila data atau 

atau titik-titik tersebar disekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti 

garis diagonal, sedangkan pengujian dengan kurva histogram menyatakan nilai 
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residual berdistribusi normal apabila lebar kurva antara sisi kiri dan kanan 

memiliki lebar yang sama menunjukkan data terdistribusi normal.  

Hasil pengujian normalitas dengan menggunakan grafik normal 

probability plot menunjukkan data atau atau titik-titik tersebar disekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal sehingga dapat 

dinyatakan nilai residual pada model regresi terdistribusi normal, sedangkan 

pengujian normalitas dengan menggunakan kurva histogram menunjukkan lebar 

kurva antara sisi kiri dan kanan memiliki lebar yang sama sehingga dapat 

disimpulkan pula nilai residual model regresi terdistribusi normal. Hasil pengujian 

normalitas dengan menggunakan grafik normal probability plot dan kurva 

histogram dapat dilihat pada lampiran 9e, 10e, 11e, 12e, dan 13e. 

5.2.2.2 Hasil Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi 

antar variabel dependen dalam suatu model regresi. Suatu model regresi harus 

terbebas dari adanya korelasi dalam model regresi, sehingga asumsi 

multikolinieritas dapat dipenuhi. Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan 

dengan melihat nilai tolerance dan nilai  variance inflation (VIF). Apabila nilai 

tolerance <  0,10 dan nilai VIF > 10, maka menunjukkan adanya multikolinieritas, 

sedangkan apabila nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka menunjukkan 

tidak adanya multikolinieritas dalam model regresi. Hasil pengujian 

multikolinieritas pada model regresi hierarki tahap 1 dapat disajikan pada tabel 

5.6 sebagai berikut: 

Model regresi hierarki tahap 1:    � = �� + ���	
� + ��	�� + ��	�� + �� 
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Tabel 5.6 
Hasil Uji Multikolinieritas Model Regresi Hierarki Tahap 1 

 

No Variabel Tolerance VIF 

1 GRUP 0,978 1,022 
2 RPTS 0,982 1,018 
3 RPLT 0,986 1,014 

Lihat lampiran 9c, 10c, 11c, 12c, 13c. 
Keterangan: GRUP: Grup bisnis, RPTS: Transaksi penjualan dengan 
pihak istimewa, RPTL: Transaksi hutang dengan pihak istimewa, KK: 
Kepemilikan keluarga. 

 

Berdasarkan tabel 5.6 menunjukkan semua variabel independen yaitu 

GRUP, RPTS dan RPTL dalam model regresi hierarki tahap 1 memiliki nilai 

tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada 

model regresi tidak terjadi multikolinieritas, sehingga model regresi hierarki tahap 

1 memenuhi asumsi multikolinieritas. Selanjutnya akan disajikan hasil uji 

multikolinieritas pada model regresi hierarki tahap 2, pada tabel 5.7 sebagai 

berikut: 

Model regresi hierarki tahap 2: 	� = �� + ���� + �� 

 

Tabel 5.7 
Hasil Uji Multikolinieritas Model Regresi Hierarki Tahap 2 

 

No Variabel Tolerance VIF 

1 KK 0,984 1,016 
  

 
  

      Lihat lampiran 9c, 10c, 11c, 12c, 13c. 
          Keterangan: KK: Kepemilikan keluarga. 
 

Berdasarkan tabel 5.7 menunjukkan variabel independen yaitu KK dalam 

model regresi hierarki tahap 2 memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 

sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi 

multikolinieritas, sehingga model regresi hierarki tahap 3 memenuhi asumsi 

 



73 

 

 

 

multikolinieritas. Selanjutnya akan disajikan hasil uji multikolinieritas pada model 

regresi hierarki tahap 3, pada tabel 5.8 sebagai berikut: 

Model regresi hierarki tahap 3: 	� = �� + ���	
� + ��	�� + ��	�� + ���� +

���	
� ∗ �� + ��	�� ∗ �� + ��	�� ∗ �� + �� 

Tabel 5.8 
Hasil Uji Multikolinieritas Model Regresi Hierarki Tahap 3 

 

No Variabel Tolerance VIF 

1 GRUP 0,760 1,316 
2 RPTS 0,300 3,336 
3 RPTL 0,197 5,079 
4 KK 0,473 2,114 
5 GRUP*KK 0,558 1,792 

6 RPTS*KK 0,261 3,837 
7 RPTL*KK 0,191 5,237 

Lihat lampiran 9c, 10c, 11c, 12c, 13c. 
Keterangan: GRUP: Grup bisnis, RPTS: Transaksi penjualan dengan 
pihak istimewa, RPTL: Transaksi hutang dengan pihak istimewa, KK: 
Kepemilikan keluarga., GRUP*KK: Interaksi grup bisnis dan 
kepemilikan keluarga, RPTS*KK: Interaksi transaksi penjualan 
dengan pihak istimewa dan kepemilikan keluarga, RPTL*KK: 
Interaksi transaksi hutang dengan pihak istimewa. 

 

Berdasarkan tabel 5.8 menunjukkan semua variabel independen yaitu 

GRUP, RPTS, RPTL, KK, GRUP*KK, RPTS*KK dan RPTL*KK dalam model 

regresi hierarki tahap 3 memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinieritas, 

sehingga model regresi hierarki tahap 3 memenuhi asumsi multikolinieritas. 

5.2.2.3 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas diuji dengan cara melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variabel terikat (variabel dependen) ZPRED dengan residualnya 

SRESID. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola 

tertentu yang teratur, maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas, 
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sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas angka 0 

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian pada model 

regresi berdasarkan hasil scatterplot menunjukkan titik-titik tersebar baik diatas 

maupun dibawah 0 pada sumbu Y, serta tidak tampak terjadi pola yang jelas 

sehingga disimpulkan pada model regresi tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil  

ini dapat hasil ini dapat dilihat pada lampiran 9e, 10e, 11e, 12e, dan 13e. 

5.2.2.4 Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui bahwa data periode tertentu 

tidak dipengaruhi atau mempengaruhi data periode sebelumnya atau periode 

sesudahnya. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi digunakan 

pengujian dengan metode Durbin-Watson. Apabila angka DW terletak antara du 

sampai 4-du maka tidak terjadi autokorelasi. Hasil pengujian autokorelasi pada 

masing-masing model regresi dengan variabel dependen 5 proksi manajemen 

laba short-discretionary accruals, long-term discretionary accruals, abnormal 

cash flow from operation, abnormal production cost dan abnormal discretionary 

expenses disajikan pada tabel 5.9 sebagai berikut: 

Tabel 5.9 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
No Variabel Dependen dl Du dw 4-du 

1 SHORT DA 1,780 1,858 1,903 2,142 
2 LONG DA 1,780 1,858 2,074 2,142 
3 ABN CFO 1,780 1,858 1,275 2,142 
4 ABN PROD 1,780 1,858 0,564 2,142 
5 ABN DISCR 1,780 1,858 0,407 2,142 

     Lihat lampiran 9a, 10a, 11a, 12a, 13a. 
Keterangan: SHORT DA: Short-term discretionary expenses, LONG DA: 
Long-term discretionary expenses, ABN CFO: Abnormal cash flow from 
operations, ABN PROD: Abnormal production costs, ABN DISCR: Abnormal 
discretionary expenses. 
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Berdasarkan tabel 5.9 hasil uji autokorelasi pada model regresi dengan 

variabel dependen manajemen laba dengan SHORT DA dan LONG DA nilai 

durbin watson (dw) terletak diantara nilai du dan 4du (1,858 < 1,903 < 2,142 dan 

1,858 < 2,074 < 2,142) maka model regresi tidak terjadi autokorelasi. Pada 

model regresi dengan variabel dependen manajemen laba dengan ABN CFO, 

ABN PROD dan ABN DISCR nilai dw kurang dari nilai dl (0 < 1,275 < 1,780; 0 < 

0,564 < 1,780 dan 0 < 0,407 < 1,780) yang menunjukkan terjadi autokorelasi 

positif. Namun pada penelitian yang menggunakan data antar ruang (cross 

sectional data) sering ditemukan gejala autokorelasi, sehingga gejala 

autokorelasi pada model regresi dapat diabaikan.  

