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ABSTRAK 

 

Pengaruh Kualitas Laba Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan 

Manajerial Sebagai Variabel Moderasi  

 

Oleh: 

M. Robbani 

Dosen Pembimbing: Aulia Fuad Rahman, DBA., Ak., SAS 

 

Kualitas laba merupakan salah satu indikator penting dalam laporan keuangan 

dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kepemilikan manajerial sering 

dikaitkan dengan upaya dalam peningkatan nilai perusahaan. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. Objek penelitian ini adalah 

perusahaan manufaktur sektor konsumsi di Indonesia yang sudah terdaftar di 

bursa efek Indonesia. Desain penelitian ini dikelompokkan menjadi penelitian 

kausatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat 

antar variabel pengujian hipotesis. Teknik pengambilan data menggunakan 

purposive sampling. Terdapat 9 perusahaan yang memenuhi kriteria sebagai 

sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan 

statistik deskriptif dan uji asumsi klasik menggunakan Moderated Regression 

Analysis dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Predictability berpengaruh secara signifikan 

positif terhadap nilai perusahaan, Earning surprise indicator tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap nilai perusahaan, dan Kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu 

moderasi 2 antara predictability dan Kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Adapun nilai moderasi 1 antara 

earning surprise indicator dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan.  

 

Kata kunci: Pengaruh kualitas laba; Kepemilikan manajerial; Nilai 

perusahaan; Predictability, Earning surprise indicator.  
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ABSTRACT 
 

The Effect of Profit Quality on Firm Value with Managerial Ownership as a 

Moderation Variable  

 

By: 

M. Robbani 

 

Advisor Lecturer: Aulia Fuad Rahman, DBA., Ak., SAS 

 

This study aims to examine the effect of earnings quality on firm value with 

managerial ownership as a moderating variable. The object of this research is 

manufacturing companies in the consumption sector in Indonesia that are listed 

on the Indonesian stock exchange. The research design of this research is grouped 

into causative research, namely research that aims to find a cause and effect 

relationship between the hypothesis testing variables. The data collection 

technique used purposive sampling. There are 9 companies that meet the criteria 

as research samples. The analysis technique used is descriptive statistics and 

classical assumption tests. Result Research shows that Predictability has a 

positive significant effect on the company, Earning surprise indicator has’nt a 

significant effect on firm value, and Managerial Ownership has a positive effect. 

significant to firm value. In addition, moderation 2 between predictability and 

managerial ownership has a significant positive effect on firm value. The 

moderation value 1 between earnings surprise indicator and managerial 

ownership have’nt a significant effect to Firm value. 

 

Keywords: Effect of earnings quality, managerial ownership, firm value, 

predictability, earning surprise indicator, purposive sampling. 

 

 

 



  

15  

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam masa krisis global pandemi ini banyak perusahaan yang merasakan 

kerugian dan penurunan kinerja Hal ini mengakibatkan nilai perusahaan menjadi 

menurun, sehingga mengakibatkan perusahaan yang masih bertahan pun sedikit 

berupaya lebih keras untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. 

Untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan tersebut dibutuhkan adanya 

suntikan dana baik dari kreditur atau investor. Dalam meyakinkan kreditur atau 

investor kondisi perusahaan harus mampu menaikkan kualitasnya, hal ini bisa 

dilihat dengan menunjukkan kondisi kinerja perusahaan, melalui laporan 

keuangan dan hasil laba perusahaan.  

Dalam akuntansi laba merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam 

laporan keuangan, laba sendiri merupakan acuan dalam mengelola perusahaan. 

Sehingga bisa dikatakan kualitas perusahaan tergantung dengan kualitas labanya. 

Laba merupakan hasil akhir dari proses pencatatan terhadap semua kejadian yang 

terjadi dalam perusahaan dengan mempertimbangkan adanya manajerial pada 

setiap prosesnya (Dewi, Anneka dan Devie, 2015). Salah satu elemen kunci dari 

laporan keuangan adalah laba bersih. Laba bersih yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan dikenal dengan kriteria evaluasi kinerja yang penting dan penentu nilai 

perusahaan yang selalu digunakan oleh sejumlah pengguna besar pengguna 

professional (Salehi dan Asgari, 2013; Permanasari dan Meiryananda, 2017). 

Banyak studi literatur mengungkapkan bahwa kualitas laba menjadi isu yang 

menarik bagi analisis, investor, manajer dan pelaku pasar lainnya (Lipe, 1990; 
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Chan et al 2006; dan Cahan et al. 2009 dalam Lyimo, 2014). Banyak diketahui 

bahwasanya laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi keuangan 

bagi pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Salah satu elemen 

kunci laporan keuangan adalah laba bersih. Laba bersih dilaporkan dalam laporan 

keuangan atau dikenal sebagai kriteria evaluasi kinerja yang penting atau penentu 

nilai perusahaan yang banyak digunakan oleh profesional. Pentingnya kualitas 

laba bagi para investor maupun stakeholder dalam penggunaan laporan akuntansi 

untuk tujuan kontrak ataupun mengambil keputusan. Laba akuntansi yang 

berkualitas adalah laba akuntansi yang tidak mengandung gangguan persepsi di 

dalamnya dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan sesungguhnya. 

 Menurut Sutopo dalam Hadiprajitno Kualitas laba adalah laba sebenarnya 

yang menggambarkan profitabilitas perusahaan, sedangkan menurut (Sulifah, 

2010 dalam (Meryanda & Permanasari, 2017) kualitas laba adalah indikator dari 

kualitas informasi keuangan. Laba berkualitas dapat disimpulkan bahwa laba 

tersebut adalah laba yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan yaitu 

memiliki karakteristik relevansi, reliabilitas, dan konsistensi. Menurut (budiono, 

2005) dalam Permanasari berpendapat bahwa laba yang berkualitas adalah laba 

yang mencerminkan kinerja perusahaan yang sebenarnya. Menurut (Sloan, 1996) 

kualitas laba yang tinggi juga dapat diukur dari tingkat kinerja keuangan suatu 

perusahaan yang tinggi. 

Laba yang berkualitas adalah laba yang mampu mencerminkan kelanjutan laba 

dimasa yang akan datang, hal ini ditentukan oleh kemampuan akrual dan kas dan 

dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan sesungguhnya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kualitas laba merupakan laba dalam laporan keuangan yang 
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mencerminkan kinerja keuangan perusahaan sesungguhnya. Untuk para investor, 

kualitas laba juga dianggap memiliki informasi yang digunakan untuk 

menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten dimana laba digunakan sebagai 

tolak ukur dalam berinvestasi. menurut (Gideon, 2005) laba yang sudah 

dipublikasikan bisa memberikan beberapa respons, dimana respons tersebut 

adalah sebuah reaksi terhadap kualitas laba, reaksi tersebut tergantung dari 

kualitas perusahaan terkait. 

Adapun tujuan analisis kualitas laba adalah untuk meningkatkan nilai 

perusahaan sehingga rendah tingginya kualitas laba dapat membuat keputusan 

untuk para pemakainya seperti investor dan kreditor. Laporan keuangan belum 

dapat menunjukkan kualitas laba dan menjamin profitabilitas perusahaan dimasa 

yang akan datang sehingga menuntut para investor melakukan analisis laporan 

keuangan perusahaan sehingga dapat melihat kualitas laba perusahaan dengan 

baik (Suliani, 2018). Menurut Beaver dkk (1979) dalam Nofianti (2014) laba 

memiliki kandungan informasi yang tercermin dalam harga saham. 

Standar Akuntansi Keuangan menetapkan suatu kriteria yang harus dimiliki 

oleh perusahaan yang mana mampu digunakan dalam pengambilan keputusan, 

kriteria tersebut adalah relevan dan reliable. Maksud dari relevan disini yaitu 

apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan mengutamakan atau mengubah 

suatu pengaharapan para pengambil keputusan dan informasi. Sedangkan reliable 

yaitu apabila dapat dipercaya dan menyebabkan para pemakai informasi 

bergantung pada informasi tersebut.  

Rendahnya kualitas laba akan membuat kesalahan pembuatan keputusan 

kepada para pemakainya seperti perbaikan perusahaan sebagaimana 
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dipersyaratkan dalam laporan laba. Informasi laba merupakan salah satu informasi 

penting yang ada dalam laporan keuangan. Informasi laba tersebut biasanya 

digunakan oleh para analisis untuk menentukan kemampuan perusahaan (Dewi, 

Anneka dan Devie, 2015). Selain itu, kebutuhan laporan keuangan sangat 

diperlukan oleh pihak yang berkepentingan, tujuan dari laporan keuangan adalah 

menyajikan informasi keuangan kepada pihak pihak berkepentingan untuk 

pengambilan keputusan (Permanasari dan Meiryananda, 2017). Adapun 

pencapaian laba pada saat ini masih dipandang sebagai hal yang penting dalam 

perusahaan. Hal ini terlihat dari Management Discussion and analysis dalam 

laporan keuangan yang biasanya menekankan keberhasilan perusahaan mencapai 

tingkat laba tertentu. 

Informasi laba menjadi sangat penting karena sangat berpengaruh terhadap 

semua keputusan perusahaan yang penting serta berhubungan dengan laporan 

keuangan. Laba yang tidak menunjukkan informasi sebenarnya tentang kinerja 

manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan keuangan. Jika laba 

seperti ini digunakan untuk membentuk nilai pasar perusahaan, maka laba tidak 

dapat menjelaskan nilai pasar yang sebenarnya (Boediono,2005). 

Tujuan perusahaan dalam jangka panjang adalah untuk mengoptimalkan nilai 

perusahaan, yang mana suatu perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan 

nilai perusahaan, yang mana peningkatan nilai perusahaan biasanya ditandai 

dengan naiknya harga saham di pasar. Sehingga dengan meningkatnya nilai 

perusahaan dapat menarik minat investor untuk menanamkan modal pada saham. 

Menurut Erlangga dan Suryandari dalam Supratiningrum (2012) nilai perusahaan 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan 
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dijual. Semakin tinggi nilai perusahaan menunjukkan kemakmuran dalam 

pemegang saham yang semakin tinggi pula. Nilai perusahaan menunjukkan 

seberapa baik atau buruk manajemen mengelola kekayaannya, hal ini dapat 

diperoleh dari hasil pengukuran kinerja keuangan.   

Perusahaan didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan 

sehingga dapat memberikan kemakmuran terhadap pemilik perusahaan. 

Pemegang saham sebagai pemilik perusahaan berada diluar perusahaan sehingga 

tidak sepenuhnya mengawasi kinerja perusahaan. Manajemen berada di dalam 

perusahaan sehingga lebih mengetahui akan kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya. Sehingga hal ini menimbulkan adanya konflik keagenan yang 

ditimbulkan karena adanya asimetri informasi. Adapun terjadinya asimetri 

informasi sering menimbulkan adanya konflik yang mana penyebab konflik 

adalah pembuatan keputusan dari manajer yang berkaitan dengan aktivitas 

pencarian dana, pembuatan keputusan yang berkaitan dengan bagaimana dana 

tersebut diperoleh. Sehingga manajer dalam hal ini membawa peranan penting 

karena manajer melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengawasan serta pengambil keputusan. Adapun tujuan kepemilikan manajerial 

adalah untuk mengatasi perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham. 

Menurut Frysa (2011:18) mengungkapkan bahwa selain memperoleh laba, 

suatu perusahaan juga mempunyai tujuan jangka panjang diantaranya juga 

memberikan suatu kemakmuran bagi pemilik perusahaan atau pemegang saham 

dan memaksimalkan nilai perusahaan yang tercermin pada harga saham 

perusahaan. Penilaian investor terhadap perusahaan dapat diamati melalui 
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pergerakan harga saham yang sedang ditransaksikan di sebuah bursa saham. 

Investor akan bersedia membeli saham perusahaan dengan harga yang tinggi jika 

perusahaan yang mengajukan tersebut benar benar dalam keadaan prospek bisnis 

yang bagus dan memberikan return sesuai dengan besarnya investasi. Akan tetapi 

realisasinya banyak investor mengalami kesulitan dalam memprediksi nilai 

perusahaan yang mana hal ini menjadi acuan perusahaan dalam mengambil 

sebuah keputusan berinvestasi. 

