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ABSTRAK 

 

 

PENGARUH KONSENTRASI KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN  

MOTIVASI MANAJEMEN LABA TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN 

LABA DAN NILAI PERUSAHAAN 

 

 

Oleh: 

Enzilyna Difitri 

 

Dosen Pembimbing: 

Komarudin Achmad, SE.,M.Si.,Ak. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan 

institusional dan motivasi manajemen laba terhadap praktik manajemen laba dan 

nilai perusahaan. Motivasi manajemen laba terdiri dari debt covenant, bonus plan 

dan political cost. Manajemen laba diukur dengan  menggunakan model Jones 

dimodifikasi, dan nilai perusahaan diukur dengan  rasio nilai pasar saham 

terhadap nilai buku. Sampel penelitian  yang digunakan dalam penelitian ini 

sebanyak 80 perusahaan manufaktur yang terdaftar di  Bursa Efek Indonesia pada 

periode 2007 yang diperoleh melalui metode purposive sampling. Hasil penelitian 

ini menemukan bukti bahwa konsentrasi kepemilikan institusional dan motivasi 

manajemen laba berupa political cost berpengaruh signifikan terhadap praktik 

manajemen laba dan nilai perusahaan. Di sisi lain, penelitian ini tidak berhasil 

menemukan pengaruh motivasi manajemen laba berupa debt covenant dan bonus 

plan terhadap praktik manajemen laba dan nilai perusahaan, dan tidak berhasil 

menemukan pengaruh praktik manajemen laba terhadap nilai perusahaan. 

 

 

Kata Kunci : konsentrasi kepemilikan institusional, motivasi manajemen laba, 

debt covenant, bonus plan,political cost, praktik manajemen laba, 

nilai perusahaan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL OWNERSHIP CONCENTRATION 

AND EARNINGS MANAGEMENT MOTIVATION 

TO EARNINGS MANAGEMENT PRACTICE AND FIRM VALUE. 

 

 

By: 

Enzilyna Difitri 

 

Advisor Lecturer: 

Komarudin Achmad, SE.,M.Si.,Ak. 
 

 

 

This research objective is to examine the influence of institutional ownership 

concentration and earnings management motivation to earnings management 

practice and firm value. Earnings  management motivation includes debt 

covenant, bonus plan and political cost. Earnings management measured by using 

modified Jones model and firm value measured by using  ratio market price to 

book value. The sample used in this research is 80 manufacture firms listed in The 

Indonesian Stock Exchange at period 2007 and taken by purposive sampling 

method. The result of this research indicates that institutional ownership 

concentration and earnings management motivation which political cost had 

significant influence to earnings management practice and firm value. However, 

this research can not find influence of earnings management motivation which 

debt covenant and bonus plan to earnings management practice and firm value, 

and can not find influence of earnings management practice to firm value. 

  

 

Keywords:  institutional ownership concentration, earnings management motivation, 

debt covenant, bonus plan,political cost, earnings management 

practice, firm value. 

  

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  LATAR BELAKANG MASALAH 

Laporan keuangan merupakan media komunikasi yang digunakan untuk 

menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. 

Pentingnya laporan keuangan juga diungkapkan Belkoui (1993) bahwa laporan 

keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan 

oleh manajer atas sumber daya pemilik. Salah satu parameter penting dalam 

laporan keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah 

laba. 

Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1, 

informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen. (FASB, 1978). Selain itu, informasi laba juga 

membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir earnings power perusahaan di 

masa yang akan datang. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini 

disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan 

informasi tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang 

(dysfunctional behaviour), yang salah satu bentuknya adalah earnings 

management. Widyianingdiah (2001). 

Para peneliti memberikan definisi yang berbeda–beda mengenai earnings 

management. Scott (2003) mendefinisikan earnings management sebagai pilihan 

kebijakan akuntansi oleh manajer untuk mencapai tujuan tertentu. Setiawan dan 



 

 

Ainun (2000), menyebutkan manajemen laba sebagai campur tangan manajemen 

dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh keuntungan 

pribadi. Menurut Mulford dan Comiskey dalam Paskalia (2004), manajemen laba 

adalah manipulasi aktif dari hasil akuntansi dengan tujuan mengubah kesan dari 

kinerja bisnis. 

Earnings management sebagai suatu fenomena dipengaruhi oleh berbagai 

macam faktor yang menjadi motivasi timbulnya fenomena tersebut. Terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhi earnings management. Watts dan 

Zimmerman dalam Scott (2003) membagi motivasi earnings management 

menjadi 3, yaitu bonus plan hypothesis, debt covenant hypothesis, dan political 

cost hypothesis. Bonus plan hypothesis, menyatakan bahwa manajer pada 

perusahaan yang memiliki bonus plan cenderung untuk menggunakan metode 

akuntansi yang akan meningkatkan laba yang dilaporkan. Debt covenant 

hypothesis, menyebutkan bahwa pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to 

equity tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari 

kreditur bahkan terancam melanggar perjanjian utang sehingga manajer pada 

perusahaan dengan kondisi demikian  (rasio debt to equity tinggi) cenderung 

menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan maupun 

laba. Political cost hypothesis, menyatakan bahwa pada perusahaan yang besar 

yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode akuntansi 

yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa 

mendatang sehingga perusahaan dapat memperkecil laba yang dilaporkan  



 

 

Manajemen laba juga bisa disebabkan karena adanya masalah keagenan.  

La Porta et al. (1999) dalam Tarjo (2008) menunjukkan bahwa perusahaan-

perusahaan publik di Indonesia memiliki konsentrasi kepemilikan atau 

dikendalikan oleh pemegang saham besar. Oleh karena itu  timbul masalah 

keagenan yaitu konflik antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Jika 

tidak terdapat perlindungan hukum yang memadai, pemegang saham mayoritas 

dapat melakukan aktivitas yang menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan 

pemegang saham minoritas.  

Konsentrasi kepemilikan bisa memicu terjadinya risiko ekspropriasi 

terhadap pemegang saham minoritas. Ekspropriasi merupakan cara 

memaksimumkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak 

lain. Ekspropriasi dapat dilakukan oleh pemegang saham mayoritas melalui 

kebijakan perusahaan. Salah satu kebijakan tersebut adalah kebijakan manajer 

untuk melakukan manajemen laba karena manajemen laba bisa dilakukan oleh 

manajer atas dasar keinginan pemegang saham mayoritas yang menguntungkan 

dirinya sendiri. Namun, pemilik mayoritas akan meminimalisasi risiko 

ekspropriasi terhadap pemegang saham minoritas. Karena jika ekspropriasi 

dilakukan maka pemegang saham minoritas dan pasar saham akan mendiskon 

harga pasar saham yang justru akan merugikan pemegang saham mayoritas itu 

sendiri.  

Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap praktik manajemen laba dan penelitian-penelitian tersebut 

menemukan hasil yang berbeda-beda. Pertama, kepemilikan institusional 



 

 

menurunkan manajemen laba seperti penelitian yang dilakukan Midiastuty dan 

Mas’ud (2003) dan Tarjo (2008). Namun, Boediono (2005) dan Ujiyantho dan 

Bambang (2007) tidak menemukan hubungan antara kepemilikan institusional 

dengan manajemen laba. Kedua, pemilik mayoritas sangat berkepentingan 

terhadap nilai pemegang saham Suranta dan Mas’ud (2003), Wahyudi dan Hartini 

(2005), Rachmawati  dan Hanung (2007), dan Tarjo (2008) menunjukkan bahwa 

konsentrasi kepemilikan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Namun, 

Demsetz and Lehn (1985) dan Demsetz and Villalonga (2001) dalam Tarjo (2008) 

tidak menemukan hubungan kepemilikan institusional dengan nilai perusahaan. 

Ketiga, pemilik mayoritas sangat berkepentingan untuk menjaga reputasi 

perusahaan dan dirinya sebagai pemegang saham pengendali. Jadi, konsentrasi 

kepemilikan institusional bisa menjadi alat untuk menurunkan manajemen laba. 

Namun, beberapa peneliti yang lain tidak menemukan hubungan antara 

kepemilikan institusional dan manajemen laba. Konsentrasi kepemilikan bisa juga 

meningkatkan nilai perusahaan menurut beberapa peneliti. Namun,  beberapa 

peneliti yang lain tidak menemukan hubungan kepemilikan institusional dengan 

nilai perusahaan. 

Praktek manajemen laba dapat dipandang sebagai upaya untuk 

memuaskan pemegang saham. Manajemen laba dilakukan untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan ketika terdapat asimetri informasi antara 

manajer dan pemilik (Chaney and Lewis, 1994 dalam Tarjo 2008). Hal ini dapat 

menurunkan risiko persepsian investor karena ketidakpastian return di masa 

depan sehingga diharapkan dapat memperbaiki nilai perusahaan.  



 

 

Nilai perusahaan mencerminkan ukuran reaksi pasar saham terhadap 

perusahaan. Semakin besar nilai perusahaan mencerminkan publik telah menilai 

harga pasar saham di atas nilai bukunya. Untuk itu pemilik mayoritas sangat 

berkepentingan terhadap nilai perusahaan yang juga nilai pemegang saham yang 

dapat dilakukan dengan cara menekan manajemen untuk menjaga reputasi 

perusahaan. 

1.2. MOTIVASI PENELITIAN 

Penelitian ini termotivasi oleh penelitian Tarjo (2008) yang menguji 

pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional dan leverage terhadap manajemen 

laba dan nilai pemegang saham. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba dan nilai pemegang saham. Leverage berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba dan nilai pemegang saham. Penelitiannya juga mengungkapkan 

bahwa manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang saham. 

Penelitian ini mereplikasi penelitian Tarjo (2008). Penelitian ini 

mengambil sampel perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan menggunakan kisaran tahun 

2007 dan menambahkan bonus plan dan political cost sebagai motivasi 

manajemen laba yang mempengaruhi praktik manajemen laba dan nilai 

perusahaan. Alasan peneliti menambahkan bonus plan dan political cost sebagai 

motivasi manajemen laba adalah sesuai dengan yang dinyatakan Watts dan 

Zimmerman bahwa motivasi manajemen laba terdiri dari tiga yaitu debt covenant, 

bonus plan ,dan political cost.  