5.2.3 Hasil Analisis Regresi Berganda Hierarki Untuk Pengujan Hipotesis 

Berdasarkan hasil pengujian asumsi klasik terkait uji normalitas, uji 

multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi disimpulkan bahwa 

model persamaan pada penelitian ini telah memenuhi asumsi klasik.  Dengan 

telah dipenuhinya uji asumsi klasik maka selanjutkan dapat dilakukan pengujian 

hipotesis dengan menggunakan analisis regresi hierarki. Hasil pengujian 

hipotesis dengan analisis regresi hierarki dapat disajikan pada tabel 5.10 sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.10 
Hasil Analisis Regresi Hierarki untuk Pengujian Hipotesis 

 
 

    
SHORT 

DA 
LONG 

 DA 
ABN CFO 

ABN 
PROD 

ABN 
DISCR 

Model regresi tahap 1 Konstanta 0,081** -0,189** 0,350** -0,227** -0,027* 

  
 

(6,440) (-13,926) (37,205) (-7,178) (-1,928) 

  GRUP 0,000 0,001 
-1,794E-

005 
-0,002 0,001 

  
 

(0,420) (0,831) (-0,025) (-0,895) (0,868) 

  RPTS -0,003 -0,001 0,030 0,033 0,020 

  
 

(-0,097) (-0,035) (1,135) (0,376) (0,519) 

  RPTL -0,028 0,146* -0,117* 0,788** -0,044 

  
 

(-0,349) (1,700) (-1,975) (3,935) (-0,491) 

  
      

Model regresi tahap 2 Konstanta 0,086** -0,195** 0,345** -0,248** -0,023 

  
 

(5,559) (-11,717) (29,882) (-6,382) (-1,336) 

  KK -0,016 0,021 0,017 0,070 -0,014 

  
 

(-0,539) (0,638) (0,764) (0,916) (-0,404) 

  
      

Model regresi tahap 3 Konstanta 0,074** -0,185** 0,352** -0,287** 0,013 

  
 

(4,019) (-9,347) (25,784) (-6,471) (0,635) 

  GRUP 0,001 0,000 -0,001 0,005* -0,001 

  
 

(0,985) (0,306) (-0,706) (1,712) (-0,536) 

  RPTS -0,020 -0,020 0,069 0,006 -0,140* 

  
 

(-0,316) (-0,296) (1,472) (0,038) (-2,004) 

  RPTL 0,205 0,044 -0,323** 0,478 -0,174 

  
 

(1,155) (0,230) (-2,439) (1,113) (-0,884) 

  KK 0,025 -0,012 -0,010 0,333** -0,139** 

  
 

(0,562) (-0,252) (-0,305) (3,133) (-2,864) 

  GRUP*KK -0,004 0,003 0,003 -0,044** 0,009** 

  
 

(-1,223) (0,790) (1,416) (-5,612) (2,498) 

  RPTS*KK 0,034 0,045 -0,091 -0,032 0,407** 

  
 

(0,269) (0,331) (-0,969) (-0,104) (2,925) 

  RPTL*KK -0,571 0,257 0,502* 0,615 0,361 

    (-1,495) (0,619) (1,759) (0,665) (0,851) 

Lihat lampiran 9c,10c, 11c, 12c, 13c. 

**Signifikan pada alfa 1%, *pada alfa 5% 

Keterangan: SHORT DA: Short-term discretionary expenses, LONG DA: Long-
term discretionary expenses, ABN CFO: Abnormal cash flow from operations, 
ABN PROD: Abnormal production costs, ABN DISCR: Abnormal discretionary 
expenses, GRUP: Grup bisnis, RPTS: Transaksi penjualan dengan pihak 
istimewa, RPTL: Transaksi hutang dengan pihak istimewa, KK: Kepemilikan 
keluarga. 

 



77 

 

 

 

 Berdasarkan tabel 5.10 dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis sebagai 

berikut: 

1.  Hasil pengujian pengaruh grup bisnis terhadap manajemen laba 

Pengujian hipotesis 1 dilakukan untuk menguji pengaruh grup bisnis 

manajemen laba yang diproksikan dengan short-term discretionary accruals, 

long-term discretionary accruals, abnormal cash flow from operation, abnormal 

production costs, dan abnormal discretionary expenses, yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian hipotesis H1a pada model regresi tahap 1 yang disajikan pada 

tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi grup bisnis terhadap SHORT 

DA sebesar 0,000 dan nilai probabilitas sebesar 0,338 tidak signifikan pada 

level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H1a tidak didukung. Hasil ini 

menunjukkan grup bisnis tidak berpengaruh terhadap short-term discretionary 

accruals. Dengan demikian dapat disimpulkan besar kecilnya jumlah anak 

perusahaan pada grup bisnis tidak mempengaruhi manajemen untuk 

melakukan manajemen laba dengan menggunakan akrual diskresioner jangka 

pendek. 

b. Hasil pengujian hipotesis H1b pada model regresi berganda hierarki tahap 1, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi grup 

bisnis terhadap LONG DA sebesar 0,001 dan nilai probabilitas sebesar 0,204 

yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%). Koefisien bertanda positif 

menunjukkan peningkatan jumlah anak perusahaan pada grup bisnis sebesar 

1 satuan dapat meningkatkan long-term discretionary accruals sebesar 

0,01%. Namun hasil ini tidak didukung secara statistik, yang berarti H1b tidak 

didukung. Hasil ini menunjukkan grup bisnis tidak berpengaruh terhadap long-

term discretionary accruals. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 
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bahwa jumlah anak perusahaan pada grup bisnis tidak mempengaruhi 

manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan long-term 

discretionary accruals. 

c.  Hasil pengujian hipotesis H1c pada model regresi berganda hierarki tahap 1, 

yang disajikan pada  pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi 

grup bisnis terhadap ABN CFO sebesar 0,000 dan nilai probabilitas sebesar 

0,490 yang tidak siginifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti H1c tidak 

didukung. Hasil ini menunjukkan grup bisnis tidak berpengaruh terhadap 

abnormal cash flow from operations. Berdasarkan hal tersebut dapat 

disimpulkan jumlah anak perusahaan pada grup bisnis tidak mempengaruhi 

manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan menggunakan arus 

kas dari aktivitas operasi. 

d. Hasil pengujian hipotesis H1d pada model regresi hierarki tahap 1, yang 

disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi grup bisnis 

terhadap ABN PROD sebesar -0,002 dan nilai probabilitas sebesar 0,186 

yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti H1d tidak didukung. 

Hasil ini menunjukkan bahwa grup bisnis tidak berpengaruh terhadap 

abnormal production costs. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan 

jumlah anak perusahaan pada grup bisnis tidak mempengaruhi terjadinya 

manajemen laba dengan menggunakan biaya produksi. 

e. Hasil pengujian hipotesis H1e pada model regresi tahap 1, yang disajikan 

pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi grup bisnis terhadap 

ABN DISCR sebesar 0,001 dan nilai probabilitas sebesar 0,193 yang tidak 

signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti H1e tidak didukung. Hasil ini 

menunjukkan grup bisnis tidak terhadap abnormal discretionary expenses. 

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan jumlah anak perusahaan pada grup 
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bisnis tidak mempengaruhi manajemen untuk melakukan manajemen laba 

dengan abnormal discretionary expenses. 

Berdasarkan hasil pengujian sub hipotesis H1a, H1b, H1c, H1d dan H1e 

maka disimpulkan hipotesis utama H1 tidak didukung. Hasil ini menunjukkan 

grup bisnis tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

2.  Hasil Pengujian Pengaruh Praktik Ekspropriasi Terhadap 

Manajemen Laba  

Pengujian hipotesis 2 dilakukan untuk menguji pengaruh praktik 

ekspropriasi yang diproksikan dengan RPT penjualan terhadap manajemen laba 

yang diproksikan dengan short-term discretionary accruals, long-term 

discretionary accruals, abnormal cash flow from operation, abnormal production 

costs, dan abnormal discretionary expenses, yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Hasil pengujian hipotesis H2a pada model regresi berganda hierarki tahap 1, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi RPTS 

terhadap SHORT DA sebesar -0,003 dan nilai probabilitas sebesar 0,462 

yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H2a tidak 

didukung. Hasil ini menunjukkan praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan 

tidak berpengaruh terhadap short-term discretionary accruals. Ini 

menunjukkan ekspropriasi yang dilakukan oleh manajemen ataupun 

pemegang saham pengendali dengan melakukan RPT penjualan tidak 

meningkatkan terjadinya manajemen laba dengan short-term discretionary 

accruals. 