Beberapa peneliti berpendapat bahwa laporan keuangan berkaitan dengan 

kinerja tata kelola perusahaan. Bahwa fungsi laporan keuangan disalah artikan 

oleh banyak pihak, sehingga dengan adanya kasus kasus yang ada laporan 

keuangan tidak dapat memberikan informasi yang dapat dipercaya. (Permanasari 

dan Meiryananda, 2017). Menurut Effendi (2009) perusahaan yang tidak 

mengimplementasikan Good Corporate Governance pada akhirnya banyak 

ditinggalkan oleh para investor, kurang dihargai oleh masyarakat, dan dapat 

dikenakan sanksi apabila berdasarkan hasil penilaian, perusahaan tersebut terbukti 

melanggar hukum. Sehingga perusahaan seperti ini akan kehilangan peluang 

untuk dapat melanjutkan kegiatan perusahaan dengan lancar. 

Dalam studi kasus pada awal tahun 2000 pernah muncul beberapa kasus 

kecurangan akuntansi yang melibatkan perusahaan manufaktur di Indonesia, 

diantara PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk. PT Kimia Farma Tbk 

merupakan perusahaan industri farmasi yang ada di Indonesia, pada tahun 2002, 

terdapat temuan hasil pemeriksaan oleh Badan Pengawasan Modal (BAPPEPAM) 

menemukan bahwa terdapat kesalahan penyajian laporan keuangan oleh 

manajemen PT Kimia Farma Tbk yang pada saat itu mengakibatkan laba yang 
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dilaporkan terlalu tinggi di tahun 2001 sebesar Rp. 32,7 Miliar. Kasus yang sama 

terjadi pada perusahaan farmasi yang melakukan kecurangan pada tahun 2001 

dengan menyajikan persediaan yang terlalu tinggi yaitu sebesar Rp 28,8 miliar. 

Kemudian terdapat kasus terbaru yaitu pada tahun 2019 tepat kasus PT Indofarma 

Tbk yang melanggar aturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang 

berhubungan dengan nilai perusahaan dalam penyajian laporan keuangan. 

Dari ketiga kasus diatas dapat menyebabkan harga pokok penjualan rendah 

dan laba yang disajikan menjadi tinggi. Sehingga laba yang dilaporkan tidak dapat 

dijadikan pedoman bagi stakeholder dalam pengambilan keputusan. Perusahaan 

dinilai dengan kinerja keuangan yang baik jika memiliki ide kreatif, program 

andalan, sumber daya manusia yang handal, struktur organisasi yang kokoh dan 

hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Dalam Penelitian Mayo 

(2000) menjelaskan bahwa yang menjadi dasar penggerak nilai dari kinerja 

keuangan tersebut adalah sumber daya dengan segala ilmu pengetahuan, ide, 

inovasi yang dimilikinya.  

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaen (2013) mekanisme 

good corporate governance dalam struktur atau kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap Intellectual Capital perusahaan yang mana hal ini 

menunjukkan bahwa dewan komisaris kurang memiliki peran saat perusahaan 

menyusun laporan keuangan.  Selain itu dalam pengembangan sebuah perusahaan 

untuk mendapat suntikan dana dari para investor dan juga kreditur terdapat 

persyaratan dalam penerbitan pengajuan atau prospectus antara lain struktur 

kepemilikan, kepemilikan saham oleh direksi dan karyawan kunci.  

Kepemilikan merupakan salah satu mekanisme good corporate governance, 
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kepemilikan manajerial membantu dalam mengendalikan konflik keagenan yang 

terjadi adanya pemisahan antaa kepemiikan dan pengelolaan perusahaan, sehingga 

dengan adanya kepemilikan manajerial diharapkan mampu untuk memotivasi 

lebih kinerja dari perusahaan. 

Kepemilikan manajerial (Managerial Ownership) adalah pihak manajemen 

yang secara aktif dalam pengambilan keputusan perusahaan (manajer, direktur 

atau komisaris) dan juga diberikan sebuah kesempatan untuk ikut memiliki saham 

perusahaan. Kepemilikan manajerial sering dikaitkan dengan upaya dalam 

peningkatan nilai perusahaan karena manajer selain sebagai manajemen sekaligus 

sebagai pemilik perusahaan akan merasakan akibat langsung dari keputusan yang 

diambilnya sehingga manajerial tidak akan melakukan tindakan yang hanya 

menguntungkan manajer.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Soliha dan Taswan (2002) dalam 

Budianto (2014) menemukan hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan 

manajerial dengan nilai perusahaan, pihak manajemen perusahaan mempunyai 

tanggung jawab untuk mengelola perusahaan dalam rangka meningkatkan nilai 

perusahaan. Harga pasar saham merupakan cerminan dari setiap keputusan 

keuangan yang diambil oleh manajemen, sehingga nilai perusahaan adalah akibat 

dari tindakan manajemen. Perusahaan juga memerlukan adanya perluasan pasar 

atau diesebut diversifikasi untuk menaikkan nilai perusahaan, perluasan pasar 

mampu dilakukan dengan mengupayakan peran kepemilikan manajerial sehingga 

nilai perusahaan mampu mempengaruhi hubungan kualitas laba yang dilihat 

dengan harga pasar saham perusahaan dengan nilai perusahaan. Sehingga 

pengeungkapan kepemilikan manajerial sebagai variabel pemoderasi mampu 
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memperkuat dan memperlemah hubungan diantaranya.  

Adapun pengukuran kualitas laba dan Kepemilikan manajerial menggunakan 

variabel persistence yaitu revisi laba akuntansi yang diharapkan dimasa depan. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jonnas dan Blachet (2000) dalam Santi 

Aryn (2009) Persistensi laba digunakan untuk menilai kualitas laba karena 

kualitas laba mengandung unsur nilai predictive value sehingga dapat digunakan 

pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kejadian-kejadian di masa lalu, 

sekarang dan masa depan.  

Pemilihan perusahaan manufaktur dalam penelitian ini dikarenakan melihat 

realita yang terjadi bahwa berbagai kasus manipulasi laporan keuangan di 

Indonesia akan berpengaruh terhadap rendahnya kualitas laba yang dihasilkan 

oleh perusahaan yang mana hal ini akan berimbas kepada menurunnya nilai 

perusahaan. Adapun alasan pemilihan perusahaan manufaktur sektor konsumsi 

yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia, yang mana dari sektor ini dianggap 

bisa bertahan dalam terjangan ketika krisis global. Sejak krisis global pada tahun 

2008 serta saat era pandemi pada awal 2020 hanya industri konsumsi yang dapat 

bertahan. Permintaan pada sektor tersebut tetap tinggi. Industri konsumsi adalah 

industri yang dapat bertahan karena tidak tergantung dengan bahan baku impor 

dan lebih banyak menggunakan bahan baku domestik selain itu sektor konsumsi 

adalah sektor yang merupakan kebutuhan primer masyarakat sehingga hal tersebut 

ikut membantu mempertahankan industri makan dan minuman. Dengan tidak 

terpengaruhnya industri ini terhadap makanan dan minuman yang terjadi maka 

pada saham di sektor tersebut menarik minat investor karena tingkat konsumsi 

masyarakat akan semakin bertambah sejalan dengan tuntutan kebutuhan manusia.  
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Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya dalam hal 

pengukuran tata kelola perusahaan yang baik, serta penggunaan aspek pengukuran 

indikator kualitas laba yang sering berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang 

diukur dengan nilai Tobin’s, serta adanya pemilihan salah satu sektor dalam 

perusahaan manufaktur yang memiliki banyak kontribusi di masyarakat. 

Dari hasil penjabaran berikut peneliti mengambil judul penelitian yaitu 

“Pengaruh Kualitas laba terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kepemilikan 

Manajerial sebagai Variabel Moderasi” 

 

1.2 Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti mengambil 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kualitas laba (Predictability) berpengaruh positif terhadap nilai 

perusahaan? 

2. Apakah kualitas laba (Earning Surprise Indicator) berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan? 

3. Apakah kepemilikan manajerial mampu memperkuat pengaruh positif nilai 

kualitas laba (Earning surprise indicator) terhadap nilai perusahaan? 

4. Apakah kepemilikan manajerial mampu memperkuat pengaruh positif nilai 

kualitas laba (Predictability) terhadap nilai perusahaan? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh positif kualitas laba (Predictability) 

terhadap nilai perusahaan 

 

2. Untuk mengetahui pengaruh positif kualitas laba (Earning Surprise 

Indicator) terhadap nilai perusahaan 

  
3. Untuk mengetahui kepemilikan manajerial mampu memperkuat 

pengaruh positif kualitas laba (earning surprise indicator) terhadap nilai 

perusahaan 

4. Untuk mengetahui kepemilikan manajerial mampu memperkuat 

pengaruh positif kualitas laba (predictability) terhadap nilai perusahaan  

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis 

maupun praktis dari semua kalangan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

1. Manfaat Praktis 

Dapat memberikan rekomendasi dan hasil analisis kepada perusahaan serta 

bisa digunakan stakeholder untuk menentukan penilaian perusahaan 

2. Manfaat Teoritis 

a. Dapat memberikan gambaran kepada masyarakat luas, khususnya para 

pengguna laporan keuangan mengenai analisis kualitas laba 

perusahaan 

b. Kajian dan temuan ini mampu dijadikan acuan dan pembanding para 
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peneliti dalam menganalisis lebih lanjut mengenai kualitas laba. 

3. Bagi Pengguna Laporan keuangan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan menjadi 

kajian bagi para pengguna laporan keuangan khususnya dalam investor 

dalam berinvestasi pada perusahaan manufaktur. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini disusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah 

tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi gambaran mengenai kualitas laba perusahaan, dan deskripsi 

menurut ahli ditambah dengan kajian literatur review sebagai acuan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini berisi jenis penelitian yang digunakan, menjelaskan variabel 

penelitian, metode pengumpulan data, waktu, serta prosedur analisis. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi mengenai hasil hitung dan pembahasan dari varaibel yang 

telah dihitung oleg peneliti sesuai dengan prosedur analisis kemudian di 

interpretasikan serta di bahsa sesuai dengan teori yang sesuai  

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini berisi mengenai hasil kesimpulan, keterbatasan penelitian serta 

saran bagi para stakeholder serta peneliti lain untuk melanjutkan penelitian ini.  
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kerangka Teori dan Hipotesis 

Berikut ini akan dipaparkan teori-teori yang menjadi dasar dalam penelitian ini: 

2.1.1 Teori Keagenan  

 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) menjelaskan hubungan keagenan 

muncul ketika salah satu pihak pemilik menyewa pihak lain untuk 

mendelegasikan wewenang pembuatan keputusan kepada pihak agen. Teori agensi 

berasumsi bahwa semua individu bertindak untuk berkepentingan mereka sendiri. 

Seorang agen menilai kepuasan bukan hanya dari kompensasi yang diterima, 

melainkan juga dari tambahan dari hubungan agensi seperti waktu luang. Akan 

tetapi para principal hanya tertarik dengan pengembalian keuangan yang 

diperoleh dari investasi yang telah mereka tanamkan pada perusahaan tersebut. 

Perbedaan ketertarikan antara principal dan agen tersebut akan berdampak pada 

sudut pandang dalam menilai preferensi risiko yang mana para principal akan 

lebih bersikap netral terhadap resiko sedangkan agen lebih bersikap untuk 

mengambil risiko. 

Para pemilik saham cenderung tertarik pada kinerja perusahaan yang berfokus 

kepada pengembalian atas saham yang diinvestasikan dan harga sekuritas dari 

investasinya, sedangkan manajer lebih mementingkan kebutuhan psikologis dan 

ekonomi yang luas. Perbedaan kepentingan antara principal dan agen sering 

menimbulkan konflik keagenan. 

Menurut Eisenhardt (1989) menggunakan 3 asumsi sifat dasar manusia guna 

menjelaskan teori akuntansi: 
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1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri.  

2. Manusia memiliki daya pikir yang terbatas mengenai persepsi di masa 

yang akan datang. 

