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Abstrak 

Penelitian ini mencoba membuktikan secara empiris pengaruh Good Corporate 
Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap nilai 
perusahaan. Variabel GCG diproksikan dengan kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, komisaris independen dan kualitas audit. Sampel 
penelitian adalah perusahaan yang tergabung dalam kelompok sub sektor Food 
and Beverage. Tahun amatan selama tiga periode yaitu dari tahun 2010 – 2012. 
Jumlah perusahaan yang menjadi sampel sebanyak 14 perusahaan, sehingga 
seluruh observasi berjumlah 42. Untuk menguji hipotesis yang diajukan 
digunakan analisis regresi berganda. Pengolahan data dilakukan denganbantuan 
program SPSS 17.0. Hasil pengujian analisis regresi berganda dengan tingkat 
signifikansi α = 5% secara statistik berhasil membuktikan variabel kepemilikan 
institusional, komisaris independen, kualitas audit dan CSR berpengaruh 
signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara variabel kepemilikan manajerial 
tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: nilai perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komisaris independen, kualitas audit, CSR. 
 
 
 
1. LATAR BELAKANG 

Untuk membuat keputusan berinvestasi dalam suatu perusahaan, investor 

atau calon investor akan melakukan penilaian terhadap perusahaan yang akan 

menjadi targetnya. Nilai perusahaan adalah kondisi tertentu yang telah dicapai 

oleh suatu perusahaan sebagai gambaran dari kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan. Menurut Husnan (2000) nilai perusahaan merupakan harga yang 

bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. 
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Sedangkan menurut Keown (2004) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas 

surat berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang beredar. 

Agar menjadi perusahaan yang menjadi incaran para investor, pemilik 

perusahaan atau pemegang saham akan berusaha untuk meningkatkan nilai 

perusahaannya. Hal ini juga sesuai dengan tujuan utam perusahaan yaitu untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Meningkatnya nilai perusahaan merupakan 

sebuah prestasi, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka kemakmuran 

para pemilik juga akan meningkat. Nilai perusahaan tercermin dari harga saham 

perusahaan di bursa efek. Semakin tinggi harga saham berarti semakin tinggi nilai 

perusahaan yang berarti semakin meningkat pula kemakmuran pemegang saham 

(Bringham, 1996). 

Dalam menjalankan usahanya, perusahaan yang telah go publik 

memisahkan fungsi kepemilikan dan fungsi manajerial. Pemisahan fungsi tersebut 

membentuk suatu hubungan keagenan yaitu hubungan dimana pemegang saham 

(principal) mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajer (agent) 

sesuai dengan kepentingan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976). Pemilik 

mengamanahkan agent untuk mengelola perusahaan agar dapat meningkatkan 

kemakmuran pemilik atau pemegang saham. Sebagai imbalannya agent akan 

memperoleh gaji, bomus dan kompensasi lainnya. 

Dalam proses peningkatan nilai perusahaan ini akan memunculkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent yang disebut dengan agency conflict. 

Tidak jarang pihak manajemen (manaejer) mempunyai tujuan dan kepentingan 

lain dalam mengelola perusahaan yang bertentangan dengan tujuan dan 
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kepentingan pemegang saham perusahaan. Agency conflict terjadi karena manajer 

lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Sebaliknya pemegang saham tidak 

menyukai perilaku manajer ini karena akan menambah biaya bagi perusahaan 

yang dapat menurunkan keuntungan perusahaan yang akan berpengaruh terhadap 

harga saham sehingga akan menurunkan nilai perusahaan. 

Salah satu cara untuk meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan 

mengurangi konlik keagenan tadi. Mekanisme yang dianggap tepat adalah dengan 

menerapkan praktik good corporate governance.  Corporate governance 

merupakan sebuah struktur, proses, budaya dan sistem untuk menciptakan kondisi 

operasional yang sukses bagi sebuah organisasi (Keasley dalam Sunarto, 2003. 

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) mendefenisikan 

corporate governance sebagai suatu perangkat peraturan yang menetapkan 

hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan 

dengan hak-hak dan kewajiban mereka.  Dalam penelitian ini proksi yang 

mewakili mekanisme corporate governance terdiri dari kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, jumlah komisaris independen dan kualitas audit. 