b. Hasil pengujian hipotesis H2b pada model regresi berganda hierarki tahap 1, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi RPTS 
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terhadap LONG DA sebesar -0,001 dan nilai probabilitas sebesar 0,486 yang 

tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H2b tidak 

didukung. Hasil ini menunjukkan praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan 

tidak berpengaruh terhadap long-term discretionary accruals. Berdasarkan 

hasil ini dapat disimpulkan ekspropriasi yang dilakukan oleh manajemen 

ataupun pemegang saham pengendali dengan melakukan RPT penjualan 

tidak meningkatkan terjadinya manajemen laba dengan long-term 

discretionary accruals. 

c. Hasil pengujian hipotesis H2c pada model regresi berganda hierarki tahap 1, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi RPTS 

terhadap ABN CFO sebesar 0,030 dan nilai probabilitas sebesar 0,129 yang 

tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H2c tidak 

didukung. Hasil menunjukkan praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan tidak 

berpengaruh terhadap abnormal cash flow from operation. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan ekspropriasi yang dilakukan oleh manajemen 

ataupun pemegang saham pengendali dengan melakukan RPT penjualan 

dapat tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan abnormal cash 

flow from operation. 

d. Hasil pengujian hipotesis H2d pada model regresi berganda hierarki tahap 1, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi RPTS 

terhadap ABN PROD sebesar 0,033 dan nilai probabilitas sebesar 0,354 yang 

tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H2d tidak 

didukung. Hasil ini menunjukkan praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan 

tidak berpengaruh abnormal production costs. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan ekspropriasi yang dilakukan oleh manajemen ataupun 

pemegang saham pengendali dengan melakukan RPT penjualan tidak 

meningkatkan terjadinya manajemen laba dengan abnormal production costs. 
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e. Hasil pengujian hipotesis H2e pada model regresi berganda hierarki tahap 1 

pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi RPTS terhadap ABN 

DISCR sebesar 0,020 dan nilai probabilitas sebesar 0,302 yang tidak 

signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H2e tidak didukung. 

Hasil ini menunjukkan  praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan tidak 

berpengaruh terhadap abnormal discretionary expenses. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan ekspropriasi yang dilakukan oleh manajemen 

ataupun pemegang saham pengendali dengan melakukan RPT penjualan 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba manajemen laba dengan 

abnormal production costs. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H2a, H2b, H2c, H2d dan H2e 

dapat dibuktikan hipotesis utama H2 tidak didukung. Hasil ini menunjukkan 

praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Pengujian hipotesis 3 dilakukan untuk menguji pengaruh praktik 

ekspropriasi yang diproksikan RPT hutang terhadap manajemen laba yang 

diproksikan dengan short-term discretionary accruals, long-term discretionary 

accruals, abnormal cash flow from operation, abnormal production costs, dan 

abnormal discretionary expense, yang dapat disajikan sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian hipotesis H3a pada model regresi berganda hierarki tahap 1, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi RPTL 

terhadap SHORT DA sebesar -0,028 dan nilai probabilitas sebesar 0,364 

yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H3a tidak 

didukung. Hasil ini menunjukkan praktik ekspropriasi melalui RPT hutang tidak 

berpengaruh terhadap short-term discretionary accruals. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan ekspropriasi yang dilakukan oleh manajemen 
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ataupun pemegang saham pengendali dengan melakukan RPT hutang tidak 

dapat meningkatkan terjadinya manajemen laba dengan short-term 

discretionary accruals. 

b. Hasil pengujian hipotesis H3b pada model regresi berganda hierarki tahap 1, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi RPTL 

terhadap LONG DA sebesar 0,146 dan nilai probabilitas 0,045 yang signifikan 

pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H3b didukung. Hasil ini 

menunjukkan ekspropriasi melalui RPT hutang berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba dengan long-term discretionary accruals. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan ekspropriasi yang dilakukan oleh manajemen 

ataupun pemegang saham pengendali dengan melakukan RPT hutang dapat 

meningkatkan manajemen laba dengan long-term discretionary accruals. 

c. Hasil pengujian hipotesis H3c pada model regresi berganda hierarki tahap 1, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi RPTL 

terhadap ABN CFO sebesar -0,117 dan nilai probabilitas signifikan 0,025  

pada level 0,05 (5%). Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa 

terhadap hubungan yang tidak searah antara praktik ekspropriasi melalui RPT 

hutang dan manajemen laba dengan abnormal cash flow from operations. 

Arah koefisien yang bertanda negatif, bertentangan dengan arah hipotesis 

yang diduga memiliki arah positif, sehingga hipotesis H3c tidak didukung. 

Hasil ini menunjukkan semakin meningkatnya ekspropriasi yang dilakukan 

oleh manajemen ataupun pemegang saham pengendali dengan melakukan 

RPT hutang akan menurunkan terjadinya manajemen laba dengan abnormal 

cash flow from operations, begitu pula sebaliknya semakin menurunnya 

ekspropriasi dengan melakukan RPT hutang maka akan semakin 

meningkatkan terjadinya manajemen laba dengan abnormal cash flow from 

operations. 
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d. Hasil pengujian hipotesis H3d pada model regresi berganda hierarki tahap 1, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi RPTL 

terhadap ABN PROD sebesar 0,788 dan  nilai probabilitas sebesar 0,000 

yang signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H3d didukung. 

Hasil ini menunjukkan praktik ekspropriasi melalui RPT hutang berpengaruh 

positif terhadap abnormal production costs. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan ekspropriasi yang dilakukan oleh manajemen ataupun pemegang 

saham pengendali dengan melakukan RPT hutang dapat meningkatkan 

terjadinya manajemen laba dengan abnormal production cost. 

e. Hasil pengujian hipotesis H3e pada model regresi hierarki tahap 1, yang 

disajikan tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien regresi RPTL terhadap 

ABN DISCR sebesar -0,044 dan nilai probabilitas sebesar 0,312 tidak 

signifikan pada level 0,05 (5%). Hasil ini menunjukkan praktik ekspropriasi 

melalui RPT hutang tidak berpengaruh terhadap abnormal discretionary 

expenses. Berdasarkan hasil ini dapat disimpulkan bahwa praktik ekspropriasi 

yang dilakukan oleh manajemen ataupun pemegang saham pengendali 

dengan melakukan RPT hutang tidak dapat meningkatkan terjadinya 

manajemen laba dengan abnormal discretionary expenses. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H3a, H3b, H3c, H3d dan H3e 

maka hipotesis utama H3 didukung secara parsial. Hasil ini membuktikan praktik 

ekspropriasi melalui RPT hutang berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 
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3 Hasil Pengujian Moderasi Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengaruh  

Grup Bisnis Terhadap Manajemen Laba 

 Pengujian hipotesis 4 dilakukan untuk menguji pengaruh moderasi 

kepemilikan keluarga terhadap hubungan pengaruh grup bisnis terhadap 

manajemen laba yang diproksikan dengan short-term discretionary accruals, 

long-term discretionary accruals, abnormal cash flow from operation, abnormal 

production costs, dan abnormal discretionary expenses, yang dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Hasil pengujian hipotesis H4a pada model regresi berganda hierarki tahap 3, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan koefisien interaksi antara grup 

bisnis dan kepemilikan keluarga  sebesar -0,004 dan nilai probabilitas sebesar 

0,111 yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H4a 

tidak didukung. Hasil ini menunjukkan kepemilikan keluarga tidak memoderasi 

pengaruh grup bisnis terhadap short-term discretionary accruals. Berdasarkan 

disimpulkan bahwa adanya kepemilikan keluarga tidak dapat meningkatkan 

grup bisnis untuk melakukan manajemen laba dengan short-term discretionary 

accruals. 

b. Hasil pengujian hipotesis H4b pada model regresi berganda hierarki tahap 3, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien interaksi antara 

grup bisnis dan kepemilikan keluarga  sebesar 0,003 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,215 yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti 

hipotesis H4a tidak didukung. Hasil ini menunjukkan kepemilikan keluarga 

tidak memoderasi pengaruh grup bisnis terhadap long-term discretionary 

accruals. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya 

kepemilikan keluarga tidak dapat meningkatkan grup bisnis untuk melakukan 

manajemen laba dengan long-term discretionary accruals. 
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c. Hasil pengujian hipotesis H4c pada model regresi berganda hierarki tahap 3, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien interaksi antara 

grup bisnis dan kepemilikan keluarga  sebesar 0,003 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,079 tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H4c 

tidak didukung. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga tidak 

memoderasi pengaruh grup bisnis terhadap abnormal cash flow from 

operations. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya 

kepemilikan keluarga tidak dapat meningkatkan grup bisnis untuk melakukan 

manajemen laba dengan long-term discretionary accruals. 