3. Manusia selalu menghindari resiko. 

Manajer sebagai pengelola suatu perusahaan akan lebih banyak mengetahui 

informasi internal dan prospek perusahaan dari masa yang akan datang daripada 

para pemegang saham. Adanya ketidakseimbangan antara penguasaan informasi 

antara manajer dan pemegang saham memicu timbulnya asimetri informasi 

(Enggar dan Akhmad, 2013). 

Konflik keagenan yang timbul akibat perbedaan kepentingan principal dan 

agen akan menyebabkan timbulnya agency cost. Menurut Jensen dan Meckling 

(1976) Agency cost seperti: 

1. Biaya Pengawasan: Biaya yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk 

mengawasi agen sehingga dapat membatasi aktivitas yang menyimpang 

dari agen. 

2. Biaya yang mengikat: Sumberdaya perusahaan yang dibelanjakan agen 

untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak suatu hal yang 

merugikan principal untuk menyakinkan bahwa principal akan 

memberikan kompensasi. 

3. Biaya residu: Nilai yang ekuivalen dengan pengurangan kesejahteraan 

yang dialami principal jika terjadi divergensi antara keputusan-

keputusan yang ada.  

 

2.1.2  Teori Signalling  

Teori sinyal menyatakan bahwa perusahaan memberikan sinyal sinyal kepada 
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pihak luar perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Selain 

informasi keuangan yang diwajibkan, perusahaan juga melakukan pengungkapan 

yang sifatnya sukarela.  

Model Signaling Spance yang dilakukan oleh Leand dan Pyle (1977) 

menyatakan sinyal bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemilik lama dalam 

mengkomunikasikan informasi kepada investor. Pemilik lama memiliki motivasi 

untuk mengungkapkan informasi privat karena mereka berharap informasi 

tersebut dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif mengenai kinerja 

perusahaan dan mampu mengurangi asimetri informasi.  

 Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal berupa informasi tentang perusahaan terhadap 

penggunaan laporan keuangan agar tidak terjadi Asimetri informasi, sinyal yang 

diberikan dapat dilakukan dengan pengungkapan, informasi akuntansi seperti 

laporan keuangan (Ujiyanti dan Pramuka, 2007). 

 

2.1.3 Teori Pemangku Kebijakan  

Perusahaan memiliki pemangku kebijakan dan kepentingan stakeholder 

yaitu kelompok dan individu yang mendapatkan manfaat dari dan atau dirugikan 

oleh, dan yang hak-haknya dilanggar atau dihormati oleh aksi perusahaan 

(Freeman,2001). Konsep pemangku kebijakan merupakan generalisasi dari 

gagasan pemegang saham yang memiliki beberapa klaim khusus pada perusahaan, 

seperti pemegang saham yang memiliki hak untuk menuntut manajemen.  

2.1.4 Kualitas Laba Perusahaan  

 

Kualitas laba adalah indikator penting dari perusahaan yang mungkin 
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memiliki kejutan laba negatif dan berkinerja buruk karena jumlah akrual yang 

tinggi. Kualitas laba meningkat ketika menggunakan adopsi IFRS dan terdapat 

perlindungan terhadap investor (Nurul, Zijl, Dunstan, & Karim, 2012). Kualitas 

laba adalah ukuran relatif yang ditafsirkan dengan beberapa tolak ukur. (Lyimo, 

2014b). Kualitas laba sendiri memiliki banyak pandangan (Anuar, Adibah, & 

Ismail, 2014). Kualitas laba adalah stabilitas laba bersih dari tahun ke tahun. 

Semakin tinggi stabilitas pendapatan, maka semakin besar kontrol perusahaan 

akan keuntungan yang dipegang saat ini akan semakin tinggi pula kualitas laba 

merupakan indikator dari kualitas informasi keuangan (Hasanzadeh,2012); 

(Permanasari dan Meiryananda, 2017). Tingginya kualitas informasi keuangan 

berasal dari tingginya kualitas pelaporan keuangan (Permanasari dan 

Meiryananda, 2017). Kualitas laba juga diartikan sebagai pengukuran kualitas 

laporan keuangan yang dihubungkan dengan tata kelola perusahaan (Good 

Corporate Governance) serta atribut kualitas laba (Latif, Bhatti, & Raheman, 

2017).  

Kualitas laba dan pengukurannya dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan sifat runtun waktu laba 

Kualitas laba meliputi: persistensi, prediktabilitas dan variabilitas. Persistensi 

mengacu pada laba yang berkelanjutan dan lebih bersifat permanen. 

Persistensi laba ditentukan berdasarkan perspektif manfaatnya dalam 

pengambilan keputusan khususnya dalam penilaian ekuitas. Prediktabilitas 

menunjukkan kapasitas laba dalam memprediksi butir informasi tertentu, 

misalnya laba di masa datang.  

2. Berdasarkan hubungan laba- kas akrual  
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Kualitas laba dapat diukur dengan berbagai ukuran seperti rasio kas 

operasi dengan laba, perubahan akrual total, estimasi discretionary accrual 

dan estimasi hubungan akrual-kas. Dengan menggunakan rasio kas operasi 

dengan laba, kualitas laba ditunjukkan oleh kedekatan laba dengan aliran kas 

operasi 

3. Berdasarkan konsep kualitatif kerangka konseptual 

Laba yang berkualitas adalah laba yang bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan, yaitu yang memiliki karakteristik relevansi, reliabilitas, 

komparabilitas.  

4. Berdasarkan keputusan implementasi  

Pengertian kualitas laba dari segi implementasi terbagi menjadi 2 

pendekatan yaitu kualitas laba berhubungan negatif dengan banyaknya 

pertimbangan, estimasi, dan prediksi yang dilakukan oleh penyusun 

laporan keuangan.  

2.1.5 Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laba  

Kualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Standar Akuntansi  

Perbedaan standar akuntansi di suatu perusahaan akan menyebabkan 

perbedaan kualitas laba  

2. Karakteristik perusahaan  

Karakteristik perusahaan dapat mempengaruhi kualitas laba adalah 

komposisi pemegang saham, keberadaan pemegang saham pengendali dan 

ukuran perusahaan. 

3. Karakteristik Komisaris dan Komite Audit  
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Fungsi yang melekat kepada dewan komisaris ini mampu meningkatkan 

kualitas laba dengan cara membatasi tindakan manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan. 

2.1.6 Kepemilikan Manajerial  

Kepemilikan manajerial adalah pihak manajemen yang secara aktif ikut 

dalam pengambilan keputusan perusahaan (manajer, direktur, atau komisaris) dan 

juga diberikan kesempatan untuk ikut memiliki saham perusahaan (pemegang 

saham). Kepemilikan manajerial sering dikaitkan dengan upaya dalam 

peningkatan nilai perusahaan karena manajer selain sebagai manajemen sekaligus 

sebagai pemilik perusahaan akan merasakan langsung akibat dari keputusan yang 

diambilnya sehingga manajerial tidak akan melakukan tindakan yang hanya 

menguntungkan manajer. Adapun menurut Jensen (1976) Kepemilikan saham 

oleh manajemen akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak 

saham yang dimiliki oleh manajemen makan semakin kuat motivasinya untuk 

bekerja dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

Kepemilikan manajerial juga dapat diartikan sebagai manajemen yang 

berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan juga dapat disebut sebagai 

pemilik saham perusahaan. Manajer yang mengambil keputusan akan langsung 

mendapatkan hasil dan menanggung resiko yang akan terjadi jika salah dalam 

pengambilan keputusan manajemen. Pihak manajemen memiliki tugas untuk 

bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan yang sedang dipegang dengan 

tujuan untuk memberikan peningkatan nilai perusahaan, jika semakin besar 

kepemilikan saham manajemen maka manajemen kian memahami kepentingan 

pemegang saham (Jansen, 1986).  
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Menurut (Ningsih, 2013) dalam penelitian lain tentang pengaruh 

kepemilikan manajerial pada nilai perusahaan menemukan bukti bahwa adanya 

kepemilikan manajerial memberikan pengaruh positif signifikan dengan nilai 

perusahaan. Namun menurut (Budianto, 2014) kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Ukuran perusahaan 

sebagai variabel independen berpengaruh positif signifikan pada nilai perusahaan 

menurut (Pratama, 2016). (Puspaningrum, 2017) membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan sebagai variabel moderasi dapat memoderasi kepemilikan manajerial 

terhadap nilai perusahaan. 

Manajemen memiliki tugas untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan 

perusahaan yang dipegang. Manajemen akan mempertimbangkan keputusan yang 

telah diambil dengan berhati-hati agar terbentuknya peningkatan nilai perusahaan, 

sehingga kepemilikan manajerial berfungsi sebagai penghubung antar kepentingan 

antara pihak internal dengan pihak pemegang saham, sehingga terciptanya 

pengambilan keputusan yang memberikan pengaruh atau dampak pada nilai suatu 

perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer merupakan salah satu 

kos keagenan dimana kepemilikan manajerial ini dapat disejajarkan dengan 

kepentingan manajer dengan kepentingan pemilik. Sehingga kepemilikan 

manajerial merupakan besarnya kepemilikan saham yang dimiliki manajer. 

2.1.7 Nilai Perusahaan  

Nilai perusahaan adalah nilai pasar, maksudnya jika harga saham 

perusahaan meningkat maka nilai perusahaan akan meningkat serta diharapkan 

akan memberikan dampak kemakmuran bagi para pemegang saham secara 

maksimal. Semakin tinggi harga saham maka akan tinggi kemakmuran pemegang 



  

34  

saham. Untuk para investor harus menyerahkan pengelolaannya kepada para 

profesional.  

 Nilai perusahaan pada dasarnya dapat diukur dari beberapa aspek salah 

satunya dari harga saham perusahaan, yang mana merupakan cerminan penilaian 

para investor untuk melihat kemakmuran suatu perusahaan, yakni dengan melihat 

tinggi rendahnya harga saham yang dimiliki oleh perusahaan. 

 Nilai perusahaan juga dapat dinilai dari kemampuan sebuah perusahaan 

dalam membagikan dividen. Ada kalanya dividen tidak dapat dibagikan oleh 

perusahaan dikarenakan perusahaan dirasa perlu untuk menginvestasikan Kembali 

profit yang diperoleh. Harga saham dipengaruhi juga oleh besarnya dividen yang 

dibagikan kepada investor. Apabila dividen yang dibagikan tinggi, maka harga 

saham akan cenderung tinggi dan apabila dividen tidak dibagikan atau dibagikan 

rendah maka harga saham akan cenderung turun. Kemampuan perusahaan 

membagikan dividen kepada investor erat hubungannya dengan seberapa mampu 

perusahaan mencetak laba. Jika laba yang diperoleh perusahaan tinggi, maka 

kemampuan dalam membagikan dividen juga tinggi. Dengan dividen yang besar 

dapat meningkatkan nilai sebuah perusahaan (Mahendra, 2012). 

 Salah satu faktor lain yang dianggap berdampak pada nilai perusahaan 

adalah ukuran perusahaan (Wahyudi, 2016). Semakin besar ukuran dari 

perusahaan maka semakin mudah perusahaan tersebut memperoleh laba. Ukuran 

perusahaan mendefinisikan besar atau kecilnya aktiva yang diperoleh perusahaan 

menurut penelitian (Halim, 2015). Ukuran sebuah perusahaan juga dapat 

ditafsirkan sebagai kapabilitas perusahaan dalam menyajikan jumlah dan 

kapasitas produksi maupun jasa. Besar atau kecilnya perusahaan juga merupakan 
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aspek dalam mematok profitabilitas dari sebuah perusahaan. Menurut (Amalia, 

2015) tingginya tingkat profitabilitas dapat menyebabkan harga pasar saham 

perusahaan semakin tinggi, diiringi dengan nilai perusahaan yang juga tinggi. 

 Tercapainya tujuan dari perusahaan dapat terlihat dari adanya 

kesejahteraan pemegang sahamnya, karena itu kenaikan harga pasar saham 

mencerminkan kesejahteraan dari pemegang saham yang diartikan dengan 

tingginya harga saham akan diiringi dengan tingginya kesejahteraan pemegang 

saham (Hanafi, 2016). Harga saham yang cenderung tinggi maka nilai perusahaan 

juga cenderung semakin tinggi (Dewi, 2017). Keputusan dari manajemen dalam 

perusahaan suatu korporasi juga dapat mempengaruhi naik atau turunnya harga 

saham yang beredar.  