Naik turunnya nilai perusahaan dipengaruhi oleh struktur kepemilikan, 

diantaranya kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan 

manajemen berperan sebagai pihak yang menyatukan kepentingan antara manajer 

dan pemegang saham, karena semakin besar proporsi kepemilikan manajemen 

akan menurunkan kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen. 

Kebijakan manajer yang memiliki saham perusahaan akan berbeda dengan 
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manajer yang murni sebagai manajer. Manajer yang sekaligus juga pemegang 

saham akan berusaha untuk meningkatkan nilai perusahaan. Karena semakin 

meningkatnya nilai perusahaan akan juga meningkatkan kekayaannya sebagai 

pemegang saham. 

Hasil penelitian Soliha dan Taswan (2002) menemukan kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. Sudarma 

(2003) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif 

terhadap nilai perusahaan. Sementara Sujoko dan Subiantoro (2007) menemukan 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. 

Sementara kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak 

yang memonitor perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan saham oleh institusi 

semakin efektif mekanisme kontrol terhadap kinerja manajemen yang akan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan (Faisal, 2005). Hasil penelitian Wedari (2004) 

juga menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berfungsi sebagai 

mekanisme corporate governance sehingga dapat memepengaruhi tindakan 

manajemen dalam melakukan manajemen laba terhadap nilai perusahaan. 

Komisaris independen berfungsi memonitor kinerja manajemen. 

Keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan diharapkan akan 

meningkatkan kinerja perusahaan yang nantinya akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Semakin besar jumlah komisaris independen dalam perusahaan akan 

semakin meningkatkan nilai perusahaan. 
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Kualitas audit merupakan faktor penting dalam mempertahankan integritas 

laporan keuangan  agar dapat dipercaya oleh investor sebagai bahan pertimbangan 

pembuat keputusan investasi. Auditor dari KAP big dianggap mampu 

memberikan kualitas audit yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor dari 

KAP non big. Kualitas audit yang tinggi akan mempengaruhi nilai perusahaan. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah Corporate 

Social Responcibility (CSR). CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan 

dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan memperbaiki kerusakan lingkungan 

akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk tanggung jawab 

sosial yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya akan dapat meningkat 

nilai perusahaan di masyarakat. Hasil penelitian Permanasari dalam Asrina (2012) 

menemukan bahwa CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sementara Retno 

M (2012) menemukan CSR memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap nilai perusahaan. 

 

2. TUJUAN 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Memberi bukti empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap nilai 

perusahaan 

2. Memberi bukti empiris pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap nilai 

perusahaan 

3. Memberi bukti empiris pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap 

nilai perusahaan 
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4. Memberi bukti empiris pengaruh Kualitas Audit terhadap nilai perusahaan 

5. Memberi bukti empiris pengaruh CSR terhadap nilai perusahaan 

 

3. LUARAN 

1. Menghasilkan skripsi mahasiswa S1 

2. Menghasilkan jurnal ilmiah 

 

4. METODE PENELITIAN 

a. Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan kelompok Food and 

Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indoneia tahun 2010 – 2012. Sampel 

dipilih dengan metode purposive sampling dengan kriteria: 

1. Memiliki data laporan keuangan yang berakhir pada 31 Desember 

2. Memiliki data yang lengkap mengenai komponen GCG 

3. Memiliki data yang dapat diakses mengenai CSR 

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 14 perusahaan sebagai sampel penelitian. 

Nama perusahaan yang menjadi sampel penelitian adalah: 

Tebel 5.1 

Nama perusahaan Sampel 

No Kode Nama Perusahaan 

1 ADES PT. Ades Water Indonesia, Tbk 

2 FAST PT. Fast Food Indonesia, Tbk 

3 CEKA PT. Cahaya Kalbar, Tbk 

4 DAVO PT. Davomas Abadi, Tbk 

5 DLTA PT. Delta Dkajarta, Tbk 
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6 INDF PT. Indofood Sukes Makmur, Tbk 

7 MYOR PT. Mayora Indah, Tbk 

8 MLBI PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk 

9 PSDN PT. Parasidha Aneka Niaga, Tbk 

10 ROTI PT. Nippon Indosari Corpindo 

11 SKLT PT. Sekar Laut, Tbk 

12 STTP PT. Siantar Top, Tbk 

13 AISA PT. Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk 

14 ULTJ PT. Ultra Jaya Milk, Tbk 

 

b. Jenis dan Sumber Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa 

laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan. Data tersebut diperoleh dari 

Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) dan website www.jsx.co.id. 

c. Pengukuran Variabel 

1. Nilai Perusahaan 

Diukur dengan menggunakan rumus Tobin’s Q berkut: 

  Q =  MVE + D 
   BVE + D 
Keterangan: 

Q = Nilai Perusahaan 

MVE = Nilai Pasar Ekuitas (Equity Market Value), merupakn harga 

saham penutupan dikalikan jumlah saham yang beredar 

BVE = Nilai Buku Ekuitas (Equity Book Value), merupakan selisih 

total aset perusahaan dengan total kewajiban 

D = Total Hutang 

 

http://www.jsx.co.id/


31 
 

2. Kepemilikan Institusional 

Merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusional dalam perusahaan 

pada akhir tahun. 

3.Kepemilikan Manajerial 

Adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki manajemen dari total saham 

yang beredar 

4. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Adalah jumlah dewan komisaris independen dibagi total komisaris yang ada di 

perusahaan 

5. Kualitas Audit 

Menggunakan ukuran Kantor Akuntan Publik berupa variabel dummy, nilai 1 

untuk perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four dan nilai 0 untuk 

perusahaan yang diaudit KAP Non Big Four. KAP yang termasuk kelompok 

Big Four adalah Price Water House Cooper, Deloitte Toche Tohmatsu, Ernst 

and Young, dan KPMG. 

6. Corporate Social Responsibility  (CSR) 

Merupakan nilai indeks CSR, yang dihitung dari jumlah item pengungkapan 

CSR oleh perusahaan dibagi total item pengungkapan CSR. 

d. Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan: 

1. Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan 
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2. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan 

3. Keberadaan komisaris independen memiliki pengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

4. Kualitas audit memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan 

5. Corporate Social Responsibility  memiliki pengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan 

e. Analisis Data 

Untuk tujuan pengujian hipotesis, data dianalisi dengan menggunakan 

persamaan regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 +β5X5 + ε 

Keterangan: 

 Y = Nilai perusahaan 

 X1 = Kepemilikan Institusional 

 X2 = Kepemilikan Manajerial 

 X3 =  Jumlah Komisaris Independen 

 X4 = Kualitas Audit 

 X5 = CSR 

 α  = konstanta 

 β 1-5 = Koefisien regresi 

 ε = Error 
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5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.1. Hasil Uji Normalitas Data dan Uji Asumsi Klasik 

5.1.1. Hasil Uji Normalitas Data 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data terdistribusi secara 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki data yang 

terdistribusi secara normal. Untuk menguji normalitas data digunakan analisis 

grafik (Normal P-P Plot). Data terdistribusi secara normal jika menyebar sekitar 

garis dan mengikuti garis diagonal. Hasil uji normalitas data seperti gambar 5.1 

berikut: 

 

Gambar 5.1 
Hasil Uji Normalitas Data 
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Hasil Uji Multikolinearitas  

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel  

independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi diantara variabel independen. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala 

multikolinearitas dengan melihat nilai Variance Inflation Faktor (VIF) dan 

Tolerance. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,1 , maka tidak 

terjadi multikolinearitas (Ghozali, 2010). 

Hasil Uji Multikolinearitas seperti gambar 5.2 berikut: 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .548 .109  5.005 .000   

Inst .003 .001 .446 3.154 .003 .648 1.544 

Mgt .000 .001 -.113 -.787 .437 .628 1.593 

Kom .004 .002 .342 2.384 .023 .629 1.589 

Aud -.172 .032 -.651 -5.318 .000 .865 1.156 

CSR -.522 .135 -.530 -3.877 .000 .693 1.443 

a. Dependent Variable: Q 
Gambar 5.2 

Hasil Uji Multikolinearitas 

Dari hasil uji multikolinearitas diatas dapat dilihat nilai Tolerance diatas 

0,1 dan VIF kurang dari 10. Dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari 

gejala multikolinearitas. 
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5.1.3. Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah pada model regresi ada 

hubungan antara residual pada periode t dengan periode sebelumnya (t-1). Model 

regresi yang baik adalah yang tidak ada masalah autokorelasi. Metode pengujian 

yang digunakan adalah uji Durbin-Watson (DW). Autokorelasi tidak terjadi jika 

nilai DW terletak antara -2 sampai +2. Hasil uji autokorelasi dapat dilihat pada 

gambar 5.3 berikut: 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .730a .534 .469 .09333 2.609 

a. Predictors: (Constant), CSR, Kom, Aud, Inst, Mgt 

b. Dependent Variable: Q 
Gambar 5.3 

Hasil Uji Autokorelasi 

Dari gambar diatas terlihat nilai DW lebih besar dari +2. Karena nilai DW 

lebih besar dari +2 dapat disimpulkan telah terjadi masalah autokorelasi. 