 

 

1.3.  RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang maka permasalahan penelitian ini adalah:  

1) Apakah konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik 

manajemen laba  

2) Apakah motivasi manajemen laba yang terdiri dari debt covenant, bonus plan 

dan political cost berpengaruh terhadap praktik manajemen laba  

3) Apakah konsentrasi kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan 

4) Apakah motivasi manajemen laba yang terdiri dari debt covenant, bonus plan 

dan political cost berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

5) Apakah praktik manajemen laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

1.4.  TUJUAN PENELITIAN  

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan: 

1) Untuk menemukan bukti secara empiris pengaruh konsentrasi kepemilikan 

institusional terhadap praktik manajemen laba  

2) Untuk menemukan bukti secara empiris pengaruh motivasi manajemen laba 

yang terdiri dari debt covenant, bonus plan dan political cost terhadap praktik 

manajemen laba  

3) Untuk menemukan bukti secara empiris pengaruh konsentrasi kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan 



 

 

4) Untuk menemukan bukti secara empiris pengaruh motivasi manajemen laba 

yang terdiri dari debt covenant, bonus plan dan political cost terhadap nilai 

perusahaan.  

5) Untuk menemukan bukti secara empiris pengaruh praktik manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan 

1.5. MANFAAT PENELITIAN 

1)  Manfaat  Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memahami pengaruh 

konsentrasi kepemilikan institusional dan motivasi manajemen laba terhadap 

praktek manajemen laba dan nilai perusahaan. Selain itu, penelitan ini juga 

diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian mengenai 

praktik manajemen laba dan nilai perusahaan. 

2)  Manfaat  Praktis 

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi penyelenggara 

perusahaan agar memilih kebijakan–kebijakan yang bisa mencegah praktik 

manajemen laba dan meningkatkan nilai perusahaan. Bagi investor dan kreditur, 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan 

investasi, terutama dalam menilai prospek perusahaan di masa mendatang dan 

hubungannya dengan praktik manajemen laba dan nilai perusahaan. 

 

 

 

 



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1.  LANDASAN TEORI 

2.1.1. Manajemen Laba 

1.   Praktik Manajemen Laba 

Menurut Scott (2003:369) ”Earnings management is the choice by a 

manager of accounting policies so as to achieve some specific objective”. 

Setiawan dan Ainun (2000) menyebutkan manajemen laba sebagai campur tangan 

manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal untuk memperoleh 

keuntungan pribadi. Menurut Mulford dan Comiskey dalam Paskalia (2004), 

manajemen laba adalah manipulasi aktif dari hasil akuntansi dengan tujuan 

mengubah kesan dari kinerja bisnis. Gumanti (2000) menyatakan bahwa 

manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data 

atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode 

akuntansi (accounting methods) untuk mengatur keuntungan, yang bisa dilakukan 

karena memang diperkenankan menurut accounting regulations. Menurut 

Mulford dan Comiskey (2001) dalam Paskalia (2004) manajemen laba dapat 

terjadi karena adanya fleksibilitas pada laporan keuangan. Seleksi dan aplikasi 

prinsip akuntansi berterima umum bersifat fleksibel dan memberikan ruang untuk 

penilaian di beberapa area sehingga perusahaan di industry yang sama bisa 

menghasilkan laporan keuangan yang berbeda. Menurut Rosenfield (2000), 

prinsip akuntansi berterima umum memberikan dua cara untuk melakukan 



 

 

manajemen laba yaitu memperbolehkan perusahaan bisnis untuk melaporkan 

pendapatan yang belum mereka dapatkan (earned) dan perusahaan dapat 

menstabilkan laporan pendapatannya (income smoothing). 

Mulford dan Comiskey (2001) dalam Paskalia (2004) menyebutkan secara 

detail teknik–teknik yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen laba 

yaitu: 

1. Mengubah metode depresiasi 

2. Mengubah jangka waktu hidup untuk depresiasi 

3. Mengubah estimasi dari nilai sisa (salvage value) untuk tujuan depresiasi 

4. Menetapkan penyisihan (allowance) akun piutang tak tertagih 

5. Menetapkan penyisihan akun obligasi warrant 

6. Menentukan nilai penyisihan (allowance) untuk aset pajak tertunda 

7. Menetapkan keberadaan aset yang tidak dapat diperbaiki dan kerugian akrual 

piutang 

8. Menetapkan / mengubah periode depresiasi untuk barang tak berwujud 

(intangibles). 

Pola manajemen laba menurut Scott (2003:383-384) adalah 

1. Taking a Bath 

Pola ini terjadi saat periode reorganisasi (misalnya pergantian kepemimpinan) 

termasuk pengangkatan CEO baru. Jika perusahaan harus melaporkan 

kerugian, manajemen berusaha menutupinya, dengan cara menangguhkan 

aset, menyediakan biaya yang dapat diperkirakan di masa depan dan secara 



 

 

umum “ clear the desk”. Hal ini diharapkan meningkatkan laba di masa 

mendatang. 

2. Income Minimation 

Pola ini dilakukan saat perusahaan memiliki profitabilitas yang tinggi 

sehingga jika pada periode mendatang laba diperkirakan turun drastis dapat 

diatasi dengan mengalokasikan laba periode sebelumnya. 

3. Income Maximization 

Seperti pada studi Healy (1985), manajer yang terlibat pada income 

maximization memiliki tujuan bonus, perusahaan yang mendekati pelanggaran 

perjanjian utang juga dapat memaksimumkan income. 

4. Income Smoothing 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga 

dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya 

investor lebih menyukai laba yang relatif kecil. 

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawan dan Ainun (2000) 

dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu: 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan) terhadap 

estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi 

kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, 

estimasi biaya garansi, dan lain-lain. 

 

 



 

 

2. Mengubah metode akuntansi. 

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, 

contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode depresiasi angka 

tahun ke metode depresiasi garis lurus. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. 

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat atau 

menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada 

periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda pengeluaran 

promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau menunda pengiriman 

produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak 

dipakai. 

2.   Motivasi Manajemen Laba 

Manajer melakukan manajemen laba sesuai dengan motivasi yang 

menyebabkan mereka melakukan manajemen laba tersebut. Motivasi 

menejemen laba tersebut dapat dijelaskan melalui Positive Accounting Theory 

(PAT). Tiga hipotesis PAT yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan 

manajemen laba yang dirumuskan Watts and Zimmerman (1986) dalam Scott 

(2003:276-278), yaitu the debt covenant hypothesis, the bonus plan 

hypothesis, dan the political cost hypothesis 

A. Debt Covenant 

Menurut Watts and Zimmerman (1986) dalam Scott (2003), the 

debt covenant hypothesis menyebutkan bahwa pada perusahaan yang 

mempunyai rasio debt to equity tinggi akan mengalami kesulitan dalam 



 

 

memperoleh dana tambahan dari kreditur bahkan terancam melanggar 

perjanjian utang. Oleh karena itu, manajer  pada perusahaan dengan 

kondisi demikian  (rasio debt to equity tinggi) cenderung menggunakan 

metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba.  

B. Bonus Plan 

Menurut Watts and Zimmerman (1986) dalam Scott (2003), the 

bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer pada perusahaan yang 

memiliki bonus plan cenderung untuk menggunakan metode akuntansi 

yang akan meningkatkan laba yang dilaporkan. Manajer pada perusahaan 

yang memiliki rencana pemberian bonus akan lebih memilih metode 

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

sehingga dapat menaikkan laba saat ini.  Hal ini dikarenakan manajer lebih 

menyukai pemberian bonus yang lebih tinggi untuk masa kini.  

Watts and Zimmerman (1986) dalam Tarjo (2008) menyatakan 

bahwa dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat laba 

terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba tertinggi). Jika 

laba berada di bawah bogey, maka tidak ada bonus yang diperoleh manajer 

sedangkan jika laba berada di atas cap, manajer tidak akan mendapat 

bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah bogey, manajer 

cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus lebih 

besar pada periode berikutnya, demikian pula jika laba berada di atas cap. 

Jadi hanya jika laba bersih berada di antara bogey dan cap, manajer akan 

berusaha menaikkan laba bersih perusahaan.  



 

 

C. Political Cost 

Menurut Watts and Zimmerman (1986) dalam Scott (2003), the 

political cost hypothesis menyatakan bahwa pada perusahaan yang besar 

yang memiliki biaya politik tinggi, manajer akan lebih memilih metode 

akuntansi yang menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang 

ke periode masa mendatang sehingga perusahaan dapat memperkecil laba 

yang dilaporkan. Makin besar perusahaan, makin besar pula laba yang 

diperoleh. Dengan laba yang besar tersebut, membuat pemerintah akan 

mengambil tindakan misalnya: menaikkan pajak pendapatan perusahaan. 

Hal ini juga dapat menarik perhatian media dan konsumen.  Kondisi ini 

dapat dikatakan bahwa makin besar perusahaan, biaya politik yang 

ditangannya pun makin besar sehingga perusahaan akan memilih metode 

akuntansi yang memperkecil laba yang dilaporkan. Di Indonesia masalah 

politik lebih berkaitan dengan aspek non legalitas. Biaya politik yang 

dihadapi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia adalah ketentuan pajak 

yang tumpang tindih dan memberatkan, masalah perburuhan, peraturan 

pemerintah, bea cukai, kenakalan oknum kantor pajak dan tuntutan 

kenaikan upah buruh yang berlangsung setiap tahun. 

2.1.2.  Nilai Perusahaan 

Salah satu yang menjadi tujuan perusahaan adalah meningkatkan nilai 

perusahaan. Hal ini dijelaskan oleh Rachmawati dan Hanung (2007), bahwa 

beberapa tujuan perusahaan dari berbagai aspek adalah kepuasan konsumen yang 

tinggi, produk yang berkualitas kelas dunia, proses bisnis yang kreatif dan 



 

 

inovatif, dan kepuasan yang tinggi dari karyawan sebagai strategic partners akan 

semakin meningkatkan competitive advantage perusahaan, yang kemudian secara 

konkrit diterjemahkan dalam bentuk peningkatan penjualan, efisiensi biaya, dan 

peningkatan laba dan arus kas yang pada akhirnya akan meningkatkan 

kemakmuran pemilik perusahaan. Dengan demikian, semua perspektif di atas 

sebenarnya tidak bertentangan satu sama lain, namun pada akhirnya mengarah 

pada satu tujuan utama perusahaan sebagai konsekuensi logis, yaitu 

memaksimalkan kemakmuran pemilik perusahaan. Secara prinsip, meningkatkan 

kemakmuran pemilik berarti meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 

Penman (2004) dalam Tarjo (2008), menyatakan bahwa salah satu tujuan 

perusahaan adalah memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui dividen 

dan meningkatkan harga saham. Menurut Rachmawati dan Hanung (2007), bagi 

perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal harga saham yang 

ditransaksikan di bursa merupakan indikator nilai perusahaan.  