 Nilai perusahaan adalah sebuah nilai yang menunjukkan cerminan ekuitas 

dan nilai buku perusahaan, sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan 

merupakan nilai inti dari suatu perusahaan yang dapat diidentifikasi dengan 

melihat harga saham perusahaan di pasar bursa, sehingga jika nilai saham tinggi 

maka nilai perusahaan juga tinggi. 

 Nilai perusahaan bisa tercapai dengan maksimal jika pemegang saham 

memberikan pengelolaan perusahaan langsung pada manajemen perusahaan. 

Interaksi antara agen dan prinsipal digambarkan oleh teori keagenan (agency 

theory). Manajer sebagai agen bisa menjalankan sebuah perusahaan dengan 

berbagai pengambilan keputusan terbaik untuk dapat meningkatkan profit dari 

pihak principal yaitu para pemegang saham (rahayu M, 2018). Nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh manajemen laba dan kualitas audit (Sugiono, 2020) 

 Nilai perusahaan dapat diukur menggunakan rasio pengukuran nilai 



  

36  

perusahaan Tobin’s Q. menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Zulfa, 

2012. Menurut Smither’s james tobin berhipotesis bahwa semua gabungan nilai 

perusahaan atas bursa saham seharusnya sama dengan nilai pengganti mereka. 

Tobin’s Q dihitung dengan membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan 

dengan nilai buku ekuitas perusahaan. 

2.1.8  Faktor faktor yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan  

Adapun Faktor faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan adalah sebagai 

berikut: 

1. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset yang dimiliki oleh 

perusahaan dan dipergunakan dalam kegiatan aset operasi perusahaan. 

2. Leverage  

Leverage yaitu gambaran sejauh mana aset perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang, yang mana leverage ini dapat digunakan sebagai penaksir risiko 

yang melekat pada perusahaan, sehingga leverage yang besar 

menunjukkan resiko investasi juga besar. 

3. Profitabilitas  

Profitabilitas yaitu gambaran dari kinerja manajemen pengelola 

perusahaan. Ukuran profitabilitas dapat diambil dari laba operasi, laba 

bersih, tingkat pengembalian investasi atau aset, dan tingkat pengembalian 

ekuitas pemilik 

4. Kebijakan Dividen  

Kebijakan perusahaan dalam membagikan dividen kepada para pemegang 

saham merupakan suatu kebijakan penting. Kebijakan dalam pembagian 
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dividen tidak hanya untuk membagikan keuntungan yang telah diperoleh 

namun suatu kebijakan juga harus diikuti dengan pertimbangan adanya 

kesempatan. 

5. Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibility merupakan suatu mekanisme bagi 

perusahaan untuk sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap 

lingkungan dan sosial kedalam operasinya dan interaksinya kepada para 

stakeholder. Nilai perusahaan akan meningkat apabila perusahaan 

memperhatikan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. 

6. Good Corporate Governance  

Dengan adanya Good Corporate Governance diharapkan memberikan 

jaminan keamanan atas aset ataupun dana yang dimiliki perusahaan serta 

efisiensi penggunaan.  

2.2 Literatur Review (Penelitian Terdahulu) 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor faktor yang mempengaruhi 

kualitas laba serta hubungan kualitas laba dengan nilai perusahaan serta Good 

Corporate Governance dilakukan dengan hasil yang beragam. Berikut ini hasil 

dari penelitian terdahulu.  

1. Understanding Earning Quality A Review Of The Proxies Their 

Determinant And Their Consequences oleh Dechow & schrand (2010)  

(Dechow, Ge, & Schrand, 2010) Penelitian ini mengukur indikasi kualitas 

laba dengan proxy persistence, accrual, smoothness, timeless, loss avoidance, 

investor responsiveness dan indikator eksternal. Terdapat banyak kesimpulan 

atas pengukuran kualitas laba yang akan berguna dalam pengambilan kebijakan, 
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sedangkan di penelitian selanjutnya (Pagalung & Sudibdyo, 2010) penelitiannya 

menunjukkan bahwa 4 atribut kualitas laba berbeda satu sama lain, kemudian 

dengan analisis faktor penentu menunjukkan bahwa variabel leverage memiliki 

hubungan yang signifikan dengan 5 atribut earning. Pengujian konsekuensi 

ekonomi menghasilkan 3 atribut yang memiliki hubungan signifikan dengan 

varians residual sekuritas yaitu kualitas akrual, kelancaran dan kualitas laba 

factorial, adapun menurut (Paulus, 2011) Dalam penelitiannya terdapat hasil 

yang menunjukkan bahwa IOS berpengaruh terhadap kualitas laba, tidak ada 

efek signifikan terhadap independen komisioner, influence manajerial. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Dechow adalah penggunaan 

proxy pengukuran kualitas laba yaitu dengan persistence, predictability dan 

earning surprise Indicator, objek penelitian yang menggunakan perusahaan 

manufaktur. Pembedanya nya penelitian ini menggunakan 3 proxies dari yang 

sebelumnya digunakan oleh Dechow 5 proxies pengukuran kualitas laba. 

 

2. Earning Quality As Measured By Predictability Of Reported Earning Oleh 

Paul Holt (2013) 

Dalam mengukur tata kelola perusahaan menggunakan mekanisme Good 

Corporate Governance. Adapun menurut (Holt & Texas, 2013) yang menguji 

terkait laba, bahwa laba per saham menjadi prediktor yang wajar untuk 

memprediksi kualitas laba masa depan. Dilakukan dengan regresi multivariate, 

dengan menggunakan elemen laporan keuangan, earning per share dan secara 

statistik menguji kriteria normatif bahwa pendapatan saat ini dan sebelumnya 

harus menjadi prediktor yang wajar. Konsistensi dalam pengukuran laba 
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menurut (Lyimo, 2014a) konsistensi pengukuran kualitas laba dilakukan dengan 

menginvestigasi tahun dasar menggunakan lima indikator kualitas laba yang 

umum digunakan yaitu persistensi, prediktabilitas, kelancaran, indikator kejutan 

laba dan kualitas akrual. Yang mana hasil temuannya yaitu tidak ada konsistensi 

yang lengkap terhadap ukuran laba, hal ini pun kurang menjawab pertanyaan 

penelitiannya yaitu peneliti ingin mengetahui apakah terdapat konsistensi laba 

antara indikator kualitas laba. Sedangkan (Latif et al., 2017) Dalam penelitian 

ini mengukur kualitas laba diambil dari atribut kualitas laba yaitu persistensi, 

prediktabilitas, relevansi nilai, kualitas akrual, kehalusan. Dari hasil ini 

menemukan hasil bahwa tata kelola perusahaan seluruhnya meningkatkan 

tingkat keandalan dan relevansi pelaporan. 

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama sama mengukur kekonsistenan 

proxies dari predictability dan earning surprise. 

 

3. Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas Laba dan Nilai 

Perusahaan oleh Rachmawati dan Triatmoko (2007) 

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa komite audit tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan, penelitian ini menunjukkan bahwa 

komite audit juga tidak berpengaruh terhadap kualitas laba perusahaan. Dilihat 

dari signifikansi yang rendah.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari Rachmawati dan Triatmoko 

adalah dengan menggunakan variabel kepemilikan manajerial sebagai salah satu 

indikator dalam mengukur pengaruh terhadap nilai perusahaan serta penerapan 

tata Kelola kinerja perusahaan yang baik. 
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah tidak 

mengukur Good Corporate Governance secara general, akan tetapi lebih 

spesifik terhadap kepemilikan manajerial yang mana kepemilikan manajerial 

cangkupannya lebih spesifik daripada Good Corporate Governance. 

Secara keseluruhan penelitian, dapat ditemukan identifikasi serta 

pengukuran kualitas laba yang digunakan sebagai informasi terhadap 

stakeholder serta menjadi penentu kebijakan dalam sebuah perusahan untuk 

menata pengelolaan perusahan yang lebih baik. Adapun daftar penelitian 

terdahulu yang peneliti temukan antara lain ditunjukkan dalam Tabel 2.1 

(Lampiran) 

2.3 Variabel Penelitian dan pengukuran  

Tabel 2.1 Variabel Dan Pengukurannya 

No Variabel Pengukuran 

1. Predictability  Standart devisiasi eror AR (analisis regresi 

persisten) 

2. Earning Surprise indicator Laba tahun dasar dikurangi dengan laba 

tahun sebelumnya dibagi dengan laba tahun 

sebelumnya 

3. Nilai Perusahaan  Equity market ditambah total hutang dibagi 

total asset 

4. Kepemilikan manajerial jumlah saham yang dimiliki oleh pihak 

direksi dibagi dengan jumlah saham yang 

beredar  

  

 

 

2.4 Kerangka Teoritis dan Pengembagan Hipotesis 

1. Pengaruh Predictability terhadap Nilai Perusahaan  
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Healy dan Wahlem (1999) dalam Laela (2012) mendefinisikan informasi laba 

dikatakan berkualitas jika dapat menangkap realitas ekonomi perusahaan. Jika 

tidak mencerminkan realitas ekonomi, maka akan berdampak pada alokasi 

sumberdaya ekonomi yang tidak efisien, yang pada gilirannya akan berdampak 

pada menurunya kinerja karena hasil menunjukkan bahwa predictive value dan 

feedback value berhubungan positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Predictability of earning adalah satu ukuran kualitas laba. Predictability 

mencerminkan kemampuan laba dalam memprediksi sebuah variabel kepentingan, 

seperti laba di masa datang, komponen laba di masa datang, arus kas dan item 

lainnya. Hubungan laba dan arus kas di masa datang sudah diuji oleh riset 

diantaranya Dechow (1998) yang berhasil membuktikan bahwa laba memprediksi 

future cash flow lebih baik dibandingkan current operating cash flow. 

Laba dikatakan berkualitas tinggi apabila laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk 

membuat keputusan yang tepat atau dapat digunakan untuk memprediksi harga 

dan return saham. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di pasar modal, 

harga saham yang ditransaksikan bisa merupakan indikator nilai perusahaan. Laba 

yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen 

dapat menyesatkan para pihak stakeholder yang menggunakan laporan keuangan 

untuk mengambil keputusan. 

H1: Predictability berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan  

 

2. Pengaruh Earning Surprise terhadap Nilai Perusahaan 

Earning surprise merupakan ukuran kualitas laba yang dilihat berkualitas 



  

42  

jika bersifat persisten dan memiliki variabilitas rendah. Ukuran ini disesuaikan 

dengan kondisi di Indonesia yaitu dengan membandingkan nilai laba terhadap 

nilai yang ada dalam rentang rata-rata standar deviasi dalam suatu periode 

dalam industri yang sama (Muhammad Iqbal & Januarti, 2015). Penelitian yang 

dilakukan oleh Yeo & Ziebart (1994) meyatakan bahwa earning surprise yang 

positif akan menghasilkan abnormal retun yang positif sehingga akan 

menaikkan tingkan nilai perusahan. Reaksi pasar terhadap pengumuman laba 

positif lebih besar dari pada lebih negatif. 

H2: Earning Surprise berpengaruh positif  terhadap nilai perusahaan   

3. Pengaruh Variabel Moderasi Kepemilikan Manajerial Terhadap 

Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan  

Kepemilikan sendiri adalah persentase kepemilikan yang dimiliki oleh 

manajer dan dewan komisaris (Jensen & Meckling (1976)). Nilai perusahaan 

dipengaruhi oleh adanya kepemilikan antara pihak manajer dan pihak luar dan 

yang tidak menerima manfaat. Manajerial ini mensejajarkan kepentingan 

manajemen dengan pemegang  saham, secara empiris hasil penelitian  Soepriyanto 

(2004) dalam Devie (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan sedangkan kepemilikan publik tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam suatu perusahaan, konflik 

keagenan sering terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan yang mana 

manajemen sebagai decision maker dan para pemegang saham sebagai owner 

perusahaan dalam memaksimalkan utilitasnya masing-masing. Adanya 

kepemilikan saham yang besar dalam suatu perusahaan berfungsi sebagai 

monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan perbedaan, sehingga ketika 
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dalam penghitungan kualitas laba perusahaan baik belum menjamin adanya tata 

kelola perusahaan yang baik karena terdapat suatu hal yang mengenai keagenan 

yang seharusnya dapat meningkatkan/menurunkan kualitas laba. 