5.1.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. 

Metode yang digunakan untuk uji heteroskedastisitas pada penelitian ini adalah 

metode grafik, yaitu dengan melihat pola titik-titik pada scatterplot regresi. Jika 

titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada 

sumbu Y maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Hasil uji 

hetroskedastisitas seperti pada gambar berikut: 
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Gambar 5.4 
Hasil Uji Hetreskedastisitas 

Dari gambar 5.4 tersebut terlihat titik-titik menyebar dengan pola yang 

tidak jelas diats dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Ini dapat disimpulkan tidak 

terjadi masalah heteroskedastisitas. 

5.2.Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan 

Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda 

melalui bantuan program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 5.1 
Hasil Pengujian Analisis Regresi Berganda 

Variabel Koefisien t hitung t sig Keterangan 
Konstanta 0,548 5,005 0,000  
Inst 0,003 3,154 0,003 Signifikan 
Mgt 0,000 -0,787 0,437 Tidak Signifikan 
Kom 0,004 2,384 0,023 Signifikan 
Aud -0,172 -5,318 0,000 Signifikan 
CSR -0,522 -3,877 0,000 Signifikan 
       F hit = 8,237          F Sig = 0,000          R2 = 0,534         Adj R2 = 0,469 
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Dari tabel diatas maka persamaan regresi berganda yang dihasilkan 

adalah: 

Y = 0,584 + 0,003 Inst + 0,000 Mgt + 0,004 Kom - 0,172 Aud – 0,522 CSR 

Penjelasan dari perasamaan tersebut adalah: 

1. Besarnya konstanta adalah 0,584. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya 

pengaruh dari variabel independen besarnya nilai perusahaan adalah 0,584.  

2. Koefisien regresi variabel  kepemilikan institusional adalah positif 0,003. Hal 

ini bearti jika kepemilikan institusional meningkat sebesar 1 satuan maka maka 

akan menyebabkan nilai perusahaan meningkat sebesar 0,003, sementara 

variabel independen lainnya tetap.  

3. Koefisien regresi variabel kepemilikan manajerial adalah 0,000. Hal ini bearti 

jika kepemilikan manajerial meningkat 1 satuan maka nilai perusahaan tidak 

akan mengalami peningkatan, sementara variabel independen lainnya tetap. 

4. Koefisien regresi variabel komisaris independen adalah positif 0,004. Hal ini 

bearti jika keberadaan komisaris independen meningkat 1 satuan maka nilai 

perusahaan akan meningkat sebesar 0,004, sementara variabel independen 

lainnya tetap. 

5. Koefisien regresi variabel kualitas audit negatif 0,172. Hal ini bearti bahwa 

jika kualitas audit meningkat 1 satuan maka nilai perusahaan akan turun 

sebesar 0,172, sementara variabel independen lainnya tetap. 

6. Koefisien regresi variabel CSR adalah negatif 0,522. Hal ini bearti jika CSR 

meningkat 1 satuan maka nilai perusahaan akan turun 0,522, sementara 

variabel independen lainnya tetap. 
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Dari tabel  diatas, juga dapat dilihat nilai signifikansi F sebesar 0,000. 

Nilai ini lebih kecil dari α = 0,005 (5%). Karena nilai signifikansi F lebih kecil 

dari 5% dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini juga menunjukkan bahwa 

model regresi yang diajukan untuk pengujian hipotesis layak untuk digunakan. 

Nilai koefisien determinant (Adj R2) sebesar 0,469. Hal ini berarti 46,9% 

nilai perusahaan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh variabel independen. 

Sementara 53,1% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel penelitian ini. 

Dari lima variabel independen hanya variabel kepemilikan manajerial 

yang tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sementara empat 

variabel independen lainnya yaitu kepemilikan institusional, komisaris 

independen, kualitas audit dan CSR berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Berikut pembahasan untuk masing-masing hipotesis penelitian. 