Dalam rangka untuk kepentingan studi ini batasan nilai perusahaan 

mengikuti Brigham (1999) dalam Tarjo (2008), yaitu nilai yang diberikan oleh 

pelaku pasar saham terhadap kinerja perusahaan. Nilai tersebut merupakan 

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

Sebaliknya nilai tersebut merupakan depresiasi pasar saham jika harga saham di 

bawah nilai buku per lembar saham. Ukuran nilai perusahaan dengan 

menggunakan nilai pasar saham terhadap nilai buku saham. Nilai perusahaan 

tersebut direfleksikan dalam bentuk harga saham. Harga saham perusahaan 

merupakan reaksi pasar terhadap keseluruhan kondisi perusahaan yang juga 



 

 

merupakan cerminan nilai perusahaan yang diwujudkan dalam bentuk harga 

saham. 

2.1.3. Konsentrasi Kepemilikan Institusional 

Konsentrasi kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain) sesuai dengan yang dinyatakan Tarjo 

(2008). Kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap 

kebijakan manajer. Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena 

mereka memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang 

saham lainnya. Oleh karena menguasai mayoritas saham, pihak institusional dapat 

melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajer secara lebih kuat 

dibandingkan dengan pemegang saham lain.  

Pihak institusional lebih mementingkan keuntungan jangka panjang 

sehingga aset penting perusahaan akan mendapatkan pengawasan yang lebih baik 

seperti dinyatakan Han dkk (1999) dalam Chrisdiana (2008). Cornet et al., (2006) 

dalam Ujiyantho dan Bambang (2007) menyimpulkan bahwa tindakan 

pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong 

manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan 

sehingga akan mengurangi perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri. 

 

 

 

 



 

 

2.2. PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.2.1. Kepemilikan Institusional, Motivasi Manajemen Laba dan Praktik 

Manajemen Laba 

1.   Kepemilikan Institusional dan Praktik Manajemen Laba 

Pemilik institusional sebagai pemegang saham mayoritas memiliki 

kelebihan dibanding investor individual. Dari sisi pendanaan pemilik 

institusional lebih kuat dibandingkan dengan  pemilik individual. Menurut 

Tarjo (2008) pada umumnya pemegang saham mayoritas (konsentrasi 

kepemilikan institusional) menyerahkan pengelolaan investasinya pada divisi 

khusus dengan menunjuk profesional yang memiliki keahlian dibidang analis 

dan keuangan, sehingga pemilik mayoritas dapat memantau perkembangan 

investasinya dengan baik. Jadi jika persentase kepemilikan cukup besar 

(mayoritas), maka mereka memiliki insentif untuk melakukan pengawasan 

secara efektif terhadap manajemen (agen), dan memiliki kemampuan untuk 

mempengaruhi maupun mengubah tindakan serta keputusan manajemen. 

Kalau analis dapat menganalisis dengan baik, tentunya hasil analisis tersebut 

dapat digunakan untuk menilai apakah manajer tersebut dapat memajukan 

perusahaan atau tidak. Jika manajer tidak bisa memajukan perusahaan yang 

hal ini tidak disukai oleh pemilik, maka bisa berakibat manajer tersebut 

diganti dan inilah salah satu bentuk pengawasan yang efektif.  

Temuan Midiastuty dan Mas’ud (2003) dan Tarjo (2008)  menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba yang artinya semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu 



 

 

perusahaan semakin rendah manajemen laba pada perusahaan tersebut. Dari 

temuan tersebut di atas menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi 

mekanisme yang efektif dalam mengawasi kinerja manajer.  

Investor institusional adalah investor yang berpandangan jauh lebih 

kedepan dibandingkan dengan investor individu yang hanya fokus untuk laba 

sekarang. Sehingga investor institusional melakukan tekanan kepada manajer 

untuk tidak melakukan manipulasi laba. Investor institusional lebih suka 

bagaimana harga saham di pasar saham meningkat daripada memanipulasi 

laba yang menyesatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan. Jadi, konsentrasi kepemilikan institusional identik dengan 

rendahnya manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut di atas hipotesis 

pertama adalah  

H1 : Peningkatan konsentrasi kepemilikan institusional akan menurunkan  

praktik manajemen laba. 

2. Debt Covenant dan Praktik Manajemen Laba 

Scott (2003:384) menyatakan bahwa praktik manajemen laba sering 

dilakukan oleh perusahaan ketika mereka menghadapi paksaan dari kreditor 

dengan cara mengubah metode akuntansinya. Dengan semakin besarnya rasio 

leverage mengakibatkan risiko yang ditanggung oleh pemilik modal juga akan 

semakin meningkat. 

Penelitian Herawati dan Zaki (2007) dan Tarjo (2008)  menemukan 

bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Temuan 

tersebut sesuai dengan debt covenant hypothesis yang menyatakan bahwa jika 



 

 

semua hal yang lain tetap sama dan semakin dekat perusahaan dengan 

pelanggaran perjanjian hutang yang berbasis akuntansi, maka lebih mungkin 

manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan 

laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke  periode sekarang. Hal 

tersebut dilakukan karena laba bersih yang dilaporkan naik akan mengurangi 

kemungkinan kegagalan membayar hutang-hutangnya pada masa mendatang 

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

kreditur untuk memberikan tambahan pinjaman. 

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Herawati dan Zaki (2007), 

menyatakan bahwa adanya insentif untuk melakukan manajemen laba yang 

timbul karena perjanjian utang, disebut dengan hipotesis perjanjian utang 

(debt covenant hypothesis). Kreditur perusahaan menentukan batasan pada 

pembayaran dividen, pembelian kembali saham, dan pengeluaran utang 

tambahan untuk meyakinkan pembayaran kembali pokok dan bunga mereka. 

Oleh karena itu, hipotesis perjanjian utang menyatakan bahwa manajer 

perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas tinggi cenderung memilih 

metoda akuntansi dan kebijakan yang meningkatkan laba yang dilaporkan 

untuk menghindari kegagalan teknis perjanjian utang. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas hipotesis kedua adalah  

H2 : Peningkatan utang perusahaan akan meningkatkan praktik manajemen 

laba. 

 

 



 

 

3. Bonus Plan dan Praktik Manajemen Laba 

Selain gaji bulanan, manajer menerima kompensasi tambahan sesuai 

dengan kinerjanya. Angka laba sering digunakan untuk mengukur kinerja 

manajer. Manajer memiliki insentif untuk memilih metoda akuntansi dan 

kebijakan estimasi akuntansi untuk memperbaiki kinerjanya. Dechow & Sloan 

(1991), Helay (1985)  dalam Achmad dkk (2007) mengindikasikan bahwa 

rencana bonus merupakan salah satu motivasi manajemen laba. Manajer pada 

perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus akan lebih memilih 

metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke masa kini, 

sehingga dapat menaikkan laba saat ini.  Hal ini dikarenakan manajer lebih 

menyukai pemberian bonus yang lebih tinggi untuk masa kini. Berdasarkan 

uraian tersebut di atas hipotesis ketiga adalah  

H3 : Peningkatan kompensasi manajer akan meningkatkan praktik manajemen 

laba.  

4. Political Cost dan Praktik Manajemen Laba 

Menurut Watts dan Zimerman (1986) dalam Scott (2003) biaya politik 

merupakan cakupan semua biaya (transfer kekayaan) yang harus ditanggung 

oleh perusahaan terkait dengan tindakan – tindakan politis seperti regulasi, 

subsidi pemerintah, pajak, tuntutan buruh, dan lain –lain. Peneliti-peneliti 

akuntansi, memiliki keyakinan terhadap perkiraan para ekonom, yang 

mengasumsikan bahwa perusahaan besar secara politis lebih sensitif daripada 

perusahaan kecil dan oleh karenanya perusahaan tersebut menghadapi insentif 

yang berbeda dalam pemilihan prosedur metode akuntansi. Perusahaan besar 



 

 

lebih sensitif secara politis dan memiliki beban transfer kesejahteraan (biaya 

politis) yang lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan 

besar mungkin memiliki tarif pajak yang lebih tinggi, tetapi perusahaan besar 

kemungkinan juga memperoleh manfaat politis yang lebih besar (perjanjian 

dengan pemerintah yang menguntungkan dan pembatasan impor) sebagai 

kompensasi dari tarif pajak yang tinggi. (Almilia, 2007). 

Penilitian Julianto dan Lilis (2003) dalam kaitannya dengan perusahaan 

bertumbuh dan perusahaan tidak bertumbuh menunjukkan bahwa perusahaan 

bertumbuh memiliki kecenderungan untuk menurunkan laba dengan tujuan 

untuk meminimalkan biaya politik, seperti tuntutan regulasi, tuntutan buruh 

dan lain-lain. Penelitian Achmad dkk (2007) menyatakan manajer 

menggunakan discretionary accruals yang menurunkan laba untuk 

menghindari tuntutan penurunan harga jual atau tekanan regulasi dari 

pemerintah. 

Julianto dan Lilis (2003) menyatakan bahwa inti dari hipotesis political 

cost adalah keinginan perusahaan untuk meminimalkan transfer kekayaan dari 

perusahaan ke pihak lain atau keinginan untuk memaksimalkan transfer 

kekayaan yang dapat dinikmati oleh perusahaan merupakan salah satu pemicu 

manajer untuk melakukan rekayasa laba. Berdasarkan uraian tersebut di atas 

hipotesis keempat adalah  

H4
 
: Peningkatan political cost yang mengindikasikan peningkatan ukuran 

perusahaan akan meningkatkan praktik manajemen laba . 

 



 

 

2.2.2. Kepemilikan Institusional, Motivasi Manajemen Laba, Praktik 

Manajemen Laba dan Nilai Perusahan 

1. Kepemilikan Institusional dan Nilai Perusahaan 

Pada umumnya investor institusional merupakan pemegang saham yang 

cukup besar sekaligus memiliki pendanaan yang besar. Ada anggapan bahwa 

perusahaan yang memiliki pendanaan besar, maka kecil kemungkinan berisiko 

mengalami kebangkrutan. Sehingga keberadaannya akan meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap perusahaan. Suranta dan Mas’ud (2003), 

Wahyudi dan Hartini (2005), Rachmawati  dan Hanung (2007) dan Tarjo 

(2008) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh secara 

positif terhadap nilai perusahaan dan kinerja perusahaan. Temuan tersebut 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang 

handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya.  