H3: Kepemilikan manajerial mampu memperkuat pengaruh positif nilai 

kualitas laba (Earning surprise indicator) terhadap nilai perusahaan. 

H4: Kepemilikan manajerial mampu memperkuat pengaruh positif nilai 

kualitas laba (Predictability) terhadap nilai perusahaan. 

2.5 Bagan Kerangka Teoritis 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif 

yang berbentuk asosiatif. Pendekatan kuantitatif melihat hubungan variabel 

terhadap objek yang akan diteliti lebih bersifat sebab dan akibat. Maka paradigma 

penelitian digambarkan sebagai berikut. 

Gambar 2. 1 Paradigma Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Ket:    = pengaruh interaksi masing- masing variabel 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk 

menjelaskan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai suatu data dan fakta 

mengenai objek dan populasi tertentu. Penelitian ini menekankan pada pengujian 

teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis 

data dengan prosedur statistik. Berdasarkan karakteristik penelitian masalahnya, 

penelitian ini dikelompokkan menjadi penelitian kausatif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk mencari hubungan sebab akibat antar variabel pengujian 

hipotesis.  

3.2 Sumber data dan Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang 

diperoleh dari data yang diambil dari website Idx.co.id, website 

Yahoofinance.com website perusahaan dan sumber sumber lain yang relevan. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 

2015-2019. Perusahaan manufaktur sektor konsumsi merupakan perusahaan yang 

bertahan di masa pandemi, hal ini dilihat dari banyaknya permintaan pada sektor 

konsumsi saat terjadi krisis, selain itu sektor konsumsi merupakan sektor primer 
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yang dibutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. 

Penggunaan tahun 2015-2019 sebagai periode dalam penentuan populasi dan 

sampel adalah untuk melihat konsistensi pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen selama kurun waktu 5 tahun.. 

3.3.2 Sampel Penelitian  

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. 

Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang 

terdaftar Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan data menggunakan purposive 

sampling dengan prosedur: 

1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek indonesia dari tahun 

2015-2019 

2) Perusahan menerbitkan laporan keuangan tahunan secara konsisten 

3) Telah mempublikasikan laporan keuangan dalam web resmi perusahaan 

4) Terdapat nilai kepemilikan saham jajaran direksi dalam setiap laporan 

keuangan  

Adapun data perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini, dilampirkan dalam 

tabel berikut:  
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No Kode Saham  Nama Perusahaan 

1 GGRM PT Gudang garam Tbk 

2 INDF PT Indofood Sukses Makmur Tbk  

3 ULTJ PT Ultrajaya Industry Tbk 

4 KLBF PT Kalbe Farma Tbk 

5 KAEF PT Kimia Farma Tbk 

6 PSDN PT Prashida Aneka Niaga Tbk  

7 SKBM PT Sekar Bumi Tbk 

8 ROTI PT Nippon Indosari Corpindo Tbk 

9 SIDO PT Sido Muncul Tbk 

Tabel 3.1 Sampel Perusahaan 

3.4 Definisi Operasional 

Pada penelitian ini digunakan tiga variabel yaitu variabel independen 

Predictability, dan Earning Surprise Indicator, Variabel moderasi yaitu 

Kepemilikan Manajerial, dan Variabel dependen adalah Nilai Perusahaan.  

3.4.1 Variabel Pengukuran 

3.4.1.1 Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

Nilai perusahaan atau disebut juga nilai pemegang saham yang 

mencerminkan reaksi pasar saham terhadap perusahaan (Tarjo,2008). Nilai 

perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rasio Tobin’s Q sebagai berikut: 

         
          

          
 

Keterangan : 

Tobin’s Q = Nilai perusahaan  

EMV = Equity Market Value ( nilai pasar ekuitas dihitung dari closing price x 

jumlah saham yang beredar) 

Debt = Total utang  



  

47  

Menurut James Tobin, bila rasio ini lebih besar dari 1, maka perusahaan 

menghasilkan laba dengan rate return yang sesuai dengan perolehan asetnya. 

3.4.1.2 Variabel Bebas (Independent Variabel) 

 

a. Predictability 

Pada dasarnya setiap perusahaan akan bersaing untuk menghasilkan kualitas 

laba yang tinggi karena informasi laba dapat digunakan untuk menjelaskan masa 

depan dan informasi tersebut akan digunakan untuk menjelaskan masa depan. 

Kemampuan kualitas laba untuk memprediksi laba yang akan datang yaitu dengan 

mempertimbangkan stabilitas dan persistensi laba. 

Dalam pengukuran prediktabilitas laba menghitung korelasi koefisien analisis 

keuangan dan koefisien determinan menggunakan akurasi forecast yang akan 

menampilkan pengukuran prediktabilitas (Salerno, 2014). Indikator pengukuran    

prediktabilitas mengungkapkan sejauh mana laba perusahaan berharga dalam 

memprediksi laba masa depan. Artinya laba perusahaan berulang di masa 

mendatang dianggap sebagai kualitas laba yang tinggi (Al-shar, 2017). 

Prediktabilitas laba adalah variabel yang digunakan untuk mengukur 

keterprediksian laba masa depan dari data laba saat ini. Prediktabilitas laba ini 

diukur dari deviasi standar residual dari formula persistensi laba. Menurut Lipe 

(1990) mengukur variabel ini dari nilai variansi residual. Prediktabilitas dapat 

diukur menggunakan rumus sebagai berikut:  
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b. Earning Surprise Indicator 

Earning Surprise Indicator merupakan sebuah perbedaan antara eaning 

forecast dan earning announcement, yang mana pada keduaanya terdapat 

perbedaan yang disebut dengan earning surprise. Dalam penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa kejutan laba memberikan respons dan berpengaruh terhadap 

pertumbuhan saham (Skinner, 2000). Pengaruh earning surprise indicator 

terhadap pengembalian saham lebih rendah (Kama, 2009). Ukuran dalam 

perhitungan earning surprise disesuaikan dengan kondisi di Indonesia yaitu 

dengan membandingkan nilai laba terhadap nilai yang ada dalam rentang rata-rata 

standar deviasi dalam suatu periode dalam industri yang sama (Muhammad Iqbal 

& Januarti, 2015). Earning surprise indicator dapat diukur menggunakan rumus 

sebagai berikut (Fillat,2018) :  

                           
                                      

                     
 

 

3.4.1.3 Variabel Moderasi  

Variabel moderasi merupakan variabel yang memperkuat atau memperlemah 

hubungan langsung antara variabel independen dengan variabel dependen, atau 

variabel ini dikenal dengan variabel kontrol. Dalam hal ini tata kelola perusahaan 
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yang baik diproksikan dengan kepemilikan manajerial dimana merupakan salah 

satu mekanisme Good Corporate Governance yang dapat mempengaruhi insentif 

bagi manajemen untuk melaksanakan kepentingan terbaik dari pemegang saham. 

Kepemilikan manajemen adalah saham yang dimiliki oleh manajemen secara 

pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan 

beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty, 2005 dalam Purwantini, 2008). Dalam 

perusahaan dengan kepemilikan manajerial, manajer yang sekaligus pemegang 

saham tentunya akan menyelaraskan kepentingannya sebagai pemegang saham. 

Kepemilikan manajerial diukur dengan skala rasio dengan mengukur jumlah 

saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Menurut Sujono dan Soebiantoro 

(2007) Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dmiliki oleh 

manajemen yang dapat diukur melalui persentase saham yang dimiliki oleh 

manajemen. Hal ini menyatakan bahwa semakin tinggi nila kepemilikan 

manajerial maka diharapkan pihak manajemen akan berusaha semaksimal 

mungkin untuk kepentingan para pemillik dan para pemegang saham. Sehingga 

kepemilikan manajerial dapat diukur dengan:  

     
                                              

                         
         

 
3.5 Metode Analisis 

3.5.1  Statistik Deskriptif  
 

Statistik deskriptif adalah penyajian data secara numerik. Statistik deskriptif 

menyajikan ukuran–ukuran numerik yang sangat penting bagi data sampel. 

Statistik deskriptif juga digunakan untuk mengetahui nilai rata–rata, minimal, 

maksimal dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti. Menggunakan 

metode moderated regression analysis. Moderated regression analysis digunakan 
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untuk menentukan pengaruh kualitas laba dengan nilai perusahaan dengan 

variabel moderasi adalah Kepemilikan Manajerial, yang dijabarkan sebagai 

berikut: 

Y = α + β1Predict + β2ES ε ………………………………………………..   (i) 

Y = α + β1 Predict + β2ES + β3KM + ε………………………….…………  (ii) 

Y = α + β1 Predict + β2ES + β3KM + β4Mod1 + β5Mod2+ ε…………...……(iii) 

 

3.5.2 Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik diperlukan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 

analisis regresi berganda. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan meliputi:  

a.  Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau mendekati 

normal (Ghozali, 2011: 160). Agar terhindar terjadinya bias, data yang digunakan 

harus berdistribusi dengan normal.  

Alat yang digunakan dalam melakukan uji normalitas adalah e-views 10 

dengan melihat nilai probalitas Jarque Barbera. .Dengan pengambilan keputusan 

mengenai normalitas adalah sebagai berikut:  

1. Jika p ≤ 0,05 maka distribusi data tidak normal. 

2. Jika p > 0,05 maka distribusi data normal.  

b. Uji Hipotesis Statistik  

Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
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koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. Nilai R
2
 yang kecil mengartikan 

bahwa kemampuan variabel variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. 

 Uji Multikolinearitas 

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah menguji multikolinearitas pada 

variabel, gunanya untuk mengetahui hubungan antar variabel independent. Uji ini 

dilakukan dengan melihat nilai VIF atau variance Inflantion faktor atau jika VIF 

tidak ada menggunakan nilai tolerance. Jika VIF lebih besar dari 10, dan nilai 

tolerance lebih kecil dari 0,10 maka terjadi Multikolinearitas. 

Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat korelasi antar error dengan error 

sebelumnya. Uji autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan Durbin Watson 

yakni membandingan nilai dw dengan du dan dl.  Jika nilai du<dw<4-du Maka 

tidak terdapat autokorelasi.  

Uji Heteroskedastitas 

Uji ini dilakukan untuk menjukkan varians terhadp error heterogen atau 

bersifat homogen 

Uji Parameter Individual (Uji Statistik T) 

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

Independen terhadap variabel dependen. Pengukuran hipotesis dilakukan dengan 

cara berikut: 

1. Ho: β = 0, maka tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel X 

terhadap variabel Y 
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2. H1: β ≠ 0, maka ada pengaruh secara parsial antara variabel X 

terhadap variabel Y 

3. Tingkat signifikan sebesar 5 % 

4. Ketentuan yang digunakan adalah: 

Jika tingkat signifikan > 0,05, maka Ho tidak berhasil ditolak 

Jika tingkat signifikan < 0,05, maka Ho berhasil ditolak. 

Uji F  

Hasil uji f dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabelvevassecara 

simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.. Hal ini dilihat 

dari hasil signifikansi >0.05.maka H0 ditolak yang berarti variabel tidak bersama 

sama atau simultan mempengauhi variabel terikat.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Penyajian Hasil Pengujian Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas laba terhadap 

nilai perusahaan dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi studi 

kasus pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2019. 

Berdasarkan data yang didapat dari BEI melalui sumber website perusahaan 

dan www.idx.co.id dapat diketahui bahwa populasi didalam penelitian ini yaitu 

perusahaan manufaktur sektor konsumsi sebanyak 51 perusahaan. Setelah 

dilakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, maka didapatkan 

sampel sebanyak 9 perusahaan. Penentuan dari sampel menggunakan metode 

purposive sampling dengan kriteria yang sudah dijelaskan peneliti pada bab III. 