5.2.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hipotesis 1 

Hipotesis 1 penelitian ini adalah: Kepemilikan Institusional berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Dari hasil analisis regresi berganda pada tingkat 

signifikansi α = 5% (0,005),  diperoleh nilai signifikansi t  variabel kepemilikan 

institusional sebesar 0,003. Nilai ini lebih kecil dari α = 0,005. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional secara statistik berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan.  

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa investor institusional berhasil 

dalam memonitor kinerja manajemen agar tidak mengutamakan kepentingan 

pribadinya. Menurut Pound dalam Diyah dan Erman (2009), investor institusional 
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yang memiliki saham mayoritas cenderung untuk berkompromi atau berpihak 

dengan manajemen dan mengabaikan kepentingan pemegang saham mayoritas. 

Ternyata dalam penelitian ini dapat dikatakan investor institusional tidak 

berkompromi atau berpihak dengan pihak manajemen. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wedari (2004), Faisal (2005) 

dan Irawati (2007) yang menyatakan semakin besar kepemilikan institusional 

semakin besar pengaruhnya terhadap nilai perusahaan. 

5.2.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hipotesis 2 

Hipotesis 2 penelitian ini adalah: Kepemilikan Manajerial berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Dari hasil analisis regresi berganda pada tingkat 

signifikansi α = 5% (0,005),  diperoleh nilai signifikansi t  variabel kepemilikan 

manajerial sebesar 0,437. Nilai ini lebih besar dari α = 0,005. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial secara statistik tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Rendahnya kepemilikan saham oleh pihak manajemen memungkinkan 

manajemen belum merasa memiliki perusahaan tersebut. Selain itu keuntungan 

yang dihasilkan perusahaan sebagian besar bukan dinikmati oleh manajemen. Hal 

ini akan berakibat manajemen termotivasi untuk meningkatkan keuntungan 

pribadinya sehingga akan merugikan pemilik perusahaan. Rendahnya kinerja 

manajemn juga akan berakibat akan menurunkan nilai perusahaan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujoko 

dan Soebiantoro (2007) dan Asrina (2012) yang menemukan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 
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5.2.3. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hipotesis 3 

Hipotesis 3 penelitian ini adalah: Komisaris Independen berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. Dari hasil analisis regresi berganda pada tingkat 

signifikansi α = 5% (0,005),  diperoleh nilai signifikansi t  variabel komisaris 

independen sebesar 0,023. Nilai ini lebih kecil dari α = 0,005. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa komisaris independen secara statistik  berpengaruh 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Tugas komisaris adalah memonitor kinerja manajen. Jika anggota dewan 

komisaris lebih banyak dari pihak independen, tentu dia juga akan bekerja secara 

independen karena tidak memiliki kepentingan dalam perusahaan. Semakin besar 

jumlah komisaris independen dalam sebuah perusahaan akan lebih independen 

dalam memonitor kinerja manajemen. Dengan demikian diharapkan kinerja 

manajemen perusahaan akan lebih meningkat dan nantinya akan meningkatkan 

nilai perusahaan. 

5.2.4. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hipotesis 4 

Hipotesis 4 penelitian ini adalah: Kualitas Audit berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Dari hasil analisis regresi berganda pada tingkat signifikansi α = 

5% (0,005),  diperoleh nilai signifikansi t  variabel kualitas audit sebesar 0,000. 

Nilai ini lebih kecil dari α = 0,005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kualitas audit secara statistik  berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Salah satu alat bagi investor untuk memutuskan berinvestasi pada sebuah 

perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang diaudit oleh KAP 

yang berkualitas akan lebih dipercaya dibanding yang diaudit oleh KAP yang 
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kurang berkualitas. Dengan demikian kualitas auditor akan mempengaruhi 

keputusan investasi investor. Semakin banyak investor yang berinvestasi dalam 

sebuah perusahaan akan semakin meningkatkan nilai perusahaan. 

5.2.5. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hipotesis 5 

Hipotesis 5 penelitian ini adalah: CSR berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. Dari hasil analisis regresi berganda pada tingkat signifikansi α = 5% 

(0,005),  diperoleh nilai signifikansi t  variabel CSR sebesar 0,000. Nilai ini lebih 

kecil dari α = 0,005. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kualitas audit 

secara statistik  berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Salah satu bentuk tanggung jawab dan kepedulian sebuah perusahaan 

terhadap masyarakat adalah tanggung jawan sosial (Corporate Social 

Responcibility/CSR) dimana perusahaan tersebut menjalankan usahanya. Semakin 

banyak tanggung jawan sosial perusahaan akan meningkat nilai perusahaan 

tersebut dimata masyarakat. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya nilai 

perusahaan dimata investor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan Permanasari (2010). 