Investor institusional sebagai pemilik mayoritas sangat berkepentingan 

untuk membangun reputasi perusahaan tanpa harus melakukan ekspropriasi 

terhadap pemegang saham minoritas. Komitmen pemegang saham mayoritas 

untuk meningkatkan nilai perusahaan yang juga nilai pemegang saham ini 

sangat kuat karena apabila pemegang saham mayoritas melakukan 

ekspropriasi pada saat dia memegang saham dalam jumlah besar, maka para 

pemegang saham minoritas dan pasar saham akan mendiskon harga pasar 

saham perusahaan tersebut, sehingga akan merugikan pemegang saham 

mayoritas itu sendiri. Investor institusional juga akan melakukan monitoring 

yang ketat terhadap kinerja manajer. Menurut Slovin dan Sushka (1993) dalam 



 

 

Tarjo (2008),  nilai perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi 

alat monitoring yang efektif. Dengan demikian konsentrasi kepemilikan 

institusional akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan 

berupa meningkatnya volume perdagangan saham dan harga saham sehingga 

akan meningkatkan nilai perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut di atas 

hipotesis kelima adalah  

H5 : Peningkatan konsentrasi kepemilikan institusional akan meningkatkan 

nilai perusahaan. 

2. Debt Covenant dan Nilai Perusahaan 

Pada umumnya perusahaan menggunakan hutang sebagai salah satu 

sumber pendanaannya. Hutang adalah instrumen yang sangat sensitif terhadap 

perubahan nilai perusahaan. Penelitian Herry dan Hamin (2005) dalam Tarjo 

(2008) menunjukkan bahwa leverage berhasil meningkatkan nilai perusahaan 

(value enchancing). Pengaruh ini disebabkan oleh penggunaan aktiva 

perusahaan yang sebagian besar dibiayai dengan hutang secara efektif. 

Penggunaan secara efektif ini akan menghasilkan profit yang akhirnya 

berdampak pada meningkatnya nilai perusahaan. Utama (2000) dalam 

Herawati dan Zaki (2007) mengatakan sebagian besar perusahaan 

menggunakan utang sebagai sumber pendanaan karena dapat meningkatkan 

kinerja manajer akibat kekhawatiran kehilangan pekerjaan dan jika kinerjanya 

meningkat, pemegang saham bersedia membayar harga saham perusahaan 

lebih mahal dengan kata lain nilai perusahaan akan meningkat. Berdasarkan 

uraian tersebut di atas hipotesis keenam yang diajukan adalah  



 

 

H6 : Peningkatan utang perusahaan akan menigkatkan nilai perusahaan. 

3. Bonus Plan dan Nilai Perusahaan 

Menurut Watts dan Zimerman (1986), bonus plan digunakan untuk 

menyediakan kompensasi kepada manajer agar meningkatkan nilai 

perusahaan. Pada perusahaan yang menggunakan bonus plan, laba yang 

ditunjukkan harus berhubungan dengan pengaruh tindakan  manajer terhadap 

nilai perusahaan. Jadi jika laba semakin meningkat maka tindakan manajer 

juga lebih berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan kata lain kinerja 

manajer semakin baik sehingga kompensasi yang diberikan juga semakin 

tinggi dan nilai perusahaan semakin meningkat. Berdasarkan uraian tersebut di 

atas hipotesis ketujuh adalah  

H7 : Peningkatan kompensasi manajer akan meningkatkan nilai perusahaan.  

4. Political Cost dan Nilai Perusahaan 

Biaya politik mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus 

ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan politis seperti 

antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh, dan lain 

sebagainya (Watts dan Zimmerman, 1978) dalam Scott (2003). Biaya politik 

yang dihadapi oleh perusahaan - perusahaan di Indonesia adalah ketentuan 

pajak yang tumpang tindih dan memberatkan, masalah perburuhan, peraturan 

pemerintah, bea cukai, kenakalan oknum kantor pajak dan tuntutan kenaikan 

upah buruh yang berlangsung setiap tahun. Perusahaan besar lebih sensitif 

secara politis dan memiliki beban transfer kesejahteraan (biaya politis) yang 

lebih besar daripada perusahaan yang lebih kecil. Perusahaan besar mungkin 



 

 

memiliki tarif pajak yang lebih tinggi, tetapi perusahaan besar kemungkinan 

juga memperoleh manfaat politis yang lebih besar (perjanjian dengan 

pemerintah yang menguntungkan dan pembatasan impor) sebagai kompensasi 

dari tarif pajak yang tinggi. (Almilia, 2007). 

Rachmawati dan Hanung (2007) mengatakan bahwa pasar lebih 

mengapresiasi perusahaan besar. Ukuran perusahaan yang besar dapat menjadi 

indikasi bahwa perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus 

memperbaiki kinerjanya, sehingga pasar akan mau membayar lebih mahal 

untuk mendapatkan sahamnya karena percaya akan mendapatkan 

pengembalian yang menguntungkan dari perusahaan tersebut. Perusahaan 

yang menanggung biaya politik tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan itu 

termasuk dalam kategori perusahaan besar sehingga lebih direaksi positif oleh 

pasar dan akan meningkatkan nilai perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian 

tersebut di atas hipotesis kedelapan adalah  

H8
 
:Peningkatan political cost yang mengindikasikan peningkatan ukuran 

perusahaan akan meningkatkan nilai perusahaan. 

5. Praktik Manajemen Laba dan  Nilai Perusahaan 

Tujuan perusahaan adalah meningkatkan kinerja perusahaan yang pada 

akhirnya akan meningkatkan nilai perusahaan. Kinerja perusahaan biasanya 

dinilai dari laba yang dihasilkan. Semakin tinggi laba yang dihasilkan 

perusahaan maka semakin baik pula kinerja perusahaan. Pendapat yang 

demikian membuat manajer lebih fokus kepada laba yang dilaporkan. Untuk 

bisa memperlihatkan kinerja yang lebih baik di mata investor, manajer 



 

 

melakukan manajemen laba. Menurut Mayangsari dan Wilopo (2002), praktek 

earnings management dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Nilai pasar 

perusahaan dipengaruhi oleh motivasi manajer yang mendasari adanya 

discretionary accruals dalam kebijakan earnings management. Kebijakan 

earnings management dalam hal ini ditujukan untuk memberikan sinyal positif 

kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya. Sinyal positif ini 

diwujudkan dalam kinerja yang dilaporkan. 

Tarjo (2008) menunjukkan bahwa manajemen laba berhubungan positif 

dengan nilai perusahaan. Manajemen laba justru dapat menaikkan 

produktifitas dan volume penjualan sehingga laba perusahaan meningkat. Hal 

tersebut mencerminkan bahwa manajemen laba untuk kepentingan 

kemakmuran para pemegang saham. Ada kesan bahwa manajer tidak 

bertindak oportunistik untuk kepentingan dirinya sendiri tetapi justru lebih 

mementingkan kemakmuran pemegang saham, karena harapannya mendapat 

tambahan bonus dari pemilik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin 

besar manajemen laba, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas hipotesis kesembilan adalah  

H9  : Peningkatan manajemen laba akan meningkatkan nilai 

perusahaan. 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  JENIS PENELITIAN 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

konsentrasi kepemilikan dan motivasi manajemen laba terhadap praktik 

manajemen laba dan nilai perusahaan. 

3.2.  POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan menyampaikan laporan keuangan tahun 2007. 

Metode yang diterapkan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. Alasan penggunaan purposive sampling didasari 

pertimbangan agar sampel data yang dipilih memenuhi kriteria untuk diuji 

(Indriantoro dan Supomo,2003:131). Perusahaan yang dijadikan sampel diseleksi 

dengan kriteria sebagai berikut. 

a. Termasuk klasifikasi jenis usaha manufaktur. Alasan pemilihan sektor industri 

manufaktur adalah karena dalam penelitian ini, akrual diskresioner sebagai 

proksi manajemen laba dihitung dengan metode Jones dimodifikasi. Naim dan 

Jogiyanto Hartono (1996) dalam Chrisdiana (2008) menyatakan metode ini 

tepat diterapkan pada perusahaan manufaktur karena struktur pelaporan 

keuangan perusahaan manufaktur memungkinkan untuk menghitung akrual 

diskresioner. Sebaliknya, perhitungan akrual diskresioner dengan metode 



 

 

Jones modifikasi, kurang tepat diterapkan pada perusahaan  non-manufaktur 

karena struktur pelaporan keuangan sektor ini tidak memungkinkan untuk 

menghitung akrual diskresioner, misalnya pada sektor keuangan yang tidak 

terdapat pemisahan antara akun aktiva lancar dengan aktiva tetap padahal 

aktiva tetap merupakan salah satu akun yang digunakan untuk menghitung 

akrual diskresioner berdasarkan metode Jones dimodifikasi. 

b. Laporan keuangan dinyatakan dalam Rupiah 

c. Perusahaan memiliki data–data yang lengkap terkait dengan variabel–variabel 

yang digunakan dalam penelitian ini. 

d. Perusahaan yang  memiliki pemegang saham institusi. 

e. Perusahaan yang memiliki nilai ekuitas positif 

Berdasarkan kriteria sampel yang telah ditetapkan terdapat 80 perusahaan 

yang dapat dilihat pada lampiran 1. Jumlah sampel penelitian berdasarkan kriteria 

seleksi sampel yang ditetapkan diatas tampak pada tabel 3.1: 

Tabel 3.1 

Jumlah sampel 

 

Keterangan Jumlah 

1. Perusahaan yang terdaftar di BEI dan menyampaikan laporan 

keuangan tahun 2007 

2. Termasuk klasifikasi jenis usaha  non manufaktur 

3. Laporan keuangan dinyatakan selain dalam Rupiah 

4. Tidak memiliki data – data yang lengkap terkait dengan 

variabel –variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 

5. Perusahaan yang   tidak memiliki pemegang saham institusi 

6. Perusahaan yang memiliki nilai ekuitas negatif 

386 

 

(220) 

(6) 

(70) 

 

(1) 

(9) 

Jumlah sampel yang digunakan 80 

 

 



 

 

 

3.3.  DATA DAN SUMBER DATA 

Data yang digunakan dalam penelitian berupa laba bersih perusahaan, arus 

kas operasi perusahaan, total aset perusahaan, total penjualan perusahaan, total 

piutang perusahaan, total aktiva tetap perusahaan, nilai buku perlembar saham 

perusahaan, total utang perusahaan, total ekuitas perusahaan dan jumlah 

kompensasi yang diberikan kepada direksi dan komisaris perusahaan diperoleh 

dari laporan keuangan masing-masing perusahaan tahun 2007 yang didapatkan 

dari situs www.idx.co.id. Sedangkan data yang berupa harga pasar per lembar 

saham perusahaan pada akhir tahun diperoleh dari Indonesian Capital Market 

Directory (ICMD) yang terdapat di Pojok BEI Fakultas Ekonomi Universitas 

Brawijaya. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data tersebut adalah teknik 

dokumentasi. 