d. Hasil pengujian hipotesis H4d pada model regresi berganda hierarki pada 

tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien interaksi antara grup bisnis dan 

kepemilikan keluarga  sebesar -0,044 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 

signifikan pada level 0,05 (5%). Koefisien bertanda negatif menunjukkan 

pengaruh moderasi kepemilikan keluarga dapat memperlemah pengaruh grup 

bisnis terhadap abnormal production cost. Hasil ini bertentangan dengan 

hipotesis H4d yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga memperkuat 

pengaruh grup bisnis terhadap abnormal production costs, sehingga hipotesis 

H4d tidak didukung. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa 

adanya kepemilikan keluarga dapat menurunkan grup bisnis untuk melakukan 

manajemen laba dengan abnormal production costs. 

e. Hasil pengujian hipotesis H4e pada model regresi berganda hierarki tahap 3 

pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa koefisien interaksi antara grup bisnis dan 

kepemilikan keluarga sebesar 0,009 dan nilai probabilitas sebesar 0,007 yang 

signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H4e didukung. Hasil ini 

menunjukkan bahwa adanya kepemilikan keluarga dapat memoderasi dengan 

memperkuat pengaruh grup bisnis terhadap abnormal discretionary expenses. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya kepemilikan 
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keluarga dapat meningkatkan grup bisnis untuk melakukan manajemen laba 

dengan abnormal discretionary expenses. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H4a, H4b, H4c, H4d, dan H4e 

maka dapat disimpulkan hipotesis utama H4 didukung secara parsial. Hasil ini 

membuktikan grup bisnis berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hasil ini 

membuktikan grup bisnis meningkatkan terjadinya manajemen laba. 

4. Hasil Pengujian Moderasi Kepemilikan Keluarga Terhadap Pengaruh  

Praktik Ekspropriasi Terhadap Manajemen Laba 

Pengujian hipotesis 5 dilakukan untuk menguji pengaruh moderasi 

kepemilikan keluarga terhadap pengaruh praktik ekspropriasi yang diproksikan 

dengan RPT penjualan terhadap manajemen laba yang diproksikan dengan 

short-term discretionary accruals, long-term discretionary accruals, abnormal 

cash flow from operation, abnormal production costs, dan abnormal discretionary 

expenses.  

a. Hasil pengujian hipotesis H5a pada model regresi berganda hierarki tahap 3, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan koefisien interaksi antara RPT 

penjualan dan kepemilikan keluarga  sebesar 0,034 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,394 yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti 

hipotesis H5a tidak didukung. Hasil ini menunjukkan kepemilikan keluarga 

tidak memoderasi pengaruh RPT penjualan terhadap short-term discretionary 

accruals. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan adanya kepemilikan 

keluarga tidak dapat mempengaruhi manajemen ataupun pemegang saham 

pengendali untuk melakukan ekspropriasi dengan RPT penjualan, yang 

disembunyikan dengan melakukan manajemen laba dengan short-term 

discretionary accruals. 
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b. Hasil pengujian hipotesis H5b pada model regresi hierarki tahap 3, yang 

disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan koefisien interaksi antara RPT 

penjualan dan kepemilikan keluarga  sebesar 0,045 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,371 yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti 

hipotesis H5b tidak didukung. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

keluarga tidak memoderasi pengaruh praktik ekspropriasi melalui RPT 

penjualan terhadap long-term discretionary accruals. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan adanya kepemilikan keluarga tidak dapat 

mempengaruhi manajemen ataupun pemegang saham pengendali untuk 

melakukan ekspropriasi dengan RPT penjualan sehingga harus melakukan 

manajemen laba dengan long-term discretionary accruals untuk 

menyembunyikan tindakan ekspropriasi. 

c. Hasil pengujian hipotesis H5c pada model regresi berganda hirarki tahap 3, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan koefisien interaksi antara RPT 

penjualan dan kepemilikan keluarga  sebesar -0,091 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,131 yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti 

hipotesis H5c tidak didukung. Hasil ini menunjukkan kepemilikan keluarga 

tidak memoderasi pengaruh praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan 

terhadap abnormal cash flow from operations. Berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa adanya kepemilikan keluarga tidak dapat 

mempengaruhi manajemen ataupun pemegang saham pengendali untuk 

melakukan ekspropriasi dengan RPT penjualan yang disembunyikan dengan 

melakukan manajemen laba dengan abnormal cash flow from operations. 

d. Hasil pengujian hipotesis H5d pada model regresi berganda hierarki tahap 3, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan koefisien interaksi antara RPT 

penjualan dan kepemilikan keluarga  sebesar -0,032 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,459 yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti 
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hipotesis H5d tidak didukung. Hasil ini menunjukkan kepemilikan keluarga 

tidak memoderasi pengaruh praktik ekspropriasi melalui RPT penjualan 

terhadap abnormal production costs. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan adanya kepemilikan keluarga tidak dapat mempengaruhi 

manajemen ataupun pemegang saham pengendali untuk melakukan 

ekspropriasi dengan RPT penjualan yang disembunyikan dengan melakukan 

manajemen laba dengan abnormal production costs. 

e. Hasil pengujian hipotesis H5e pada tabel 5.10 menunjukkan koefisien 

interaksi antara RPT penjualan dan kepemilikan keluarga  sebesar 0,407 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,002 yang signifikan pada level 0,05 (5%), yang 

berarti hipotesis H5e didukung. Hasil ini menunjukkan kepemilikan keluarga 

memoderasi dengan memperkuat pengaruh praktik ekspropriasi melalui RPT 

penjualan terhadap abnormal discretionary expenses. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan adanya kepemilikan keluarga dapat 

mempengaruhi manajemen ataupun pemegang saham pengendali untuk 

melakukan ekspropriasi dengan RPT penjualan yang disembunyikan dengan 

melakukan manajemen laba dengan abnormal discretionary expenses. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H5a, H5b, H5c, H5d, dan H5e 

maka hipotesis utama H5 didukung secara parsial. Hasil pengujian membuktikan 

praktik ekspropriasi melalui RPT penjulanan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Hasil ini menunjukkan praktik ekspropriasi melalui RPT 

penjualan meningkatkan terjadinya manajemen laba. 

Pengujian hipotesis 6 dilakukan untuk menguji pengaruh moderasi 

kepemilikan keluarga terhadap hubungan pengaruh praktik ekspropriasi yang 

diproksikan dengan RPT hutang terhadap manajemen laba yang diproksikan 

dengan short-term discretionary accruals, long-term discretionary accruals, 
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abnormal cash flow from operation, abnormal production costs, dan abnormal 

discretionary expenses.  

a. Hasil pengujian hipotesis H6a pada model regresi berganda hierarki tahap 3, 

yang disajikan pada tabel 5.10 menunjukkan koefisien interaksi antara RPT 

hutang dan kepemilikan keluarga sebesar -0,571 dan nilai probabilitas 

sebesar 0,068 yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti 

hipotesis H6a tidak didukung. Hasil ini menunjukkan kepemilikan keluarga 

tidak memoderasi pengaruh praktik ekspropriasi melalui RPT hutang terhadap 

short-term discretionary accruals. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan adanya kepemilikan keluarga  tidak dapat meningkatkan 

manajemen ataupun pemegang saham pengendali untuk melakukan 

ekspropriasi dengan RPT hutang, yang disembunyikan dengan melakukan 

manajemen laba dengan short-term discretionary accruals. 

b. Hasil pengujian hipotesis H6b pada tabel 5.10 menunjukkan koefisien 

interaksi antara RPT hutang dan kepemilikan keluarga  sebesar 0,257 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,268 yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), 

yang berarti hipotesis H6b tidak didukung. Hasil ini menunjukkan kepemilikan 

keluarga tidak memoderasi pengaruh praktik ekspropriasi melalui RPT hutang 

terhadap long-term discretionary accruals. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan adanya kepemilikan keluarga tidak dapat meningkatkan pengaruh 

praktik ekspropriasi melalui RPT hutang terhadap manajemen laba dengan 

long-term discretionary accruals. 