 

6. SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel kepemilikan institusional secara statistik memiliki pengaruh yang 

signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 
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2. Variabel kepemilikan manjerial secara statistik tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap nilai perusahaan. 

3. Variabel komisaris independen secara statistik memiliki pengaruh yang 

signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 

4. Variabel kualitas audit secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan 

negatif terhadap nilai perusahaan. 

5. Variabel CSR secara statistik memiliki pengaruh yang signifikan negatif 

terhadap nilai perusahaan. 

6.2. Keterbatasan dan Saran 

Keterbatasan penelitian ini dan saran  bagi peneliti selanjutnya antara lain: 

1. Jumlah sampel penelitian yang sedikit (14 perusahaan) karena sampel 

peneltian hanya dari sub sektor industri Food and Beverage sehingga hasil 

yang diperoleh belum dapat mewakili  seluruh perusahaan. Bagi peneliti 

berikutnya dapat menggunakan sampel yang lebih banyak atau kelompok 

industri yang berbeda. 

2. Nilai adjusted R2 yang masih kecil yaitu 0,469 menunjukkan bahwa pengaruh 

variabel independen penelitian ini hanya 46,9%. Hai ini bearti masih ada 

variabel-variabel lain yang mempengaruhi nilai perusahaan. Bagi peneliti 

berikutnya dapat menambah variabel lain yang mungkin mempengaruhi nilai 

perusahaan. Variabel lain dapat diambil dari penelitian-penelitian sebelumnya 

yang berhubungan dengan nilai perusahaan. 
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KEGIATAN 3 
 

Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan  
Monitoring Blockholders terhadap Manajemen Laba 

 
 

Oleh: 
Julita 

Fakultas Ekonomi Universitas Riau 
 
 

Abstrak: 
 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh mekanisme Corporate Governance dan 
Monitoring blockholders terhadap Manajemen Laba. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan 
yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 perusahaan dengan 
periode pengamatan dari tahun 2009 – 2011 sehingga diperoleh data observasi 
sebanyak 78. Pengujian dan analisis data menggunakan regresi berganda dengan 
program SPSS 16.0. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa komisaris 
independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 
Sedangkan CEO duality berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian 
tidak berhasil membuktikan pengaruh blockholders terhadap manajemen laba. 
 

Kata Kunci: Komisaris Independen, Komite Audit, CEO Duality, Blockholders 
dan Manajemen Laba 

 
 

1. LATAR BELAKANG 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi 

muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) 

untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). 

Sebagai pengelola perusahaan, manajer akan lebih banyak mengetahui informasi 
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internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang sasam) dalam 

Isnanta (2008). 

Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan 

kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung atas pengelolaan perusahaan. Akan 

tetapi informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan sebenarnya. Dalam kondisi yang demikian ini dikenal sebagai 

informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (information asymmetric) 

(Haris, 2004). Adanya asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik 

(principal) akan memberi kesempatan kepada manajer untuk melakukan 

manajemen laba (earnings management) (Richardson, 1998). 

Menurut Healy dan Wahlen (1999) earnings management terjadi ketika 

manajer menggunakan pertimbangannya dalam menyusun laporan keuangan yang 

dapat membuat mislead pada pemangku kepentingan mengenai kondisi mendasar 

yang ada dalam suatu perusahaan. Beberapa studi menunjukkan kemungkinan 

terjadinya intervensi pihak manajemen dalam proses pembuatan laporan keuangan 

yang tidak saja melalui estimasi dan metode akuntansi yang digunakan tetapi juga 

melalui keputusan operasional (Murhadi, 2009).  