3.4.  DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Variabel dependen  dalam penelitian ini adalah praktik manajemen laba 

dan nilai perusahaan. Variabel independen dalam penelitian ini  adalah 

konsentrasi kepemilikan institusional, debt covenant, bonus plan dan political 

cost.  

3.4.1  Variabel Dependen  

Variabel dependen dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel sebagai 

berikut :  

 

 



 

 

1.  Praktik manajemen laba 

Manajemen laba diukur dengan akrual diskresioner (DAit) berdasarkan 

model Jones dimodifikasi. Peneliti mengukur akrual diskrioner dengan 

menggunakan model Jones yang dimodifikasi karena dianggap model ini 

paling baik diantara model lain yang sama-sama digunakan untuk mengukur 

manajemen laba (Dechow. 1995 dalam Atmadja 2005). Untuk mengukur 

akrual diskresioner, peneliti terlebih dahulu mengukur total akrual dengan 

model Jones yang dimodifikasi yaitu: 

���� � ���� � 	
��� 

Keterangan: 

TAit = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

NIit  =  Laba bersih perusahaan i pada tahun t 

CFOit = Arus kas dari operasi perusahaan i pada tahun t 

Total akrual dari suatu perusahaan adalah penjumlahan antara 

discretionary accrual dan nondiscretionary accrual yang secara matematis 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

���� � ���� � ��� 
Keterangan: 

TAit = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

NDAit = Nondiscretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

DAit = Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

 Selanjutnya untuk memisahkan discretionary accrual dan 

nondiscretionary accrual digunakan model Jones dimodifikasi dihitung nilai 



 

 

nondiscretionary accrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS 

(Ordinary Least Square), seperti dirumuskan sebagai berikut 

���� � �� � 1������ � �� �∆����� � ∆��	������� � � �� ����������� � 
NDAit = Nondiscretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

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

∆REVit = Perubahan penjualan bersih perusahaan i pada tahun t 

∆RECit = Perubahan piutang bersih perusahaan i pada tahun t 

PPEit = Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t 

 α1,��, ��, �� = Parameter 

Parameter diatas (α1, α2, α3) diperoleh dari hasil regresi dengan 

menggunakan model Jones original yaitu; 

��������� � �� � 1������ � �� �∆���������� � � �� ����������� � � ��� 
Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa total akrual merupakan 

penjumlahan dari akrual diskreioner dan akrual non diskresioner sehingga 

nilai akrual diskresioner dapat diperoleh dari mengurangkan total akrual 

dengan akrual non diskresioner yaitu; 

� � ������������ � � ���� 
���  

� � ������������ � � !�� � 1������ � �� �∆����� � ∆��	������� � � �� ����������� �" 
Jika nilai DA positif, terdapat praktek manajemen laba dengan cara 

menaikkan laba. Jika nilai DA negatif, terdapat praktek manajemen laba 



 

 

dengan cara menurunkan laba. Jika DA nol (0), tidak ada praktek manajemen 

laba (Dechow et al, 1995 dalam Atmadja 2005) 

2.  Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan  dalam penilitian ini diukur dengan rasio nilai pasar 

saham terhadap nilai buku (price to book value) dengan  menggunakan rumus 

Brigham and Houston (1999) dalam Tarjo (2008) seperti berikut ini: 

�� � #�$��%���  

Keterangan: 

NP  = Nilai perusahaan  

HPSit = Harga pasar per lembar saham perusahaan i pada akhir tahun ke t 

BVit = Nilai buku per lembar saham perusahaan i pada akhir tahun ke  t 

3.4.2  Variabel Independen  

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari empat variable yaitu 

sebagai berikut :  

1.  Konsentrasi Kepemilikan Institusional 

Konsentrasi kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang 

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

perusahaan lain). Variabel konsentrasi kepemilikan institusional diukur 

dengan berapa persentase kepemilikan terbesar yang dimiliki oleh pemegang 

saham institusional dalam suatu perusahaan. Persentase jumlah saham bisa 

dikatakan terkonsentrasi jika kepemilikan tersebut minimal 20%. Pengukuran 

variabel ini mengacu La Porta et al. (1999) dalam Tarjo (2008) yang 



 

 

menyatakan bahwa kepemilikan saham di negara yang tidak terdapat 

kepemilikan terkonsentrasi (Amerika Serikat, Inggris dan Jepang)  maksimal 

20%. Sehingga konsentrasi kepemilikan institusional minimal 20%.  

KKI = % kepemilikan institusional terbesar 

2.  Debt Covenant 

Debt Covenant yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah aset 

yang tidak dibiayai oleh ekuitas pemegang saham.  Rasio debt covenant 

diukur dengan membagi total utang dengan jumlah aset perusahaan.  

Berikut adalah  rumus untuk menghitung debt covenant sebagai berikut:  

	 � �&��' ()��    
Keterangan: 

DC  =   Debt Covenant perusahaan  

Total debt =   Total hutang perusahaan  

A  =   Total aset perusahaan  

3.  Bonus Plan 

Rencana bonus  (bonus plan) diukur sebagai rasio jumlah kompensasi 

yang diterima direksi dan komisaris terhadap total ekuitas. Pengukuran 

tersebut mengacu pada Achmad dkk (2007). Rasio tersebut bisa dirumuskan 

sebagai berikut:  

%� �  *��+ ,�-  

Keterangan 

BP  = Rencana Bonus (Bonus plan) 



 

 

KP = Kompensasi yang diterima direksi dan komisaris perusahaan  

Equity = Total ekuitas perusahaan  

4.  Political Cost 

Biaya politis (political cost) merupakan cakupan semua biaya (transfer 

kekayaan) yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan – 

tindakan politis. Variable biaya politis dalam penelitian ini diproksikan 

terhadap ukuran perusahaan yang dilihat dari log of net sales. Pengukuran 

tersebut mengacu pada Nuryaman (2008). Penggunaan logaritma dalam 

penelitian ini berfungsi untuk menormalkan distribusi data.  Di Indonesia 

biaya politis yang ditanggung perusahaan sering dikaitkan dengan pajak, oleh 

sebab itu biaya politis sering diproksikan dengan ukuran perusahaan dalam 

beberapa penelitian. Salah satu indikator dalam menentukan ukuran 

perusahaan adalah berdasarkan total penjualan. Perhitungan tersebut bisa 

dirumuskan sebagai berikut: 

�	 � log&1 2(� 3�'(3  

Keterangan: 

PC  = Biaya politik (political cost) perusahaan  

log of net sales   = log of net sales perusahaan  

3.5.  METODE ANALISIS DATA  

Prosedur analisis data dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut: 

1.  Menghitung besarnya setiap variable dependen dan independen. 

2. Menyajikan data dalam bentuk statistik deskriptif. Analisa deskriptif data 

digunakan untuk mengetahui karakteristik variabel yang diukur dari sejumlah 



 

 

indikator–indikator. Teknik analisa yang digunakan adalah dengan 

menggunakan statistik deskriptif sehingga menghasilkan nilai frekuensi, nilai 

rerata (mean), median (nilai tengah), nilai maksimum dan nilai minimum dari 

masing –masing variabel. 

3. Melakukan pengujian terhadap penyimpangan asumsi model klasik regresi. 

Model regresi berganda dengan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) 

dapat dijadikan sebagai alat estimasi yang tidak bias bila telah memenuhi 

persyaratan  BLUE (Best Linear Unbias Estimator), maka dalam pelaksanaan 

analisis data harus memenuhi asumsi klasik. Pengujian terhadap 

penyimpangan asumsi model klasik ini sebagai berikut: 

a.  Uji Normalitas Data 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variable dependen, variable independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah ssdistribusi 

data normal atau mendekati normal. Untuk menguji normalitas data dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov- Smirnov Test, 

yaitu dengan membandingkan probabilitas dengan level of significant (α = 

0,05) Kriteria pengambilan keputusan  (Santoso, 2004:92) adalah sebagai 

berikut 

• Jika probabilitas < α, distribusi tidak normal 

• Jika probabilitas > α, distribusi normal 

b. Uji Multikolinieritas 



 

 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variable independen. Model regresi 

yang baik atau sempurna seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variable 

independen. Identifikasi adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat 

besarnya variance inflation factor (VIF)  dan Tolerance (TOL). Kriteria 

pegambilan keputusan adalah sebagai berikut: 

• Jika TOL > 0,1 dan VIF < 10, tidak terjadi multikolinieritas 

• Jika TOL < 0,1 dan VIF > 10, terjadi multikolinieritas 

c. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terdapat varian yang tidak sama dalam kesalahan pengganggu. Jika 

varian kesalahan pengganggu dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut 

heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau 

tidak terjadi heterokedastisitas. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada 

atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai 

prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya 

SRESID (Ghozali, 2007:105). Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat 

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot 

antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, 

dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di- 

studentized. Dasar analisis: 



 

 

• Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur ( bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. 

• Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. 

4.  Melakukan pengujian hipotesis.  

a.  Untuk menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional, debt 

covenant, bonus plan dan political cost terhadap praktik manajemen laba 

(H1, H2, H3, dan H4) digunakan analisis regresi berganda dengan 

persamaan: 

� � � � 4�**� � 4�	 � 4�%� � 45�	 � (  

Keterangan:  

DA = Praktik manajemen laba yang diproksikan dengan 

Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

KKI =  Konsentrasi kepemilikan institusional 

DC = Debt Covenant perusahaan yang diproksikan dengan rasio 

total utang terhadap total aset perusahaan.  

BP = Rencana Bonus (bonus plan) perusahaan yang diproksikan 

dengan rasio jumlah kompensasi yang diterima direksi dan 

komisaris terhadap total ekuitas 

PC  = Biaya Politik (political cost) yang diproksikan dengan log of 

net sales 

 α =  Koefisien konstanta 



 

 

 β14� � 45= Koefisien variabel independen 

e = Variabel gangguan 

b.  Untuk menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan institusional, 

debt covenant, bonus plan, dan political cost terhadap nilai perusahaan 

(H5, H6, H7, H8, dan H9) digunakan analisis regresi berganda dengan 

model: 

�� � � � 4�**� � 4�	 � 4�%� � 45�	 � 46��� � (  

Keterangan:  

NP = Nilai perusahaan yang diproksikan dengan rasio nilai pasar 

saham terhadap nilai buku pada akhir periode t (price to book 

value) 

KKI = Konsentrasi kepemilikan institusional 

DC = Debt Covenant perusahaan yang diproksikan dengan rasio 

total utang terhadap total aset perusahaan.  