4.2 Analisis Statistik Deskriptif 

Penelitian ini terdapat 4 Variabel dan 4 pengukuran yang digunakan dalam 

penelitian ini diantaranya yaitu: 

● Variable: 

1. Predictability = Pred 

2. Earning Surprise Indicator= ES 

3. Nilai Perusahaan = Nilai P 

4. Kepemilikan Manajerial = KM 

● Pengukuran: 

1. Standar Deviasi Error Persistence 

http://www.idx.co.id/
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2. Laba tahun dasar dikurangi laba tahun sebelumnya dibagi laba tahun 

sebelumnya 

3. Equity market ditambah total hutang dibagi total asset 

4. Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen 

Untuk mendeskripsikan dan menguji pengaruh antar variabel, berikut ini 

disajikan deskripsi data yang telah diperoleh dan diolah menggunakan program 

Eviews10. 

4.3 Analisis Hasil Penelitian 

Variabel moderator dianggap sebagai bagian dari satu kelas variabel dalam 

ilmu sosial yang disebut variabel spesifikasi, yang mana variabel ini 

menspesifikasikan bentuk atau besarnya hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen. Seperti pada persamaan : 

Y= α +β1X1 +Β2X2 + Β3Z1 +B4X1*Z1 +Β5X2*Z1+ε 

Variabel moderator atau z tidak berhubungan dengan variabel y dan variabel 

x, tetapi berinteraksi dengan variabel x sehingga jelas bahwa variabel moderator 

tidak berfungsi sebagai variabel preditor tetapi langsung berinteraksi dengan 

variabel predictor lainnya. Sehingga jenis moderator ini disebut dengan pure 

moderator. Terdapat 2 metode dalam mengidentifikasi variabel moderator, salah 

satunya menggunakan moderate regression analysize (MRA). Analisis MRA 

menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan 

memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Pengujian 

terhadap pure moderator dilakukan dengan membuat regresi interaksi, tetapi 

variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen seperti: hubungan 

antara predictability, earning surprise indicator, dan nilai perusahaan dimoderasi 
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oleh kepemilikan manajerial. Hal ini ditulis dengan persamaan berikut: 

NilaiP = α +β1Predict +β2 ES +β3KM +β4Mod_1+β5Mod_2 +ε 

 

Keterangan : 

α = konstanta  

β= koefisien  

Mod_1 = Interaksi antara ES dengan KM  

Mod_2 = Interaksi antara Predict dengan KM 

 

 

4.3.1 Uji Deskriptif  

Tabel 4.1 Hasil Statistik Deskriptif 
 

       
        NILAIP PREDICT ES KM MOD_1 MOD_2 

       
        Mean  0.897608  0.510069  0.243088 -6.494964  15.70159  3.948961 

 Median  0.872478  0.644902  0.179325 -7.025897  8.103124  3.528804 

 Maximum  1.870436  0.926448  0.782178 -0.211544  53.92395  10.77284 

 Minimum -0.850702  0.176252  0.002114 -11.78080  0.293263  0.347778 

 Std. Dev.  0.652895  0.239448  0.232673  3.321646  15.49382  2.914168 

 Skewness -0.445266  0.055578  0.815431  0.386138  1.172938  1.316941 

 Kurtosis  2.908432  1.861049  2.517687  1.891244  3.341537  3.863133 

       

 Jarque-Bera  0.968396  1.582391  3.494906  2.206114  6.790570  9.282813 

 Probability  0.616191  0.453303  0.174217  0.331855  0.033531  0.009644 

       

 Sum  26.03063  14.79199  7.049543 -188.3540  455.3460  114.5199 

 Sum Sq. Dev.  11.93563  1.605386  1.515832  308.9333  6721.640  237.7865 

       

 Observations  45  45  45  45  45  45 
 

Keterangan:        (Data diolah, 2021) 

Variabel   : (Predict, ES, KM, Nilai P) 

Observation   : Jumlah Observasi 

Predict     : Standar Deviasi Error Persistence 

ES : Laba tahun dasar dikurangi laba tahun sebelumnya dibagi laba tahun 

sebelumnya 

KM                     : Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibagi dengan 

jumlah saham yang beredar 

Nilai P     : Equity market ditambah total hutang dibagi total asset 

 

Data diatas didapatkan melalui proses transformasi data untuk memenuhi 

standar uji asumsi klasik. Berdasarkan tabel tersebut Predictability menunjukkan 

rentang nilai 0.176252 hingga 0.926448. Nilai rata rata dari variabel predictability 
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adalah 0.510069 dengan standar deviasi sebesar 0.239448. Nilai rata rata lebih 

besar daripada standar deviasinya. Hal ini berarti variasi data tidak terlalu besar. 

 Earning surprise memiliki rentang nilai 0.002114 hingga 0.782178. 

Adapun Nilai Rata rata earning surprise indicator adalah 0.243088 dengan 

standar deviasi 0.232673. Nilai rata rata lebih besar daripada standar deviasinya. 

Hal ini berarti variasi data tidak terlalu besar. 

 Kepemilikan Manajerial memiliki rentang nilai -11.78080 hingga -

0.211544. Nilai rata rata -6.494964 serta nilai standar deviasi sebesar 3.321646 

yang mana hal ini rata rata lebih kecil daripada standar deviasi yang menunjukkan 

terdapat sebaran data yang cukup besar pada variabel tersebut.  

Nilai perusahaan yang diproyeksi dengan perhitungan nilai Tobin's Q nilai 

perusahaan memiliki nilai minimum sebesar -0.850702 serta nilai maksimum 

sebesar 1.870436 dengan rata rata nilai 0.897608 dengan standar deviasi sebesar 

0.652895. Hal ini dapat dikatakan bahwa variasi data pada variabel ini tidak 

terlalu besar. 

Mod_1 memiliki rentang nilai 0.293263 hingga 53.92395. Nilai rata rata 

15.70159 serta nilai standar deviasi sebesar 15.49382. Hal ini dapat dikatakan 

bahwa variasi data pada variabel ini tidak terlalu besar. 

Mod_2 memiliki rentang nilai 0.347778 hingga 10.77284. Nilai rata rata 

3.948961 serta nilai standar deviasi sebesar 2.914168. Hal ini dapatdikatakan 

bahwa variasi data pada variabel ini tidak terlalu besar. 

  

4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik  

 Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memahami kondisi data serta 

memberikan kepastian bahwa model regresi yang dilakukan tepat. Beberapa 
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pengujian yang dilakukan ialah uji normalitas. 

4.3.2.1 Uji Normalitas  

Grafik 4.2 Grafik Normalitas 
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Tabel 4.2 Uji Normalitas 

Keterangan: * Signifikasi > 5%    (Data diolah, 2021) 

Uji normalitas dilakukan untuk mengukur dan mengetahui distribusi data 

dari variabel yang digunakan, jika nilai Probability Jarque barbera > 0.05 maka 

didaptkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Dari hasill gambar diatas 

dapat dilihat bahwa nilai Probablity Jarque Barbera adalah 0.258836 >0.05 

sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa terdistribusi normal. 

1. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ada tidak nya 

korelasi antar variabel bebas.  
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Tabel 4.3 Tabel Uji Multikolinearitas 

 PREDICT ES KM MOD_1 MOD_2 

            
PREDICT  1.000000  0.142520 -0.711090  0.215777 -0.439111 

ES  0.142520  1.000000  0.168137 -0.678901 -0.411229 

KM -0.711090  0.168137  1.000000 -0.524510 -0.263327 

MOD_1  0.215777 -0.678901 -0.524510  1.000000  0.401025 

MOD_2 -0.439111 -0.411229 -0.263327  0.401025  1.000000 

Berdasarkan hasil pengujian korelasi, diketahui bahwa tidak terdapat nilai 

nilai yang yang memiliki korelasi besar, sehingga bisa disimpulkan bahwa data 

tersebut terbebas dari multikolinearitas.  

2. Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui terjadinya 

korelasi antar waktu di dalam variabel yang digunakan dalam penelitian. Uji ini 

dapat dilakukan dengan melihat nilai durbin Watson.  

Tabel 4.4 Tabel Uji Autokorelasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     R-squared 0.442490     Mean dependent var 0.897608 

Adjusted R-squared 0.321292     S.D. dependent var 0.652895 

S.E. of regression 0.537880     Akaike info criterion 1.779628 

Sum squared resid 6.654236     Schwarz criterion 2.062517 

Log likelihood -19.80460     Hannan-Quinn criter. 1.868225 

F-statistic 3.650968     Durbin-Watson stat 1.552719 

Prob(F-statistic) 0.014089  
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Berdasarkan nilai Durbin Watson statistic menunjukkan sebesar 1.552719, 

dengan menggunakan sampel sebanyak 45 mdengan konstanta sebanyak 5 serta 

derajat kepercayaan 5% maka dapat diketahui nilai dl adalah 1.111 dan nilai du 

adalah 1.583. Berdasarkan hasil tersebut diketahui bahwa nilai dw lebih besar dari 

nilai dl dan lebih kecil dari du sehingga dapat dimpulkan bahwa tidak ada 

autokorelasi antar variabel. 

3. Uji Heteroskedastitas  

Uji heterokedastitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat varian antar 

variabel independent, jika variasi tidak konstan maka variabel tersebut 

memiliki heterokedastitas . Hal ini dapat dilihat melalui grafik berikut.  

Grafik 4.5 Grafik Heterokedastisitas 
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 Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa grafik tersebut tidak memiliki 

heterokedatitas.  
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4. Uji Koefisien Determinasi  

Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil estimasi yang dilakukan mendapatkan hasil koefisien determinasi 

dengan nilai 0.442490 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas dapat 

mempengaruhi variabel terikat sebesar 44% yang mana selebihnya di pengaruhi 

oleh variabel lain.  

5. Uji F  

Tabel 4.7 Tabel Uji F 

R-squared 0.442490 

Adjusted R-squared 0.321292 

S.E. of regression 0.537880 

Sum squared resid 6.654236 

Log likelihood -19.80460 

F-statistic 3.650968 

Prob(F-statistic) 0.014089 

Uji f dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan variabel bebas terhadap 

R-squared 0.442490 

Adjusted R-squared 0.321292 

S.E. of regression 0.537880 

Sum squared resid 6.654236 

Log likelihood -19.80460 

F-statistic 3.650968 

Prob(F-statistic) 0.014089 
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variabel terikat.. Sehingga dapat dilihat bahwa nilai probalitas F statistic < 0.05 

sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh simultan 

terhadap variabel terikat. 

6. Uji T Statistik  

Tabel 4.8 Uji T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan:      (Data diolah, 2021) 

Predict  : Standar Deviasi Error Persistence 

ES : Laba tahun dasar dikurangi laba tahun sebelumnya dibagi laba tahun 

sebelumnya 

KM  :Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak direksi dengan jumlah  

sahamyang beredar 

Nilai P : Equity market ditambah total hutang dibagi total asset 

Mod 1  :Interaksi  antara Earning surprise indicator dan Kepemilikan Manajerial 

Mod 2  : Interaksi antara predictability dan kepemilikan manajerial 

 

Uji t statistic digunakan untuk mengetahui pengaruh masing masing antar 

variabel bebas terhadao variabel terikat. Dapat dilihat dari tabel tersebut bahwa:   

1. Predict memiliki nilai sig 0.0073, yakni kurang dari 0.05 yang dengan 

koefisien positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa predict memiliki 

pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

          
C -0.911555 0.571643 -1.594623 0.1244 

PREDICT 4.716103 1.601530 2.944748 0.0073 

ES -0.340510 0.651213 -0.522886 0.6061 

KM 0.186086 0.106011 1.755351 0.0925 

MOD_1 -0.010738 0.011050 -0.971754 0.3413 

MOD_2 0.218699 0.096504 2.266225 0.0332 
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2. ES memiliki nilai sig 0.6061 yakni lebih dari 0.05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ES tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan  

3. KM memiliki nilai sig 0.0925 yakni lebih dari 0.05 dan kurang dari 

0.1(10%) dengan koefisien positif, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

nilai KM memiliki pengaruh positif siginikan 10% terhadap Nilai 

perusahaan  

4. Mod_1 memiliki nilai sig 0.3413 yakni lebih besar dari 0.05 sehingga 

mod_1 tidak bepengaruh terhadap nilai perusahaan.  