c. Hasil pengujian hipotesis H6c pada model regresi berganda hierarki tahap 3, 

yang disajikan tabel 5.10 menunjukkan koefisien interaksi antara RPT hutang 

dan kepemilikan keluarga  sebesar 0,502 dan nilai probabilitas sebesar 0,040 

yang signifikan pada level 0,05 (5%), yang berarti hipotesis H6c didukung. 
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Hasil ini menunjukkan kepemilikan keluarga memperkuat pengaruh praktik 

ekspropriasi melalui RPT hutang terhadap abnormal cash flow from 

operations. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya 

kepemilikan keluarga dapat mempengaruhi manajemen ataupun pemegang 

saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi dengan RPT penjualan yang 

disembunyikan dengan melakukan manajemen laba dengan abnormal cash 

flow from operations. 

d. Hasil pengujian hipotesis H6d pada tabel 5.10 menunjukkan koefisien 

interaksi antara RPT penjualan dan kepemilikan keluarga sebesar 0,615 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,254 yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), 

yang berarti hipotesis H6d tidak didukung. Hasil ini menunjukkan kepemilikan 

keluarga tidak memoderasi praktik ekspropriasi melalui RPT hutang terhadap 

abnormal production costs. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan 

adanya kepemilikan keluarga tidak dapat meningkatkan pengaruh praktik 

ekspropriasi melalui RPT hutang terhadap manajemen laba dengan abnormal 

production costs . 

e. Hasil pengujian hipotesis H6e pada tabel 5.10 menunjukkan koefisien 

interaksi antara RPT penjualan dan kepemilikan keluarga  sebesar 0,361 dan 

nilai probabilitas sebesar 0,198 yang tidak signifikan pada level 0,05 (5%), 

yang berarti hipotesis H6e tidak didukung. Hasil ini menunjukkan kepemilikan 

keluarga tidak memoderasi pengaruh praktik ekspropriasi melalui RPT hutang 

terhadap abnormal discretionary expenses. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa adanya kepemilikan keluarga tidak dapat meningkatkan 

manajemen ataupun pemegang saham pengendali untuk melakukan 

ekspropriasi dengan RPT penjualan yang disembunyikan dengan melakukan 

manajemen laba dengan abnormal discretionary expenses. 
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis H6a, H6b, H6c, H6d dan H6e 

maka hipotesis utama H6 didukung secara parsial. Hasil pengujian ini 

membuktikan praktik ekspropriasi melalui RPT hutang berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan praktik ekspropriasi melalui 

RPT hutang dapat meningkatkan terjadinya manajemen laba. 

Keseluruhan hasil pengujian hipotesis diringkas pada tabel 5.11 sebagai 

berikut: 
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Tabel 5.11 
Ringkasan Kesimpulan Hasil Pengujian Hipotesis 

 
Hipotesis Keterangan Kesimpulan 

H1 
 

H1a 
H1b 
H1c 
H1d 
H1e 

 
H2 

 
H2a 
H2b 
H2c 
H2d 
H2e 

 
H3 

 
H3a 
H3b 
H3c 
H3d 
H3e 

 
H4 

 
 

H4a 
H4b 
H4c 
H4d 
H4e 

 
H5 

 
 

H5a 
H5b 
H5c 
H5d 
H5e 

 
H6 

 
 

H6a 
H6b 
H6c 
H6d 
H6e 

 
 

Pengaruh grup bisnis terhadap manajemen 
laba 
GRUP SHORT DA 
GRUP          LONG DA 
GRUP          ABN CFO 
GRUP          ABN PROD 
GRUP          ABN DISCR 
 
Pengaruh praktik ekspropriasi melalui RPT 
penjualan terhadap manajemen laba 
RPTS          SHORT DA 
RPTS          LONG DA 
RPTS          ABN CFO 
RPTS          ABN PROD 
RPTS          ABN DISCR 
 
Pengaruh praktik ekspropriasi melalui RPT 
hutang terhadap manajemen laba 
RPTL        SHORT DA 
RPTL        LONG DA 
RPTL        ABN CFO 
RPTL        ABN PROD 
RPTL        ABN DISCR 
 
Pengaruh moderasi kepemilikan keluarga 
terhadap pengaruh grup bisnis terhadap 
manajemen laba 
GRUP*KK          SHORT DA 
GRUP*KK          LONG DA 
GRUP*KK          ABN CFO 
GRUP*KK          ABN PROD 
GRUP*KK          ABN DISCR 
 
Pengaruh moderasi kepemilikan keluarga 
terhadap pengaruh ekspropriasi melalui 
RPT penjualan terhadap manajemen laba 
RPTS*KK         SHORT DA 
RPTS*KK         LONG DA 
RPTS*KK         ABN CFO 
RPTS *KK        ABN PROD 
RPTS*KK         ABN DISCR 
 
Pengaruh moderasi kepemilikan keluarga 
terhadap pengaruh ekspropriasi melalui 
RPT hutang terhadap manajemen laba 
RPTL*KK         SHORT DA 
RPTL*KK         LONG DA 
RPTL*KK         ABN CFO 
RPTL*KK         ABN PROD 
RPTL*KK         ABN DISCR 
 

Tidak didukung 
 

Tidak didukung 
Tidak didukung 
Tidak didukung 
Tidak didukung 

       Tidak didukung 
 

Tidak didukung 
 

Tidak didukung 
Tidak didukung 
Tidak didukung 
Tidak didukung 
Tidak didukung 

 
Didukung secara 

parsial 
Tidak didukung 

Didukung 
Tidak didukung 

Didukung 
Tidak didukung 

 
Didukung secara 

parsial 
 

Tidak didukung 
Tidak didukung 
Tidak didukung 
Tidak didukung 

Didukung 
 

Didukung secara 
parsial 

 
Tidak didukung 
Tidak didukung 
Tidak didukung 
Tidak didukung 

Didukung 
 

Didukung secara 
parsial 

 
Tidak didukung 
Tidak didukung 

Didukung 
Tidak didukung 
Tidak didukung 
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Berdasarkan tabel 5.11 yang menyajikan ringkasan kesimpulan hasil 

pengujian hipotesis menunjukkan 2 hipotesis utama (main hypothesis) dalam 

penelitian ini tidak didukung yaitu H1 dan H2, sedangkan 4 hipotesis utama yaitu 

H3,H4,H5, dan H6 didukung secara parsial. 

5.3 Pembahasan Hasil Pengujian  

5.3.1 Pembahasan Hasil Pengujian Pengaruh Grup Bisnis Terhadap 

Manajemen Laba 

Perusahaan grup bisnis terdiri dari beberapa perusahaan yang yang 

berada di bawah satu pengendalian. Perusahaan grup bisnis memiliki pasar 

modal internal yang kuat yang didukung oleh anggota-anggota perusahaan yang 

tergabung dalam suatu grup bisnis. Grup bisnis menyediakan pasar internal dan 

infrastruktur yang kuat, hal ini menunjukkan bahwa grup bisnis menciptakan 

pasar internal yang lebih efisien dibandingkan pasar eksternal. Pasar internal 

yang efisien pada grup bisnis dapat menyebabkan terjadi manajemen laba yang 

tinggi, karena perusahaan grup bisnis dapat saling mengalihkan sumber daya 

antar perusahaan dalam satu grup bisnis untuk melakukan manajemen laba. 

Hasil pengujian hipotesis utama H1 tidak didukung, karena dari hasil 

pengujian sub hipotesis H1a, H1b, H1c, H1d dan H1e semua hipotesis tidak 

didukung. Hasil pengujian hipotesis H1a dan H1b menunjukkan grup bisnis tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba melalui akrual diskresioner jangka 

pendek maupun jangka panjang. Hasil penelitian ini menunjukkan perusahaan-

perusahaan grup bisnis di Indonesia tidak menggunakan transaksi dengan anak 

perusahaan untuk digunakan meningkatkan terjadinya manajemen laba melalui 

diskresioner akrual jangka panjang dan jangka pendek, karena manajemen laba 

akrual mudah diketahui oleh pihak eksternal. Hasil ini bertentangan dengan 
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penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kim & Yi (2006) yang melakukan 

penelitian di Korea Selatan dan Sarkar et al. (2013) yang melakukan penelitian di 

India. Hasil penelitian mereka membuktikan perusahaan grup bisnis berpengaruh 

positif terhadap discretionary accruals. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

pada perusahaan grup bisnis meningkatkan manajemen laba melalui 

diskresioner. Perusahaan grup bisnis di Korea Selatan dan di India dapat 

meningkatkan terjadinya manajemen laba melalui akrual diskresioner karena 

grup bisnis memiliki pasar internal yang kuat, sehingga memungkinkan terjadinya 

manajemen laba dengan saling mengalihkan sumber daya antar grup bisnis. 