BP = Bonus plan yang diproksikan dengan rasio jumlah kompensasi 

yang diterima direksi dan komisaris terhadap total ekuitas 

PC = Political cost yang diproksikan dengan log of net sales 

DAit = Praktik manajemen laba yang diproksikan dengan 

Discretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

�α = Koefisien Konstanta 

 β1-β5 = Koefisien variabel independen 

e = Variabel gangguan 

 



 

 

 

3.6. MODEL PENGUJIAN 

1.  Model Pengujian Praktik Manajemen Laba 

 

2. Model Pengujian Nilai Perusahaan 

 



 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel penelitian ditunjukkan pada 

tabel 4.2 berikut: 

Tabel 4.1. 

Hasil Statistik Deskriptif 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

DA 80  (0.29950) 0.17633  (0.03572) 0.08803  

KKI 80  0.08710  0.93600  0.46930  0.21646  

NP 80  0.29650 6.99640  1.890863  1.5839875  

DC 80  0.07109  1.46403  0.51558  0.24622  

BP 80  0.02290  0.26362  0.11933  0.05758  

PC 80  10.59850  13.77408  12.03647  0.57708  

Valid N (listwise) 80          

 
Berdasarkan tabel di atas, discretionary accrual (DA) perusahaan yang 

diukur dengan menggunakan Modified Jones Model menghasilkan nilai minimum 

sebesar -0,2995, nilai maksimum sebesar 0,17633, dengan rata-rata sebesar  -

0,03572. Variabel nilai perusahaan (NP)  menghasilkan nilai minimum 0,2965, 

maksimum 6.9964 dan rata-rata sebesar 1.890863.  Variabel konsentrasi 

kepemilikan institusional (KKI) menghasilkan nilai minimum 0,0871, maksimum 

0,9360 dan rata-rata sebesar 0,46930. Variabel perjanjian hutang (DC) 



 

 

menghasilkan nilai minimum 0,07109, maksimum 1,46403 dan rata-rata sebesar 

0,51558. Rencana bonus (BP) menghasilkan nilai minimum 0,02290, maksimum 

0,26362 dan rata-rata sebesar 0,11933. Biaya politik (PC) menghasilkan nilai 

minimum 10,59850, maksimum 13,77408 dan rata-rata sebesar 12.03647. 

4.1.2.  Hasil Pengujian  Asumsi klasik 

Dalam pengujian dengan menggunakan metode kuadrat terkecil biasa 

(ordinary least square/OLS), dibutuhkan sifat tidak bias linier terbaik (Best Linier 

Unbiased Estimator/BLUE) dari penaksir (Ghozali,2007:82). Serangkaian uji 

dapat dilakukan agar persamaan regresi yang terbentuk dapat memenuhi 

persyaratan ini, yaitu uji normalitas, uji gejala multikolinieritas, dan uji gejala 

heterokedastisitas. 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel dependen, variabel independen atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan terhadap masing-

masing variabel dari model regresi dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test.  Data dikategorikan berdistribusi normal jika 

menghasilkan nilai asymptotic significance>α=5%. 

Hasil perhitungan One Sample Kolmogorov – Smirnov Test  pada 

lampiran 4 untuk dua persamaan yang akan diuji menghasilkan nilai 

asymptotic significance sebesar 0.579 dan 0.922. Kedua hasil tersebut 



 

 

menunjukkan hasil yang lebih besar dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa 

kedua model regresi telah memenuhi asumsi kenormalan. 

2.  Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji adanya korelasi antar 

variabel independen. Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya 

multikolinieritas adalah dengan menggunakan VIF (variance inflation factor). 

Hasil uji gejala multikolinieritas disajikan pada tabel 4.3 dan 4.4  berikut ini: 

Tabel 4.2. 

Hasil Uji Multikolinieritas Untuk Persamaan 1 

 

Coefficients 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

  KKI 0.959 1.043 

  DC 0.875 1.142 

  PC 0.920 1.087 

  BP 0.841 1.189 

a Dependent Variable: DA 

  

Tabel 4.3. 

Hasil Uji Multikolinieritas Untuk Persamaan 2 

Coefficients 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constant)     

  KKI 0.905 1.105 

  DC 0.863 1.159 

  PC 0.798 1.253 

  

BP 

DA 

0.840 

0.816 

1.191 

1.226 

a Dependent Variable: LNP 

 



 

 

Hasil pengujian pada tabel 4.3 dan 4.4, menunjukkan bahwa semua 

variabel independen dalam dua model regresi menghasilkan nilai VIF<10 dan 

nilai tolerance ≥0,1. Berdasarkan hasl tersebut maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat gejala multikolinieritas antar variabel independen dalam model 

regresi. 

3.  Uji Heterokedastisitas 

Pengujian terhadap gejala heterokedastisitas dilakukan dengan melihat 

grafik plot antara nilai prediksi variable terikat (dependen) yaitu ZPRED 

dengan residualnya SRESID.  Jika terdapat pola tertentu maka 

mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas dan jika tidak ada pola yang 

jelas maka tidak terjadi heterokedastisitas. Berikut adalah grafik scatterplots 

untuk kedua persamaan. 

Grafik 4.1 

Grafik Scatterplot Untuk Persamaan 1 
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Grafik 4.2 

Grafik Scatterplot Untuk Persamaan 2 

Scatterplot

Dependent Variable: LNP
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Dari kedua grafik di atas dapat diketahui bahwa grafik tersebut tidak 

menunjukkan pola tertentu sehingga bisa disimpulkan bahwa pada kedua 

persamaan tidak terjadi heterokedastisitas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.1.4.  Hasil Pengujian Hipotesis 

1. Praktik Manajemen Laba 

Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.5. berikut ini: 

Tabel 4.4. 

Hasil Uji Regresi Persamaan 1 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta     

1 (Constant) 0.655  0.204    3.216  0.002  

  KKI (0.092) 0.043  (0.225) (2.116) 0.038  

  DC 0.041  0.040  0.115  1.029  0.307  

  BP 0.053  0.174  0.034  0.302  0.763  

  PC (0.056) 0.017  (0.367) (3.379) 0.001  

a Dependent Variable: DA 

 

Berdasarkan hasil pengujian seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.7. 

model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

DA = 0.655 - 0.092 KKI + 0.041 DC + 0.053 BP – 0.056 PC 

Penjelasan yang dapat diberikan berkaitan dengan model regresi yang 

terbentuk adalah: 

1.  Konstanta dihasilkan sebesar 0,655. Hasil tersebut menunjukkan 

apabila semua variabel independen bernilai nol, maka besar discretionary 

accrual perusahaan akan sebesar 65,5%. 



 

 

2.  Koefisien regresi KKI (konsentrasi kepemilikan institusional) 

diperoleh sebesar - 0.092. Hasil tersebut menunjukkan apabila konsentrasi 

kepemilikan institusional perusahaan naik sebesar 1% maka akan diikuti 

oleh penurunan discretionary accrual  sebesar 9,2%. 

3.  Koefisien regresi DC (debt covenant) diperoleh sebesar 0,041. 

Hasil tersebut menunjukkan apabila debt covenant  perusahaan naik 

sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan discretionary accrual sebesar 

4,1%. 

4.  Koefisien regresi BP (bonus plan) diperoleh sebesar 0.053. Hasil 

tersebut menunjukkan apabila keberadaan bonus plan meningkat sebesar 

1% maka akan diikuti oleh kenaikan discretionary accrual  sebesar 5.3%. 

5.  Koefisien regresi PC (political cost) diperoleh sebesar –0,056. 

Hasil tersebut menunjukkan apabila political cost perusahaan meningkat 

sebesar 1% maka diikuti oleh penurunan discretionary accrual sebesar 

5,6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  Nilai Perusahaan 

Hasil pengujian disajikan pada tabel 4.6. berikut ini: 

Tabel 4.5. 

Hasil Uji Regresi Persamaan 2 

 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) (8.411) 1.748    (4.812) 0.000  

  KKI 0.734  0.359  0.209  2.044  0.045  

  DC 0.092  0.323  0.030  0.286  0.776  

  BP (0.694) 1.401  (0.053) (0.495) 0.622  

  PC 0.703  0.143  0.535  4.905  0.000  

  DA 0.700  0.930  0.081  0.753  0.454  

a Dependent Variable: LNP 

 

Berdasarkan hasil pengujian seperti yang ditunjukkan pada tabel 4.8. 

model regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut: 

NP = -8.411 + 0.734 KKI + 0.092 DC - 0.694 BP + 0.703 PC + 0.700 DA 

Penjelasan yang dapat diberikan berkaitan dengan model regresi yang 

terbentuk adalah: 

1.  Konstanta dihasilkan sebesar -8.411. Hasil tersebut menunjukkan 

apabila semua variabel independen bernilai nol, maka besar nilai 

perusahaan akan menurun sebesar 841%. 

2. Koefisien regresi KKI (konsentrasi kepemilikan institusional) 

diperoleh sebesar 0,734. Hasil tersebut menunjukkan apabila konsentrasi 



 

 

kepemilikan institusional perusahaan naik sebesar 1% maka akan diikuti 

oleh kenaikan nilai perusahaan sebesar 73.4%. 

3.  Koefisien regresi DC (debt covenant) diperoleh sebesar 0,092. 

Hasil tersebut menunjukkan apabila debt covenant  perusahaan naik 

sebesar 1% maka akan diikuti oleh kenaikan nilai perusahaan sebesar 

9,2%. 

4.  Koefisien regresi BP (bonus plan) diperoleh sebesar -0,694. Hasil 

tersebut menunjukkan apabila keberadaan bonus plan meningkat sebesar 

1% maka akan diikuti oleh penurunan nilai perusahaan  sebesar 69.4%. 

5.  Koefisien regresi PC (political cost) diperoleh sebesar  0,703. Hasil 

tersebut menunjukkan apabila political cost perusahaan meningkat sebesar 

1% maka diikuti oleh kenaikan nilai perusahaan sebesar 70,3%. 

6. Koefisien regresi DA (discretionary accrual) diperoleh sebesar 

0,700. Hasil tersebut menunjukkan apabila discretionary accrual 

perusahaan meningkat sebesar 1% maka diikuti oleh kenaikan nilai 

perusahaan sebesar 70%. 