5. Mod_2 memiliki sig 0.0332 yakni kurang dari 0.05 dengan koefisien 

positif yang dapat dimpulkan bahwan Mod_2 mampu mempengaruhi 

secara positif tehadap nilai perusahaan.  
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4.4 Pembahasan dan Hasil Uji Hipotesis 

1. Predictability mempengaruhi secara positif terhadap nilai perusahaan 

H0= Predictability tidak mempengaruhi secara positif terhadap nilai 

perusahaan 

H1= Predictability mempengaruhi secara positif terhadap nilai 

perusahaan 

   Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dikatakan laba berkualitas 

tinggi apabila laba yang dilaporkan oleh perusahaan dapat digunakan oleh para 

pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat serta untuk 

memprediksi harga dan return saham. Penelitian yang dilakukan oleh (Siallagan 

H, 2009) menunjukkan bahwa kualitas laba mempengaruhi nilai perusahaan hal 

ini sesuai dengan penelitian oleh Sloan (1996), Chan et all (2001). Menurut (E. 

Ginting, 2014) prediktabilitas laba akuntansi merupakan kemampuan laba 

akuntansi di masa lalu untuk memprediksi laba akuntansi di masa yang akan 

dating. Dengan meningkatnya kemampuan prediktabilitas, dapat menyebabkan 

informasi laporan keuangan menjadi lebih bermanfaat dalam memprediksi nilai 

perusahaan di masa depan sehingga informasi sekarang digunakan oleh investor 

dalam pengambilan keputusan investasinya dan lebih sensitif terhadap informasi 

keuangan yang ada. Secara teori prediktabilitas laba dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan baik dari kinerja pasar maupun kinerja operasional perusahaan (E. K. 

P. B. Ginting, 2014). 
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   Perusahaan harus menyadari pentingnya memiliki laporan keuangan yang sesuai 

standar akuntansi yang ada. Dengan melakukan hal ini akan membantu 

perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan dimana ini akan berdampak 

kepada para investor yang mulai menyadari perusahaan mana yang berkembang 

dengan baik, sehingga investor dapat berinvestasi di perusahaan yang memiliki 

laporan keuangan yang baik. 

    Dari analisis uji t dapat ditemukan untuk menentukan hipotesis yang diterima, 

dapat dilihat bahwa nilai variabel predictabilitas kurang dari 0.05 sehingga h0 

ditolak sehingga kesimpulan H1 diterima yang menunjukkan Predictability 

mempengaruhi secara positif terhadap nilai perusahaan.  

 

2. ES mempengaruhi secara positif terhadap nilai perusahaan  

H0 = ES tidak mempengaruhi secara positif terhadap nilai perusahaan  

H2 = ES mempengaruhi secara positif terhadap nilai perusahaan  

  Berdasarkan hasil hipotesis diatas disimpulkan bahwa variabel earning surprise 

indicator tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan hal ini dikarenakan 

peningkatan atau penurunan dari harga saham di Indonesia tidak dipengaruhi oleh 

earning surprise karena sebagian investor Indoensia merupakan investor 

Indonesia merupakan investor jangka pendek atau speculator, hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati dan Astri (2014). Hal ini juga 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Douglass (2000) yang menyatakan 

bahwa tidak ada hubungan asimetris atau signifikan antara earning surprise dan 

nilai perusahaan yang dilihat dari banyaknya investor dalam memginvestasikan ke 

perusahaan. Hal ini didukung pernyataan (Pasar, 2015) yang menyatakan bahwa 
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investor asing di BEI yang terdiri dari perusahaan-perusahaan keuangan raksasa 

internasional memegang peran sekitar 70% dari seluruh volume perdagangan 

(spekulasi) saham. Ketika investor merasa bahwa sudah waktunya menjual saham, 

penjualan saham dengan volume besar dalam waktu singkat mengakibatkan 

penawaran jauh melampaui permintaan sehingga harga saham menjadi anjlok 

Peningkatan dan penurunan harga saham di Indonesia, kemungkinan tidak 

dipengaruhi oleh earnings surprise karena sebagian besar investor Indonesia 

merupakan investor jangka pendek atau spekulator. 

Dari uji analisis uji t dapat menunjukkan bahwa nilai ES lebih dari 0.05 sehingga 

dalam hal ini menerima HO dan menolak H2 yang dapat disimpulkan bahwa H2 

ditolak dan ES tidak mempengaruhi secara positif terhadap nilai perusahaan  

3. Kepemilikan manajerial mampu memperkuat pengaruh positif nilai ES 

terhadap nilai perusahaan.  

H0 = Kepemilikan manajerial tidak mampu memperkuat pengaruh positif 

nilai ES terhadap nilai perusahaan.  

H3 = Kepemilikan manajerial mampu memperkuat pengaruh positif nilai 

ES terhadap nilai perusahaan.  

Dari uji t yang dilakukan inetraksi antara ES dan KM terhadap nilai perusahaan 

yang ditunjukan dengan variabel mod_1 yang menunjukkan nilai sig 0.341 yakni 

lebih dari 0.05 sehingga menerima h0 dan menolak h3. Hal ini berarti kepemilikan 

manajerial tidak mampu memperkuat pengaruh ES terhadap nilai perusahaan. 

Kondisi ini dapat terjadi karena nilai dari earning surprise indicator yang 

mengalami nilai fluktuasi yang cukup tinggi. Sehingga kenaikan nilai kepemilikan 

manajerial tidak direspons oleh investor sebagai sinyal positif dalam 
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meningkatkan nilai perusahaan. Menurut sugiarto (2011) dalam (Sofianty, 2020) 

juga menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

nilai perusahaan.  Dapat disimpulkan bahwa dari penelitian tersebut H3 ditolak 

dan Kepemilikan manajerial tidak mampu memperkuat pengaruh positif 

nilai ES terhadap nilai perusahaan.  

 

4. Kepemilikan manajerial mampu memperkuat pengaruh positif nilai 

Prediktabilitas terhadap nilai perusahaan.  

H0 = Kepemilikan manajerial tidak mampu memperkuat pengaruh positif 

nilai Prediktabilitas terhadap nilai perusahaan.  

H4 = Kepemilikan manajerial mampu memperkuat pengaruh positif nilai 

Prediktabilitas terhadap nilai perusahaan.  

Dari uji yang telah dilakukan interaksi antar predictability dan KM ditunjukkan 

dengan variabel Mod_2 yang menunjukkan signifikansi sebesar 0.0332 yang 

kurang dari 0.05. Hal ini sesuai dikarenakan perusahaan akan diniliai baik oleh 

investor ketika perusahaan tersebut mampu memberikan dividen yang besar bagi 

para investornya, sehingga manajemen perusahaan akan berusaha memaksimalkan 

pendapatan laba perusahaan yang tinggi agar setiap taun perusahaan dapat 

membagikan dividennya kepada para investor. Sehingga investor akan 

memberikan sinyal positif terhadap pembagian dividen oleh perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan penelitian (wahyudi & pawestri, 2006) bahwa dividen yang tinggi 

mampu memberikan sinyal atau isyarat prospek yang bagus bagi perusahaan. 

Sehingga dengan memaksimalkan laba yang dilakukan oleh manajemen dapat 

membantu para investor dalam memperkirakan laba dalam jangka Panjang. Hal 
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ini juga sesuai dengan penelitian (Pasar, 2015) bahwa Investor memiliki persepsi 

bahwa jika perusahaan menghasilkan laba yang tinggi, maka kemungkinan akan 

mendapat pembagian dividen yang tinggi pula. Hal ini menujukkan bahwa 

penelitian menolak H0 dan menerima H4 yakni Kepemilikan manajerial 

mampu memperkuat pengaruh positif nilai Prediktabilitas terhadap nilai 

perusahaan.  

 Dari hasil hipotesis diatas dengan adanya kepemilikan saham oleh 

manajemen juga dapat menyelaraskan pandangan antara manjemen dan pemegang 

saham lain, sehingga meminimalisir adanya masalah konflik keagenan 

diasumsikan akan hilang. Selain itu kepemilikan manajerial oleh manajemen akan 

membuat para manajemen memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan, 

sehingga meminimalisir terjadinya manajemen laba yang nantinya akan 

menurunkan kualitas laba perusahaan. Karena manajemen yang juga merupakan 

pemiliki perusahaan memiliki rasa ingin tahu terhadap kondisi perusahaan yang 

sebenarnya, sehingga manajemen cenderung tidak melakukan manajemen laba.   
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kualitas Laba Terhadadp 

Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi 

(Studi kasus pada Perusahaan Manufaktuf Sektor Konsumsi yang terdapat di 

Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019) dengan bantuan Eviews10 for windows. 

Penelitian ini yang pertama menggunakan analisis statistik deskriptif adalah 

penyajian penyajian data numerik bagi data sampel menggunakan metode 

moderated regression analysis (MRA) untuk menentukan pengaruh kualitas laba 

dengan perusahaan dengan variabel moderasi adalah kepemilikan manajerial. Lalu 

yang kedua menggunakan uji asumsi klasik yang diperlukan untuk menguji 

hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

Berdasarkan hasil uji deskriptif dapat disimpulkan bahwa predictability 

memiliki rentang nilai antara 0.176252 hingga 0.926448. Sedangkan nilai rata-rata 

variabel predictability adalah 0.510069 dengan standar deviasinya sebesar 

0.239448 yang menunjukkan bahwa nilai rata-rata lebih besar daripada standar 

deviasinya. Hal ini menunjukkan variasi data tidak terlalu besar. Hasil analisis 

lainnya menunjukkan earning surprise indicator mempunyai rentang nilai 

0.002114 hingga 0.782178. Sedangkan nilai rata-rata earning surprise indicator 

adalah 0.243088 dengan standar deviasi sebesar 0.232673 yang menunjukkan nilai 

rata-rata lebih besar dari standar deviasinya. Hal ini menunjukkan variasi data 

tidak terlalu besar. Hasil analisis lainnya menunjukkan kepemilikan manajerial 

memiliki rentang nilai -11.78080 hingga 0.211544. Sedangkan nilai rata-rata 
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variabel kepemilikan manajerial adalah -6.494964 dengan nilai standar deviasi 

3.321646 yang mana ini menunjukkan rata-rata lebih kecil daripada standar 

deviasi. Sehingga dapat disimpulkan sebaran yang cukup besar pada variabel 

tersebut.  

Hasil analisis lainnya menunjukkan nilai perusahaan memiliki rentang nilai -

0.850702 hingga 1.870436. sedangkan nilai rata-rata variabel nilai perusahaan 

adalah 0.897608 dengan nilai standar deviasi 0.652895 yang mana ini 

menunjukkan rata-rata lebih besar dari standar deviasi. Sehingga dapat 

disimpulkan sebaran data yang tidak terlalu besar. Lalu hasil analisis lainnya 

menunjukkan Mod_1 memiliki rentang nilai 0.293263 hingga 53.92395. 

sedangkan nilai rata-rata variabel Mod_1 adalah 15.70159 dan standar deviasinya 

15.49382. Sehingga dapat disimpulkan sebaran data tidak terlalu besar. Hasil 

analisis lain yaitu Mod_2 memiliki rentang nilai 0.347778 hingga 10.77284. 

dengan nilai rata-rata 3.948961 dan standar deviasinya sebesar 2.914168. hal ini 

dapat disimpulkan sebaran data tidak terlalu besar.  

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik nilai variabel predictability sebesar 0.0073 

yang berarti nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dikatakan 

variabel predictability berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

Hasil analisis lainnya variabel earning surprise indicator memiliki nilai sebesar 

0.6061 yang berarti nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat 

dikatakan variabel earning surprise indicator tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan. Hasil analisis lainnya variabel kepemilikan manajerial 

memiliki nilai 0.0925 yang berarti signifikansinya lebih kecil dari 0,1(10%) 

sehingga dapat dikatakan variabel kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 
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positif terhadap nilai perusahaan.  