Pada hasil pengujian menunjukkan hipotesis H1c, H1d, dan H1c tidak 

didukung. Hasil ini menunjukkan grup bisnis tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba melalui abnormal cash flow from operations, abnormal 

production costs, dan abnormal discretionary expenses. Jumlah anak 

perusahaan yang dimiliki grup bisnis tidak mempengaruhi terjadinya manajemen 

laba melalui aktivitas riil yang lakukan dengan arus kas operasi tidak normal, 

biaya produksi tidak normal dan biaya diskresioner tunai yang tidak normal. 

Transaksi dengan anak perusahaan tidak digunakan sebagai upaya untuk 

melakukan manajemen laba riil, karena anak perusahaan belum efisien untuk 

mendukung operasi perusahaan. 

Secara umum hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anak 

perusahaan pada grup bisnis tidak mempengaruhi manajemen untuk melakukan 

manajemen laba pada transaksi akrual jangka pendek dan jangka panjang serta 

aktivitas riil. Temuan ini mengindikasikan suatu grup bisnis yang terdiri dari 

beberapa perusahaan yang saling beroperasi dalam satu pengendalian 

perusahaan induk, yang dapat saling mengalihkan sumber daya antar 

perusahaan misalnya dengan anak perusahaan tidak mempengaruhi terjadinya 
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manajemen laba akrual dan manajemen laba riil pada suatu perusahaan grup 

bisnis.  

Grup bisnis di Indonesia khususnya pada sektor manufaktur tidak memiliki 

kekuatan pasar internal yang kuat yang menciptakan kemampuan perusahaan 

yang berbentuk grup bisnis untuk saling menyalurkan sumber daya modal 

maupun finansial antar perusahaan yang tergabung dalam suatu grup bisnis. 

Oleh sebab itu perusahaan grup bisnis masih memerlukan sumber daya 

eksternal untuk mendukung operasional perusahaan. Dengan adanya kondisi 

tersebut manajemen laba sulit untuk dilakukan jika suatu perusahaan grup bisnis 

masih memerlukan sumber daya baik modal maupun finansial dari pihak 

eksternal, karena adanya pengawasan dari pihak eksternal. 

Selain itu dari hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa grup bisnis 

yang diukur dengan jumlah anak perusahaan, pada perusahaan sampel rata-rata 

hanya memiliki 4 anak perusahaan. Oleh karena itu dengan jumlah anak 

perusahaan yang sedikit tidak mampu untuk digunakan oleh manajemen ataupun 

pemegang saham pengendali untuk melakukan manajemen laba dengan saling 

menyalurkan sumber daya antar anak perusahaan yang dimiliki oleh suatu grup 

bisnis. 

 

5.3.2 Pembahasan Hasil Pengujian Pengaruh Praktik Ekspropriasi Terhadap 

Manajemen Laba. 

 Ekspropriasi dapat terjadi karena pemegang saham pengendali memiliki 

hak kontrol untuk mengendalikan kebijakan perusahaan. Kebijakan yang 

dilakukan oleh manajemen atas kendali pemegang saham pengendali dapat 

merugikan pemegang saham minoritas apabila lebih berpihak pada kepentingan 
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pemegang saham pengendali. Transaksi dengan pihak istimewa dapat dilakukan 

untuk melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Manajemen 

laba dapat digunakan sebagai upaya pemegang saham pengendali untuk 

menutupi tindakan ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham 

pengendali. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan hipotesis utama H2 tidak didukung, hal 

ini karena secara keseluruhan sub hipotesis H2a, H2b, H2c, H2d dan H2e tidak 

didukung. Hasil penelitian ini membuktikan praktik ekspropriasi melalui RPT 

penjualan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba melalui short-term 

discretionary accruals, long-term discretionary accruals, abnormal cash flow from 

operations, abnormal production costs dan abnormal discretionary expenses. 

Hasil ini menunjukkan bahwa ekspropriasi yang dilakukan manajemen dengan 

melakukan transaksi penjualan dengan pihak istimewa tidak menyebabkan 

terjadinya manajemen laba akrual dan riil. Transaksi penjualan dengan pihak 

istimewa dapat digunakan untuk praktik ekspropriasi karena penjualan yang 

dilakukan oleh manajemen dengan pihak istimewa dimungkinkan menggunakan 

harga yang tidak sesuai dengan harga umum, namun dari hasil pengujian 

ternyata dibuktikan tidak mempengaruhi adanya manajemen laba akrual dan 

manajemen laba riil yang dapat digunakan untuk menyembunyikan tindakan 

ekspropriasi melalui transaksi penjualan dengan pihak istimewa. 

 Hasil pengujian hipotesis tidak didukung dikarenakan pada perusahaan 

sampel rata-rata RPT penjualan hanya 15,71% sehingga rata-rata penjualan 

yang dilakukan oleh perusahaan sampel sebesar 84,29% dilakukan dengan 

pihak ketiga. Dengan adanya RPT penjualan yang lebih sedikit jika dibandingkan 

dengan penjualan melalui pihak ketiga, maka RPT penjualan yang dilakukan 

manajemen tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba. 
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 Hasil penelitian selanjutnya membuktikan hipotesis utama H3 didukung 

secara parsial, yang membuktikan praktik ekspropriasi melalui RPT hutang 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hipotesis utama H3 didukung 

secara parsial, karena pada pengujian sub hipotesis dibuktikan sub hipotesis 

H3a, H3c, dan H3e tidak didukung, sedangkan pada sub hipotesis H3b dan H3d 

didukung. Hasil pengujian H3a dan H3b menunjukkan praktik ekspropriasi 

melalui RPT hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan short-

term discretionary accruals dan abnormal discretionary expenses. Hasil ini 

menunjukkan bahwa ekspropriasi dengan melakukan transaksi hutang dengan 

pihak istimewa, tidak menyebabkan manajemen untuk melakukan manajemen 

laba dengan short-term discretionary accruals dan abnormal discretionary 

expenses untuk menyembunyikan ekspropriasi tersebut. Praktik ekspropriasi 

melalui RPT hutang tidak mempengaruhi akrual diskresioner jangka pendek, 

karena kebijakan manajemen untuk mengelola laba dengan menggunakan 

akrual diskresioner jangka pendek bersifat jangka pendek dalam satu periode 

akuntansi, sehingga tidak mampu untuk menutupi ekspropriasi melalui RPT 

hutang dengan pihak istimewa. Selanjutnya, praktik ekspropriasi melalui RPT 

hutang juga tidak terbukti dapat mempengaruhi manajemen laba dengan 

menggunakan biaya diskresioner yang tidak normal, biaya dikresioner tunai tidak 

dapat memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang kepada 

pihak istimewa. Hasil penelitian ini juga menunjukkan praktik ekspropriasi melalui 

RPT hutang dapat menurunkan manajemen laba dengan abnormal cash flow 

from operations, hasil tersebut menunjukkan perusahaan berusaha menurunkan 

laba dengan menggunakan arus kas. 

Pada pengujian sub hipotesis H3b dan H3d, kedua sub hipotesis tersebut 

didukung. Kedua hasil pengujian ini membuktikan praktik ekspropriasi melalui 
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RPT hutang berpengaruh positif terhadap manajemen laba.melalui long-term 

discretionary expenses dan abnormal production costs. Hasil ini menunjukkan 

bahwa dengan semakin meningkatnya praktik ekspropriasi dengan RPT hutang, 

akan semakin meningkatkan manajemen laba yang dilakukan dengan 

menggunakan diskresioner akrual jangka panjang dan biaya produksi yang tidak 

normal. RPT hutang dilakukan sebagai ekspropriasi karena pemegang saham 

pengendali dalam mengatur kebijakan transaksi RPT hutang dengan 

menggunakan suku bunga yang tinggi dengan pihak istimewa. Manajemen laba 

dengan meningkatkan akrual diskresioner jangka panjang dilakukan untuk 

meningkatkan laba perusahaan, karena akrual diskresioner bersifat jangka 

panjang sehingga manajemen dapat lebih mudah melakukan pengelolaan laba 

dengan tujuan menutupi ekspropriasi melalui RPT hutang. 