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 4.8, dan 4.9, pembahasan 

berkaitan dengan pengujian hipotesis penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel KKI (konsentrasi kepemilikan 

institusional) pada persamaan satu, diperoleh t-hitung sebesar -2.116 dengan 

tingkat kesalahan prediksi (P) sebesar 3,8%. Berdasarkan hasil tersebut, 

karena tingkat kesalahan prediksi (p) lebih kecil dari α=5% maka H1 berhasil 

didukung. 



 

 

2. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel DC (debt covenant) pada 

persamaan satu, diperoleh t-hitung sebesar 1.029 dengan tingkat kesalahan 

prediksi (P) sebesar 30,7%. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat 

kesalahan prediksi (p) lebih besar dari α=5% maka H2 tidak berhasil 

didukung. 

3. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel BP (bonus plan) pada 

persamaan satu, diperoleh t-hitung sebesar 0.302 dengan tingkat kesalahan 

prediksi (P) sebesar 76,3%. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat 

kesalahan prediksi (p) lebih besar dari α=5% maka H3 tidak berhasil 

didukung. 

4. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel PC (political cost) pada 

persamaan satu, diperoleh t-hitung sebesar -3.379 sehingga H4 ditolak.  

Tingkat kesalahan prediksi (P) sebesar 0,1%. Berdasarkan hasil tersebut 

tingkat kesalahan prediksi (p) lebih kecil dari α=5% . 

5.  Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel KKI (konsentrasi kepemilikan 

institusional) pada persamaan dua, diperoleh t-hitung sebesar 2.044 dengan 

tingkat kesalahan prediksi (p) sebesar 4,5% Berdasarkan hasil tersebut, karena 

tingkat kesalahan prediksi (p) lebih kecil dari α=5% maka H5 berhasil 

didukung. 

6. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel DC (debt covenant) pada 

persamaan dua, diperoleh t-hitung sebesar 0.286 dengan tingkat kesalahan 

prediksi (P) sebesar 77.6%. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat 

kesalahan prediksi (p) lebih besar dari α=5% maka H6 tidak berhasil didukung. 



 

 

7. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel BP (bonus plan) pada 

persamaan dua, diperoleh t-hitung sebesar -0.495 dengan tingkat kesalahan 

prediksi (P) sebesar 62,2%. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat 

kesalahan prediksi (p) lebih besar dari α=5% maka H7 tidak berhasil didukung. 

8. Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel PC (political cost) pada 

persamaan dua, diperoleh t-hitung sebesar 4.905 dengan tingkat kesalahan 

prediksi (P) sebesar 0,00%. Berdasarkan hasil tersebut, karena tingkat 

kesalahan prediksi (p) lebih kecil dari α=5% maka H8 berhasil didukung. 

9.  Berdasarkan hasil uji parsial terhadap variabel DA (discretionary accrual) 

pada persamaan dua, diperoleh t-hitung sebesar 0,753 dengan tingkat 

kesalahan prediksi (P) sebesar 45.4%. Berdasarkan hasil tersebut, karena 

tingkat kesalahan prediksi (p) lebih besar dari α=5% maka H9 tidak berhasil 

didukung. 

4.2.Pembahasan  

4.2.1. Praktik Manajemen Laba 

1. Kepemilikan Institusional dan Praktik Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-1, penelitian ini berhasil 

menemukan bukti adanya pengaruh  negatif signifikan konsentrasi kepemilikan 

institusional terhadap praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan penelitian Tarjo (2008) yang menemukan adanya pengaruh signifikan 

antara konsentrasi kepemilikan institusional dan praktik manajemen laba dengan 

hubungan negatif. 



 

 

Studi ini menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan institusional 

menjadi mekanisme yang efektif dalam mengawasi manajer. Para peneliti 

sebelumnya menyatakan bahwa pemilik institusional memiliki cara yang canggih 

dan umumnya mereka membayar orang yang ahli untuk mengelola investasinya. 

Pemilik institusional menyebabkan manajer tidak bisa bertindak oportunistik yang 

cenderung menguntungkan dirinya sendiri tetapi kemungkinan merugikan 

pemilik. Sehingga manajer tidak bisa dengan leluasa memanipulasi angka laba 

yang dihasilkan perusahaan. Selain itu, investor institusional berpandangan yang 

jauh lebih kedepan dibandingkan investor individu yang hanya fokus untuk laba 

sekarang. Sehingga investor institusional melakukan tekanan kepada manajer 

untuk tidak melakukan manipulasi laba. Investor institusional lebih suka 

bagaimana harga saham di pasar saham meningkat daripada memanipulasi laba 

yang menyesatkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan jika 

rekayasa laba itu dianggap sebagai suatu hal yang merugikan. 

2.  Debt Covenant dan Praktik Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-2, penelitian ini tidak 

berhasil menemukan bukti adanya pengaruh signifikan debt covenant terhadap 

praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini tidak 

konsisten dengan penelitian Tarjo (2008) yang menemukan adanya pengaruh 

positif signifikan antara debt covenant dan praktik manajemen laba. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian Wasilah (2005). 

Wasilah (2005) menyatakan bahwa rata-rata perusahaan di Indonesia 

memiliki hutang yang cukup tinggi. Perusahaan yang mempunyai utang tinggi 



 

 

juga mempunyai potensi mengalami kebangkrutan tinggi. Kreditur meminta 

laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya untuk membuktikan bahwa 

perusahaan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Jika perusahaan 

menghadapi kreditur yang seperti itu, maka manajer akan lebih membatasi diri 

untuk melakukan manajemen laba. 

3.  Bonus Plan dan Praktik Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-3, penelitian ini tidak 

berhasil menemukan bukti adanya pengaruh  signifikan bonus plan terhadap 

praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan Achmad 

dkk.,(2007). Pengaruh tidak signifikan motivasi rencana bonus terhadap praktik 

manajemen laba dikarenakan manajer menentukan target kisaran bonus, manajer 

menurunkan laba ketika informasi laba tidak mencapai target bonus minimal atau 

melewati bonus maksimal. Healy (1984). 

4.  Political Cost dan Praktik Manajemen Laba 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-4, penelitian ini berhasil 

menemukan bukti adanya pengaruh negatif signifikan political cost  terhadap 

praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil penelitian ini 

menolak hipotesis yang diajukan. Pengaruh negatif signifikan biaya politik 

terhadap praktik manajemen laba membuktikan bahwa perusahaan dengan biaya 

politik besar yang mengindikasikan semakin besar ukuran perusahaan tersebut 

justru akan menurunkan praktik manajemen laba. Hal tersebut disebabkan karena 

perusahaan yang besar akan menjadi sorotan berbagai pihak baik dari investor, 



 

 

pemerintah maupun masyarakat umum sehingga manajer perusahaan dituntut 

untuk memberikan laporan keuangan yang lebih transparan dan lebih dapat 

dipercaya.  Hal tersebut akan menyebabkan manajer perusahaan meminimalkan 

manajemen laba karena mereka tidak ingin menurunkan reputasi perusahaan di 

mata masyarakat. 

4.2.2. Nilai Perusahaan 

1.  Kepemilikan Institusional dan Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-5, penelitian ini berhasil 

menemukan bukti adanya pengaruh positif signifikan konsentrasi kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian Tarjo (2008) yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara 

konsentrasi kepemilikan institusional dan nilai perusahaan dengan hubungan 

positif.  

Slovin and Sushka (1993) dalam Tarjo (2008) menyatakan bahwa nilai 

perusahaan dapat meningkat jika institusi mampu menjadi alat pengawasan yang 

efektif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pengawasan yang efektif  

tersebut mendorong manajer untuk bekerja keras sehingga mampu meningkatkan 

produktifitas perusahaan dan penjualan yang menguntungkan pemegang saham. 

Dengan demikian kemakmuran pemegang saham meningkat. 

Pemegang saham mayoritas (terkonsentrasi) sangat berkepentingan untuk 

membangun reputasi perusahaan tanpa melakukan ekspropriasi terhadap 

pemegang saham minoritas. Komitmen pemegang saham mayoritas ini sangat 



 

 

kuat karena apabila pemegang saham mayoritas melakukan ekspropriasi pada saat 

dia memegang saham dalam jumlah besar, maka para pemegang saham minoritas 

dan pasar saham akan mendiskon harga pasar saham perusahaan tersebut, 

sehingga akan merugikan pemegang saham mayoritas itu sendiri.  

Konsentrasi kepemilikan institusional mencerminkan terdapat pemilik 

mayoritas yang mendominasi kepemilikan suatu perusahaan. Ada anggapan 

bahwa pemilik mayoritas memiliki pendanaan yang kuat sehingga aman bila 

membeli saham perusahaan tersebut. Sehingga hal ini akan meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap perusahaan yang berupa meningkatnya likuiditas 

pasar saham perusahaan. Artinya terjadi peningkatan volume perdagangan saham 

dan kenaikan harga saham. Dengan demikian harga pasar saham dinilai di atas 

nilai buku. Reaksi positif tersebut mencerminkan adanya apresiasi pasar saham 

atas konsentrasi kepemilikan institusional. Ada kesan bahwa konsentrasi 

kepemilikan institusional menjadikan pengelolaan perusahaan di kelola secara 

transparan, yaitu informasi bisa diakses oleh para pemegang saham tanpa 

memihak kepada pemilik tertentu. 

2. Debt Covenant dan Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-6, penelitian ini tidak 

berhasil menemukan bukti adanya pengaruh signifikan debt covenant terhadap 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Tarjo 

(2008) yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara debt covenant dan 

nilai perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian  Soliha dan 



 

 

Taswan (2002) yang menemukan bahwa kebijakan hutang berpengaruh positif 

namun tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Modigliani and Miller (1963) dalam Soliha dan Taswan (2002) 

berpendapat kebijakan hutang bila dikelola secara efektif akan bisa meningkatkan 

nilai perusahaan karena biaya bunga hutang adalah biaya yang mengurangi 

pembayaran pajak (tax deductable expense). Disamping itu dengan hutang dapat 

digunakan untuk mengendalikan penggunaan free cash flow secara berlebihan 

dengan demikian menghindari investasi yang sia-sia. Penelitian ini konsisten 

dengan pendapat tersebut dalam arah hubungannya. Tetapi masih perlu dukungan 

pengendalian manajer misalnya dengan peningkatan kepemilikan institusional 

sehingga akan meningkatkan pengawasan dari institusi terhadap tindakan manajer. 