Hasil analisis yang lain dilakukan dengan moderasi variabel moderasi 1 

(Earning surprise indicator dan kepemilikan manajerial) menunjukkan 

signifikansi 0.3413 yang berarti nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 

sehingga dapat disimpulkan variabel mod_1 tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Sedangkan analisis mod_2 (predictability dan kepemilikan 

manajerial) menunjukkan signifikansi 0.0332 yang berarti nilai signifikansinya 

lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan variabel mod_1 berpengaruh 

signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

Kepemilikan dalam model analisis regresi antara kualitas laba (Earning 

Surprise) dan nilai perusahaan, nilai perusahaan berperan sebagai variabel 

predictor dalam model hubungan yang dibentuk. Sehingga tidak mampu 

memoderasi hubungan earning surprise dan nilai perusahaan. Selain itu 

kepemilikan manajerial dalam model hubungan regresi antara kualitas laba 

(predictability) dengan nilai perusahaan berperan sebagai variabel quasi 

moderator sehingga variabel tersebut mampu mempengaruhi dan mempekuat 

hubungan antara predictability dengan nilai perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian  

Peneliti menyadari dengan hasil yang diperoleh dari penelitian ini masih 

terdapat kekurangan, yang disebabkan oleh adanya keterbatasan yang peneliti 

alami. Menurut peneliti terdapat beberapa keterbatasan yang harus disempurnakan 

dimasa yang akan datang, yakni sebagai berikut: 

1. Adanya perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang belum menerbitkan 
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laporan keuangan dalam tahun tertentu 

2. Prediktabiltas laba merupakan nilai laba tahun lalu yang mampu menjadi 

prediksi nilai laba di masa yang akan. Pengaruh laba antar periode dapat 

terganggu oleh perilaku manajemen dalam rangka manajemen laba 

(income smoothing) sehingga perilaku tersebut menimbulkan persepsi laba 

naik maka investasi juga naik, sehingga manajemen punya kewajiban 

untuk meningkatkan laba sehingga perilaku ini yang disebut earning 

manajemen ini menimbulkan terganggunya kualitas laba. 

3. Jumlah perusahaan manufaktur sektor konsumsi yang terbatas dan tidak 

semua perusahaan memenuhi kriteria pengambilan sample perusahaan 

4. Adanya kriteria yang menyebabkan sampel menjadi terbatas 

5.3 Saran 

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan berdasarkan hasil penelitian 

yang sudah dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagi para pengguna laporan keuangan hendaknya dalam mengambil 

keputusan investasi tidak hanya terfokus pada informasi keuangan. 

Investor dapat melihat aspek informasi lain seperti penerapan mekanisme 

corporate governance, nilai perusahaan maupun kualitas laba yang dapat 

digunakan untuk pertimbangan dalam keputusan investasi. 

2. Kepemilikan manajerial, predictability, earning surprise indicator secara 

langsung mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, sehingga ini 

merupakan sinyal bagi perusahaan untuk memperbaiki kualitas nilai 

perusahaan agar investor dan calon investor dapat membeli saham 

perusahaan tersebut dengan melihat laporan perusahaan. 
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3. Bagi Penelitian selanjutnya periode data sampel penelitian yang dapat 

digunakan tidak hanya 5 tahun, sehingga data yang didapatkan 

menghasilkan informasi yang lebih mendukung penelitian sebelumnya. 

Penggunaan data sampel tidak hanya dibatasi dalam sektor manufaktur 

bagian konsumsi, namun dapat dikembangkan kebeberapa sektor industri 

lain seperti pertambangan, industri dasar dan kimia, infrastruktur dan lain-

lain.  

4. Peneliti lain dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi 

kualitas laba dan nilai perusahaan seperti: karakteristik perusahaan, 

profitabilitas, corporate sosial responcibility, leverage, dan lain-lain. 

Selain itu dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel 

earning manajemen khususnya perataan laba atau income smoothing. 
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Lampiran 2.1 tabel Penelitian terdahulu  

Penulis  Topik Variabel Temuan 

Ilia D Dichev 

(2008) 

Earning Volatility 

and earning 

predictability 

Votalitas cash flow, dan 

votalitas penjualan, aset , nilai 

pasar dan penjualan 

mengindetifikasi hubungan 

antara Earning volatility dan 

Earning predictability, secra 

test empirik earning volatility 

membawa subtansial 

peningkatan terhadap 

prediktabilitas 

Patricia Dechow, Weili Ge, 

Catherine Schrand (2010) 

Understanding EQ a 

review of the proxies 

their determinant and 

their 

Consequences 

persistence, accrual, 

smoothness, timelineness, kiss 

avoidance, investor 

reponsiveness, indikator 

Terdapat penggolongan kategori 

dalm Kualitas laba yaitu kategori 

laba property, respon investor dan 

indikator eksternal. 
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  External  

Christian Paulus(2011) Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

Earning Quality 

EQ ( discretionary accrual (TAit) 

variabel IOS, Corporate Gov 

Mechanism ( proporsi 

independent board, manejemen 

kepemillikan , kepemillikan 

institusi 

IOS signifikan positif terhadap EQ 

Ilia Dichev, John Graham, 

Shiva Rajgopal (2012) 

Earnings Quality Consistent reporting choices, 

long term estimate, sustainable 

earning, predictability, acrual 

reflected, one time items, fewer 

explanation, Conservative 

accounting, Smooth earning  

Kualitas laba yang tinggi mampu 

melaprka kebijakan kebijakan 

yang konssisten dan 

berkelanjutan. 
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Paul Holt (2013) Earning Quality As 

Measured By Predictability of 

Reported Earnings 

Y = Eps (80 perusahaan) 

x = Eps perusahaan tahun 

sebelumnya 

Penelitian ini menemukan bahwa 

earning per share dapat digunakan 

untuk mengukur prediktabiltas laba 

Pietro Perotti and 

Alfred Wagenhofer 

(2014) 

Earning Quality Measures and 

Excess Return 

Persistence, 

predictability,Smoothness 

Dari 3 indikator hanya smoothness 

yang berpengaruh negative terhadap 

excess return 

Gregory D Lyimo (2014) Assessing the measure of 

EQ: Evidence from India 

(2014) 

persistence, predictability, 

smoothness, Earning Surprise 

dan Accrual Quality 

Secara umum perhitungannya tidak 

sepenuhnya konsisten dalam 

pengukuran EQ 

Gregory D Lyimo (2014) Smothness, ES and Stock 

Price Informativeness: 

Evidence from India 

(2014) 

Smoothness dan stock price signifikan negatif antara ES dan 

Stock price Synchronicity. Tidak 

significant antara Smoothness dan 

stock price , Smooothness tidak 
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   mempengaruhi Stock price 

informativeness. 

Khalid Latif, Arshad 

Ali Bhatti, Abdul 

Rachman (2017) 

Earning Quality: A 

missing link between 

corporate Governance 

and firm Value 

 Corporate governance 

meningkatkan secara efektif 

Earning Quality dan nilai 

perusahaan. Earning Quality 

memberikan kontribusi positif 

terhadap nilai perusahaan. 

Helina Permanasari dan 

Meyananda (2017) 

Faktor Faktor Yang 

Mempengaruhi Kualitas 

Laba Pada Perusahaan 

Publik 

Manufaktur 

keputusan invest, firm 

performance, acc conservatism, 

ukuran perusahaan, cash holding, 

financing, current ratio. 

ukuran perusahaan dan csah 

holding memiliki pengaruh 

terhadap kualitas laba. 
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Lampiran 2 Data Perusahaan Sebelum Transformasi Data 

Perusahaan Tahun  Nilai KM Earning Surprise Predictability Nilai Perusahaan 

Gudang Garam 

2015 

    

0,00088857  

               

0,19029864  

                

0,14828509  

                  

3,59628385  

2016 

    

0,00088857  

               

0,03426191  

                

0,14063582  

                  

4,73432445  

2017 

    

0,00088857  

               

0,16855370  

                

0,16578646  

                  

6,10452046  

2018 

    

0,00088857  

               

0,00409428  

                

0,15696904  

                  

6,49112514  

2019 

    

0,00088857  

               

0,38251755  

                

0,20967177  

                  

3,67927426  

Indofood 

2015 

    

0,00015717  

              

(0,21735975) 

                

0,05764687  

                  

7,91879833  

2016 

    

0,00015717  

               

0,48833192  

                

0,08042149  

                  

1,58140537  

2017 

    

0,00015717  

               

0,03700983  

                

0,09319865  

                  

1,45278802  

2018 

    

0,00016640  

              

(0,02762767) 

                

0,08468284  

                  

1,31232743  

2019 

    

0,00015717  

               

0,17489418  

                

0,09063183  

                  

1,58836049  
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Ultrajaya 

2015 

    

0,17917156  

               

0,86868094  

                

0,24011063  

                  

3,72674374  

2016 

    

0,13046363  

               

0,33083527  

                

0,26341350  

                  

0,42711478  

2017 

    

0,33843715  

               

0,10053588  

                

0,24208129  

                  

1,49293430  

2018 

    

0,34344045  

              

(0,07523940) 

                

0,18296298  

                  

1,96623688  

2019 

    

0,36014224  

               

0,44924438  

                

0,24755056  

                  

2,02157016  

Kalbe 

2015 

          

0,00009  

              

(0,01616724) 

                

0,21873323  

                  

2,03263174  

2016 

          

0,00009  

               

0,13609820  

                

0,22569319  

                  

2,39283294  

2017 

          

0,00009  

               

0,04852471  

                

0,21287174  

                  

2,74823580  

2018 

          

0,00009  

               

0,02012010  

                

0,19898606  

                  

2,40654068  

2019 

          

0,00009  

               

0,02910023  

                

0,18751121  

                  

2,09408341  

Kimia Farma 

2015 

          

0,00002  

               

0,03164660  

                

0,11109306  

                  

3,42108219  

2016 

          

0,00002  

               

0,07923529  

                

0,11151077  

                  

6,41241695  

2017 

          

0,00001  

               

0,17409784  

                

0,09749679  

                  

4,20061652  

2018 

          

0,00001  

               

0,28466345  

                

0,09476901  

                  

2,35300120  
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2019 

          

0,00107  

              

(0,93367963) 

                

0,00405003  

                  

6,34093026  

Prashida 

2015 

    

0,28076143  

               

0,22393971  

                

0,04294152                                   -    

2016 

    

0,28076143  

               

0,90307053  

                

0,08199854  

                  

5,16609908  

2017 

    

0,28076143  

               

0,20625399  

                

0,09385838  

                  

9,41621221  

2018 

    

0,28076143  

               

0,32955936  

                

0,11806927  

                  

6,07967702  

2019 

    

0,28076143  

               

0,30539617  

                

0,15265937  

                  

3,84798027  

Sekar Bumi 

2015 

    

0,03063327  

              

(0,51642808) 

                

0,08213137  

                  

1,15767159  

2016 

    

0,03063327  

              

(0,42550747) 

                

0,04030162  

                  

0,94648716  

2017 

    

0,01928534  

               

0,03086898  

                

0,03170848  

                  

2,05754059  

2018 

    

0,01928534  

              

(0,34235575) 

                

0,01286944  

                  

1,64147455  

2019 

    

0,01928534  

              

(0,75280846) 

                

0,00291481  

                  

0,90198154  

Nippon 

2015 

    

0,00013829  

               

0,49590917  

                

0,17651436  

                  

3,73184637  

2016 

    

0,00013829  

              

(0,02335687) 

                

0,13650135  

                  

4,88395849  

2017 

    

0,00013829  

              

(0,49610491) 

                

0,06375693  

                  

3,33482583  
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2018 

    

0,01287656  

               

0,00423853  

                

0,04099864  

                  

4,54066755  

2019 

    

0,01287656  

              

(0,39500628) 

                

0,02573969  

                  

4,88203989  

Sido Muncul 

2015 

    

0,08100000  

               

0,02124313  

                

0,19870381  

                  

1,54704065  

2016 

    

0,08100000  

               

0,12256089  

                

0,22498463  

                  

1,32547480  

2017 

    

0,08100000  

               

0,08394295  

                

0,22823865  

                  

1,27509692  

2018 

    

0,08100000  

               

0,27269541  

                

0,27478866  

                  

1,25168385  

2019 

    

0,08100000  

               

0,23736946  

                

0,32173598  

                  

1,89965501  

 