 Begitu pula dengan manajemen laba melalui biaya produksi yang tidak 

normal, dilakukan dengan memperbesar volume produksi yang lebih tingi 

dibandingkan produksi normal, sehingga menurunkan harga pokok penjualan 

dan meningkatkan laba. Dengan meningkatnya laba maka perusahaan dapat 

membayar kembali hutang yang dilakukan dengan pihak istimewa. Selain itu 

manajemen laba juga dilakukan untuk menutupi praktik ekspropriasi dengan RPT 

hutang yang dilakukan dengan tujuan memperoleh manfaat privat yang akan 

memberikan keuntungan bagi pemegang saham pengendali. 

5.3.3 Pembahasan Hasil Pengujian Moderasi Kepemilikan Keluarga 

Terhadap Pengaruh Grup Bisnis Terhadap Manajemen Laba 

 Grup bisnis memiliki tipe kepemilikan terkonsentrasi, dengan adanya 

pengendalian dari pemegang saham pengendali yang dapat mengendalikan 

kebijakan perusahaan serta keseluruhan perusahaan yang tergabung dalam 
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grup bisnis. Konsentrasi kepemilikan keluarga dapat meningkatkan terjadinya 

manajemen laba. Pemegang saham pengendali yang dipegang oleh keluarga 

dapat mengendalikan kebijakan dalam suatu grup bisnis untuk sesuai dengan 

kepentingannya. 

 Hasil pengujian membuktikan hipotesis utama H4 didukung secara parsial 

yang membuktikan kepemilikan keluarga memoderasi pengaruh grup bisnis 

terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini membuktikan kepemilikan 

keluarga memoderasi pengaruh grup bisnis terhadap manajemen laba secara 

parsial karena hanya sub hipotesis H4e yang didukung, sedangkan sub hipotesis 

H4a, H4b, H4c, dan H4d tidak didukung. Hasil penelitian ini menunjukkan 

kepemilikan keluarga tidak memoderasi grup bisnis terhadap manajemen laba 

dengan short-term diskresionary accruals dan long-term discretionary accruals. 

Hasil ini membuktikan bahwa adanya kontrol keluarga tidak mempengaruhi 

terjadinya manajemen laba akrual jangka pendek dan jangka panjang pada 

perusahaan grup bisnis. Hal ini karena perusahaan grup bisnis mulai mengurangi 

terjadinya manajemen laba akrual, sehingga meskipun terdapat kontrol keluarga, 

tidak akan mempengaruhi manajemen untuk melakukan manajemen laba akrual 

jangka pendek dan jangka panjang. 

 Hasil penelitian ini membuktikan kepemilikan keluarga tidak memoderasi 

pengaruh grup bisnis terhadap  manajemen laba dengan abnormal cash flow 

from operations. Hasil ini menunjukkan keluarga tidak berusaha untuk melakukan 

manajemen laba dengan arus kas operasional dari grup bisnis, karena 

manajemen laba dengan arus kas operasional dilakukan dengan memanipulasi 

penjualan kredit yang dapat meningkatkan piutang usaha yang tidak normal dan 

menurunkan arus kas operasi perusahaan. Penurunan atas arus kas operasi 

perusahaan akan menunjukkan kinerja grup bisnis yang buruk, sehingga 
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keluarga tidak membuat kebijakan yang dapat menurunkan arus kas 

perusahaan. 

 Hasil penelitian ini juga menunjukkan kepemilikan keluarga memoderasi 

dengan menurunkan pengaruh grup bisnis terhadap manajemen laba dengan 

abnormal production costs. Hasil peniltian ini sesuai dengan hasil penelitian Choi 

& Kim (2013) menyatakan bahwa kepemilikan keluarga pada perusahaan grup 

bisnis menurunkan terjadinya manajemen laba. Perusahaan di Korea memiliki 

kewajiban untuk transparansi laporan keuangan, sehingga keluarga pada 

perusahaan grup bisnis di Korea mencegah adanya biaya hukum dan menjaga 

reputasi perusahaan dengan cara menurunkan manajemen laba. Hasil ini 

menunjukkan kepemilikan keluarga memiliki efek aligmnent, karena dapat 

menurunkan manajemen laba untuk menyelaraskan kepentingan pemegang 

saham pengendali. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan keluarga memoderasi 

dengan meningkatkan pengaruh grup bisnis terhadap manajemen laba dengan 

abnormal discretionary expenses. Kepemilikan keluarga terbukti dapat 

meningkatkan pengaruh grup bisnis terhadap manajemen laba dengan 

menggunakan biaya diskresioner. Hasil penelitian ini membuktikan kepemilikan 

keluarga dapat memberikan efek entrechment yang menyebabkan kontrol 

keluarga meningkatkan terjadinya manajemen laba.  Hasil penelitian konsisten 

dengan penelitian Veronica et al. (2005) yang melakukan penelitian di 

perusahaan publik di Indonesia, yang membuktikan adanya kepemilikan keluarga 

dapat meningkatkan terjadinya manajemen laba. Hasil ini dimungkinkan terjadi 

karena kurangnya kepatuhan akan kewajiban transparansi laporan keuangan 

pada perusahaan publik di Indonesia, sehingga manajemen masih banyak 
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melakukan manajemen laba salah satunya dengan menggunakan biaya 

diskresioner. 

5.3.4 Pembahasan Hasil Pengujian Moderasi Kepemilikan Keluarga 

Terhadap Pengaruh Praktik Ekspropriasi Terhadap Manajemen Laba 

 Struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia memiliki struktur 

kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga 

memiliki kecenderungan terjadi ekspropriasi yang lebih tinggi, jika dibandingkan 

dengan perusahaan yang dikendalikan oleh institusi. Ekspropriasi yang dilakukan 

pemegang saham pengendali oleh keluarga terjadi karena keluarga 

mengendalikan kebijakan perusahaan yang lebih menguntungkan bagi 

kepentingan pemegang saham pengendali, yang akibatnya dapat menyebabkan 

pemegang saham minoritas dirugikan. Ekspropriasi yang dilakukan dengan 

transaksi yang dilakukan pihak istimewa dapat terjadi karena pemegang saham 

pengendali mengendalikan kebijakan dalam transaksi tersebut. 

 Hasil pengujian hipotesis 5 didukung secara parsial yang membuktikan 

kepemilikan keluarga dapat memoderasi pengaruh praktik ekspropriasi melalui 

RPT penjualan terhadap manajemen laba. Hasil ini menunjukkan kepemilikan 

keluarga dapat memoderasi pengaruh praktik ekspropriasi melalui RPT 

penjualan terhadap manajemen laba secara parsial karena hanya hipotesis H5e 

yang didukung, sedangkan hipotesis H5a, H5b, H5c, dan H5d tidak didukung. 

Hipotesis H5a, H5b, H5c dan H5d menunjukkan kepemilikan keluarga tidak 

memoderasi pengaruh grup bisnis terhadap manajemen laba dengan short-term 

discretionary accruals, long-term discretionary accruals, abnormal cash flow from 

operation dan abnormal production costs. Keempat hipotesis ini tidak didukung 

karena meskipun ada ada kontrol keluarga dalam grup bisnis namun dengan 
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rata-rata RPT penjualan yang hanya 15,71% sedangkan rata-rata penjualan 

yang dilakukan oleh perusahaan sampel sebesar 84,29% dilakukan dengan 

pihak ketiga, sehingga adanya RPT penjualan yang lebih sedikit jika 

dibandingkan dengan penjualan melalui pihak ketiga, maka RPT penjualan yang 

dilakukan manajemen tidak mempengaruhi terjadinya manajemen laba akrual 

dan riil yang menggunakan arus kas operasi dan biaya produksi. Hasil yang 

berbeda yaitu pada hipotesis H5e yang membuktikan kepemilikan keluarga 

memoderasi dengan meningkatkan pengaruh praktik ekspropriasi dengan 

abnormal discretionary expenses. Hasil ini menunjukkan, meskipun rata-rata 

RPT penjualan lebih sedikit daripada penjualan dengan pihak ketiga, adanya 

kontrol keluarga dapat meningkatkan manajemen laba dengan abnormal 

discretionary expenses. Hasil ini menunjukkan keluarga dapat membuat 

kebijakan untuk menutupi ekpropriasi melalui RPT penjualan dengan manajemen 

laba melalui biaya diskresioner, karena dengan meningkatkan laba dengan cara 

mengurangi biaya diskresioner seperti biaya iklan, biaya penjualan, biaya 

administrasi dan umum dapat menutupi peningkatan RPT penjualan. 