Dengan demikian dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

3.  Bonus Plan dan Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-7, penelitian ini tidak 

berhasil menemukan bukti adanya pengaruh signifikan rencana bonus terhadap 

nilai perusahaan. Kompensasi bonus diberikan kepada pihak manajemen sebagai 

imbalan atas tingkat kinerja yang telah dilakukan untuk perusahaan. Dengan 

adanya bonus, para pemegang saham berharap akan memperoleh peningkatan 

kesejahteraan yang terlihat melalui perolehan profitabilitas yang selalu meningkat. 

Pada kenyataannya semakin tinggi bonus tidak menjamin bahwa laba yang 

diperoleh perusahaan juga semakin meningkat. Ketika laba perusahaan tidak 



 

 

meningkat, pemegang saham menganggap kinerja perusahaan tidak meningkat 

sehingga nilai perusahaan juga tidak meningkat. 

4.  Political Cost dan Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-8, penelitian ini berhasil 

menemukan bukti adanya pengaruh positif signifikan political cost terhadap nilai 

perusahaan. Biaya politik mencakup semua biaya (transfer kekayaan) yang harus 

ditanggung oleh perusahaan terkait dengan tindakan-tindakan politis seperti 

antitrust, regulasi, subsidi pemerintah, pajak, tarif, tuntutan buruh, dan lain 

sebagainya (Watts dan Zimmerman, 1978) dalam Scott (2003). Biaya politik yang 

dihadapi oleh perusahaan- perusahaan di Indonesia adalah ketentuan pajak yang 

tumpang tindih dan memberatkan, masalah perburuhan, peraturan pemerintah, bea 

cukai, kenakalan oknum kantor pajak dan tuntutan kenaikan upah buruh yang 

berlangsung setiap tahun. Semakin besar perusahaan semakin tinggi biaya politik 

yang dihadapi.  Rachmawati dan Hanung (2007) mengatakan bahwa pasar lebih 

mengapresiasi perusahaan besar. Ukuran perusahaan yang besar dapat menjadi 

indikasi bahwa perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus 

memperbaiki kinerjanya karena perusahaan tersebut akan mempertahankan 

reputasinya di depan masyarakat, sehingga pasar akan mau membayar lebih mahal 

untuk mendapatkan sahamnya karena percaya akan mendapatkan pengembalian 

yang menguntungkan dari perusahaan tersebut. Bisa disimpulkan bahwa semakin 

tinggi biaya politik yang dihadapi suatu perusahaan menandakan semakin besar 

perusahaan tersebut dan direaksi positif oleh pasar modal yang mengindikasikan 

kenaikan nilai perusahaan.  



 

 

5.  Praktik Manajemen Laba dan  Nilai Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ke-9, penelitian ini tidak 

berhasil menemukan bukti adanya pengaruh  signifikan praktik manajemen laba 

yang dilakukan oleh perusahaan terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini 

tidak konsiten dengan penelitian Tarjo (2008) yang berhasil menemukan pengaruh 

positif signifikan antara praktik manajemen laba terhadap nilai perusahaan.  

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajer diketahui oleh investor sebagai tindakan yang ditujukan 

untuk kemakmuran perusahaan. Tindakan tersebut meningkatkan nilai perusahaan 

tetapi tidak signifikan, hal tersebut dikarenakan bukan hanya manajemen laba 

yang menjadi pertimbangan investor untuk berinvestasi tetapi masih banyak hal 

lainnya. Hasil penelitian Mursalim (2005) menyatakan bahwa motivasi investor 

berinvestasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia bukan saja 

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

Sebagai contoh, rumor yang sengaja diciptakan oleh pemodal besar untuk 

mempengaruhi investor melakukan transaksi besar-besaran pada perusahaan 

tertentu, kebijakan pemerintah yang mengundang kontroversial, memanasnya 

suhu politik baik domestik maupun internasional.  

 

 

 

 

 



 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, kesimpulan yang dapat 

diambil dari hasil penelitian ini adalah 

1. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis pertama, penelitian ini  

berhasil mengindikasikan pengaruh negatif signifikan konsentrasi kepemilikan 

institusional terhadap praktik manajemen laba. Argumentasinya adalah 

semakin tinggi konsentrasi kepemilikan institusional sebuah perusahaan maka 

akan semakin efektif pula pengawasan yang diberikan oleh institusi sehingga 

membatasi pihak manajer untuk melakukan praktik manajemen laba. 

2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis kedua, penelitian ini tidak 

berhasil mengindikasikan pengaruh signifikan debt covenant  terhadap praktik 

manajemen laba. Argumentasinya adalah manajer akan membatasi diri untuk 

tidak melakukan manajemen laba jika perusahaan menghadapi kreditur yang 

meminta laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya untuk membuktikan 

bahwa perusahaan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan meskipun 

memiliki utang yang cukup tinggi. 

3. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ketiga, penelitian ini tidak 

berhasil mengindikasikan pengaruh signifikan bonus plan terhadap praktik 



 

 

manajemen laba. Argumentasinya manajer menentukan target kisaran bonus, 

manajer akan menurunkan laba jika tidak mencapai target bonus minimal atau 

melewati bonus maksimal. 

4. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis keempat, penelitian ini 

berhasil mengindikasikan pengaruh negatif signifikan political cost terhadap 

praktik manajemen laba. Hal tersebut membuktikan semakin besar ukuran 

perusahaan semakin tinggi pula political cost perusahaan tersebut. Perusahaan 

yang besar lebih menjaga reputasinya di depan masyarakat sehingga akan 

menyajikan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya dan tidak melakukan 

manajemen laba.  

5. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis kelima, penelitian ini berhasil 

mengindikasikan pengaruh positif signifikan konsentrasi kepemilikan 

institusional terhadap nilai perusahaan. Argumentasinya adaalah semakin 

tinggi konsentrasi kepemilikan institusional sebuah perusahaan maka akan 

semakin efektif pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi. Semakin 

efektif pengawasan yang dilakukan oleh pihak institusi maka kinerja 

perusahaan akan meningkat yang akan menyebabkan peningkatan nilai 

perusahaan. 

6. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis keenam, penelitian ini tidak 

berhasil mengindikasikan pengaruh debt covenant terhadap nilai perusahaan. 

Argumentasinya adalah semakin tinggi debt covenant suatu perusahaan yang 

dikelola dengan baik akan meningkatkan nilai perusahaan jika dilengkapi 



 

 

dengan pengawasan dari pihak institusional yang efektif. Karena pengawasan 

institusional masih kurang sehingga debt covenant perusahaan kurang dikelola 

dengan baik sehingga tidak bisa mempengaruhi nilai perusahaan secara 

signifikan. 

7. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis ketujuh, penelitian ini tidak 

berhasil mengindikasikan pengaruh bonus plan terhadap nilai perusahaan. 

Argumentasinya adalah ketika bonus plan semakin tinggi tidak menjamin 

bahwa laba yang diperoleh perusahaan juga semakin meningkat. Ketika laba 

perusahaan tidak meningkat, pemegang saham menganggap kinerja 

perusahaan tidak meningkat sehingga nilai perusahaan juga tidak meningkat. 

8. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis kedelapan, penelitian ini 

berhasil mengindikasikan  pengaruh positif signifikan political cost terhadap 

nilai perusahaan. Hal tersebut membuktikan semakin tinggi political cost yang 

dihadapi sebuah perusahaan menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan 

tersebut. Ukuran perusahaan yang besar dapat menjadi indikasi bahwa 

perusahaan mempunyai komitmen yang tinggi untuk terus memperbaiki 

kinerjanya karena perusahaan tersebut akan mempertahankan reputasinya di 

depan masyarakat, sehingga meningkatkan nilai perusahaan tersebut. 

9. Berdasarkan hasil pengujian terhadap hipotesis kesembilan, penelitian ini 

tidak berhasil mengindikasikan pengaruh signifikan praktik manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan. Argumentasinya adalah ketika praktik manajemen 

laba pada sebuah perusahaan semakin tinggi, investor tidak begitu saja 



 

 

memutuskan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut tetapi masih 

mempertimbangkan hal-hal lain yang mempengaruhi seperti rumor yang 

sengaja diciptakan oleh pemodal besar untuk mempengaruhi investor 

melakukan transaksi besar-besaran pada perusahaan tertentu, kebijakan 

pemerintah yang mengundang kontroversial, memanasnya suhu politik baik 

domestik maupun internasional. Sehingga praktik manajemen laba tidak bisa 

berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

5.2.  SARAN 

Saran yang bisa diberikan penulis untuk penelitian berikutnya agar lebih 

baik adalah 

1. Penelitian berikutnya dapat memperluas variabel-variabel lain yang bisa 

menjelaskan variabel dependen, misalnya saja memasukkan kepemilikan 

manajerial atau profitabilitas perusahaan. 

2. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan kurun waktu lebih dari satu 

tahun sehingga lebih bisa menjelaskan peristiwa yang sama dalam kurun 

waktu yang lebih panjang. 

3. Penelitian berikutnya sebaiknya meneliti pola manajemen laba tertentu 

misalnya saja income smoothing sehingga bisa diketahui pola manajemen laba 

yang bagaimana yang bisa dijelaskan melalui uji hipotesis tersebut. 



 

 

4. Penelitian berikutnya sebaiknya menggunakan metode analisis yang lebih bisa 

menjelaskan pengaruh langsung dan tidak langsung antara variable dependen 

dan independen. Misalnya dengan menggunakan path analysis.    

5.3. KETERBATASAN 

Penelitian ini menguji hipotesis dengan beberapa keterbatasan dan 

kelemahan. Beberapa keterbatasan dan kelemahan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Koefisien determinasi (adj R
2
) yang rendah menjelaskan proporsi variabel 

independen dalam menjelaskan perubahan variabel dependen masih rendah. 

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat variabel lain di luar variabel 

penelitian yang dapat dijadikan sebagai prediktor terhadap nilai variabel 

dependen. 

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya untuk kurun waktu satu 

tahun sehingga kurang bisa menjelaskan peristiwa yang sama untuk tahun 

yang berbeda. 

3.  Variabel manajemen laba yang diukur dalam penelitian ini adalah manajemen 

laba secara umum, penelitian ini tidak meneliti pola tertentu dari manajemen 

laba. Sehingga kurang bisa menjelaskan pola manajemen laba yang bagaimana 

yang bisa dijelaskan lewat uji hipotesis tersebut. 

4. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi sederhana untuk menguji 

pengaruh variabel independen terhadap dependen sehingga jika terdapat 



 

 

pengaruh tidak langsung atau melalui perantara antara variabel dependen dan 

independen, maka pengaruh tersebut  kurang bisa dijelasakan  
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