Hasil pengujian hipotesis utama H6 didukung secara parsial. Hasil 

penelitian ini membuktikan kepemilikan keluarga dapat memoderasi pengaruh 

praktik ekspropriasi melalui RPT hutang terhadap manajemen laba, namun 

didukung secara parsial karena hanya sub hipotesis H6c yang didukung, 

sedangkan sub hipotesis H6a, H6b, H6d, dan H6e tidak didukung. Hasil ini 

menunjukkan kepemilikan keluarga tidak mempengaruhi adanya manajemen 

laba akrual jangka panjang dan jangka pendek, serta manajemen laba riil dengan 

biaya produksi dan biaya diskresioner.  

Hasil penelitian ini juga menunjukkan kepemilikan keluarga dapat 

meningkatkan pengaruh praktik ekspropriasi melalui RPT hutang yang dapat 
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meningkatkan terjadinya manajemen laba. Pemegang saham pengendali yang 

dikendalikan oleh keluarga dapat dapat membuat kebijakan untuk meningkatkan 

laba dengan menggunakan arus kas operasi. Dengan adanya peningkatan laba 

maka menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dengan 

pihak istimewa dan sekaligus sebagai cara untuk menutupi tindakan ekspropriasi. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis utama 5 dan 6 dapat disimpulkan 

kepemilikan keluarga memberikan efek entrenchment yang menyebabkan 

semakin meningkatkan terjadinya manajemen laba. Hasil ini menunjukkan 

kepemilikan keluarga menyebabkan keluarga lebih berorientasi pada 

kepentingan keluarga sebagai pemegang pengendali, oleh karena itu kebijakan 

yang dilakukan melalui transaksi-transaksi pihak istimewa cenderung digunakan 

untuk memenuhi kepentingan mereka. Oleh karena itu manajemen laba 

dilakukan untuk menyembunyikan praktik ekspropriasi yang dilakukan pemegang 

saham pengendali. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh grup bisnis, praktik 

ekspropriasi terhadap manajemen laba dengan kepemilikan keluarga sebagai 

variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 87 perusahaan 

pada sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 

2009-2012, sehingga total pengamatan sebanyak 348. Penelitian ini 

menggunakan analisis regresi berganda hierarki (Hierarchical Multiple 

Regression Analysis). 

 Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa grup bisnis yang diukur 

dengan jumlah anak perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

akrual dan riil. Selanjutnya hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik 

ekspropriasi yang diproksikan RPT penjualan juga tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba akrual dan riil. Hasil ini menunjukkan bahwa ketika pemegang 

saham pengendali ataupun manajemen melakukan ekspropriasi dengan 

melakukan RPT penjualan maka tidak mempengaruhi  manajemen laba yang 

dimungkinkan dapat digunakan untuk menutupi tindakan ekspropriasi tersebut. 

Penelitian ini membuktikan RPT hutang dapat meningkatkan terjadinya 

manajemen laba dengan menggunakan long-term discretionary accruals dan 

abnormal production costs. 

Penelitian ini juga membuktikan bahwa kepemilikan keluarga dapat 

meningkatkan pengaruh grup bisnis dan praktik ekspropriasi terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian membuktikan bahwa kepemilikan keluarga 

meningkatkan pengaruh positif grup bisnis terhadap manajemen laba dengan 

 



105 

 

 

 

menggunakan abnormal discretionary expenses. Selanjutnya kepemilikan 

keluarga dapat meningkatkan pengaruh praktik ekspropriasi yang dilakukan 

dengan RPT penjualan terhadap manajemen laba dengan abnormal 

discretionary expenses. Sedangkan kepemilikan keluarga terbukti dapat 

meningkatkan pengaruh praktik ekspropriasi dengan RPT hutang terhadap 

manajemen laba dengan abnormal cash flow from operation. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kepemilikan keluarga dapat memberikan 

efek entrenchment.  Kepemilikan keluarga dapat memberikan efek entrenchment 

karena dengan meningkatnya kepemilikan keluarga dapat meningkatkan 

terjadinya manajemen laba. Hai ini dapat terjadi karena lemahnya pengawasan 

pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham pengendali terutama 

dipegang oleh keluarga dapat menyebabkan terjadinya manajemen laba yang 

semakin tinggi. Kondisi ini dapat menyebabkan terjadinya agency problem antara 

pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas  

6.2 Implikasi Penelitian 

 Penelitian ini memberikan implikasi baik secara teoritis maupun secara 

praktis yaitu sebagai berikut: 

6.2.1 Implikasi Teoritis 

Temuan ini dapat menambahkan kajian dalam agency theory tipe 2 

yang memberikan gambaran mengenai konflik kepentingan antara pemegang 

saham pengendali dan pemegang saham minoritas yang terjadi karena adanya 

praktik manajemen laba yang dapat digunakan untuk menutupi tindakan 

ekspropriasi yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali. Hasil penelitian 

ini  memberikan masukan dalam pengembangan ilmu terkait pengaruh grup 

bisnis dan praktik ekspropriasi terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini 
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memberikan bukti bahwa grup bisnis yang diukur dengan anak perusahaan tidak 

memiliki pengaruh terhadap manajemen laba, sehingga besar kecilnya jumlah 

anak perusahaan tidak menunjukkan adanya manajemen laba dalam grup bisnis. 

Hasil ini juga memberikan bukti bahwa praktik ekspropriasi berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Selanjutnya hasil penelitian ini memberikan tambahan 

bukti bahwa kepemilikan keluarga dapat memoderasi pengaruh grup bisnis dan 

praktik ekspropriasi terhadap manajemen laba. Hasil penelitian ini dapat menjadi 

sumber literatur terkait grup bisnis, praktik ekspropriasi, kepemilikan keluarga 

dan manajemen laba. 

6.2.2 Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa adanya kepemilikan 

keluarga pada grup bisnis dan praktik ekspropriasi dapat meningkatkan 

terjadinya manajemen laba, sehingga hal ini memberikan masukan kepada 

pemegang saham minoritas untuk semakin meningkatkan pengawasan terhadap 

segala kebijakan yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali maupun 

bagi manajemen, agar tidak terjadi tindakan ekspropriasi yang dapat 

disembunyikan dengan melakukan manajemen laba, karena hal ini dapat 

merugikan kepentingan pemegang saham minoritas. 

6.2.3 Implikasi Kebijakan 

 Hasil ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak terkait seperti IAI dan 

BAPEPAM untuk merumuskan peraturan dan kebijakan terkait penyampaian 

laporan keuangan bagi perusahaan emiten terutama bagi perusahaan yang 

berbentuk grup bisnis agar dapat meningkatkan transparansi sehingga dapat 

mengurangi terjadinya manajemen laba yang opportunistik. Selain penelitian ini 

juga dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan agar membuat 
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peraturan untuk mengungkapkan kepemilikan perusahaan baik secara langsung 

maupun tidak langsung, agar mencegah terjadinya tindakan ekspropriasi yang 

dikarenakan para pemegang saham biasa tidak mengetahui pihak-pihak yang 

mengendalikan perusahaan. 

 

6.3 Keterbatasan dan Saran 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam mengukur kepemilikan keluarga 

karena hanya menggunakan pengungkapan kepemilikan pada laporan 

keuangan. Pengungkapan kepemilikan saham perusahaan pada laporan 

keuangan terbatas pada pengungkapan kepemilikan secara langsung. Oleh 

karena itu pada penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan 

pengukuran kepemilikan secara tidak langsung dengan berbagai sumber data 

yang lebih lengkap. 

2. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan periode tahun penelitian 2009-

2012. Pada tahun 2012 sudah diterapkan konvergensi International Financial 

Reporting Standards (IFRS), sehingga penelitian ini memiliki keterbatasan 

untuk mengontrol adanya perbedaan kebijakan informasi akuntansi pada 

laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan IFRS. Oleh karena itu 

penelitian selanjutnya disarankan untuk mengidentifikasi perbedaan informasi 

akuntansi pada laporan keuangan sebelum dan sesudah penerapan IFRS 

agar dapat menggambarkan praktik manajemen laba yang lebih baik. 
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