Lo (2007) mengelompokkan earnings management dalam dua katagori 

yakni real earnings management seperti tindakan untuk mempengaruhi arus kas, 

dan accrual management melalui perubahan dalam estimasi dan kebijakan 

akuntansi. Dampak dari kedua tindakan earnings management tersebut 

menimbulkan biaya yang berbeda, dimana tindakan real earnings management 

akan memakan lebih banyak biaya bagi perusahaan (Roychowdhury, 2006). 
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Banyak penelitian yang telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi 

earnings management / manajemen laba. Akan tetapi kebanyakan hasil penelitian 

menemukan hasil yang bervariasi. Sebagai contoh Penelitian Ujiyantho dan 

Pramuka (2007) memberikan bukti bahwa kepemilikan institusional tidak 

memiliki pengaruh signifikan terhadap earning manajemen, kepemilikan 

manjerial memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, 

proporsi dewan komisaris  independen  memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap manjemen laba, sedangkan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Penelitian Isnanta (2008) menunjukkan bahwa corporate governance dan 

struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian 

Murhadi (2009) memberikan bukti bahwa dari beberapa faktor yang diuji hanya 2 

variabel yang berpengaruh terhadap manajemen laba yaitu CEO Duality dan  

controlling shareholde. Sementara itu komisaris independen, audit komite dan 

koalisi pemegang saham tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Penelitian Sri Wedari (2009) membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris memiliki 

pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan 

komite audit memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Penelitian Abed et. al. (2012) membuktikan hanya ukuran dewan 

komisaris yang memiliki hubungan dengan earning management. Penemuan 

dalam penelitian ini juga memiliki implikasi yang penting dimana ketika dewan 
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komisaris mendukung penerapan prinsip corporate governance untuk mengontrol 

perilaku mereka yang mungkin punya peran penting terhadap 

distorsi/penyimpangan dalam laporan keuangan tahunan. Sebagai hasilnya, 

reliabilitas dan transparansi pelaporan laporan keuangan mungkin dapat 

ditingkatkan.  

 Berdasarkan hal di atas maka penelitian ini mencoba menguji kembali 

bagaimana pengaruh mekanisme corporate governance  (ukuran komisaris 

Independen, ukuran komite audit, CEO Duality) terhadap manajemen laba dengan 

menambahkan variabel blockholders. 

Penelitian yang dilakukan Jensen dan Meckling (1976) merupakan 

penelitian pertama yang menyimpulkan bahwa pengawasan pihak manajemen 

melalui outside blockholder merupakan salah satu cara yang dapat mengurangi 

agency cost. Core (1995) dan (2000) juga menunjukkan bahwa dengan adanya 

outside blockholders dapat mengurangi agency cost melalui keyakinan bahwa 

manager lebih incited untuk bertindak dalam kepentingannya sebagai pemegang 

saham dan untuk membatasi adanya manipulasi akuntansi. Hal yang sama juga 

dibuktikan oleh  Chtourou (2000), Yeo et al. (2002), Bos dan Donker (2004), 

mereka menemukan bahwa outside blockholders lebih efektif mengontrol proses 

penyajian laporan keuangan yang mengurangi kecendrungan untuk memanipulasi 

hasil laporan tersebut.  

Jensen & Meckling (1976) dan Shleifer & Vishny (1986) menyimpulkan 

bahwa pemegang saham luar lebih memiliki insentif untuk memonitor keputusan 

yang diambil oleh manager. Ide ini dikembangkan oleh Zhong et al (2007). 
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Menurut Penelitian sebelumnya, jika pemegang saham kecil tidak puas dengan 

kinerja perusahaan, mereka dapat menjual saham dengan cepat. Tapi ini bukan 

suatu kasus bagi blockholders yang pada umumnya menerapkan strategi jangka 

panjang, karena penjualan sejumlah besar saham sering menyebabkan terjadinya  

penurunan harga saham. Hasil penelitian Zhong et al (2007) membuktikan bahwa 

kepemilikan pemegang saham luar positif berhubungan dengan discretionary 

accruals  untuk perusahaan yang menghadapi penurunan earnings yang telah 

diatur sebelumnya. Kemudian hasil juga membuktikan bahwa pemegang saham 

luar tidak efektif memonitor income-peningkatan earning mangement yang secara 

umum dibatasi dalam GAAP..ACCESSION # 

Penelitian Halioui dan Jerbi (2012) menunjukkan, dalam kasus adanya 

penurunan earnings yang telah diatur sebelumnya: (1) perusahaan akan lebih 

mengatur earning dibandingkan perusahaan lainnya, (2) keberadaan blockholders 

berpengaruh positif terhadap discretionary accruals (3) blockholder tidak efektif 

dalam memonitor eranings mangement.  

 

2. TUJUAN 

1. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba 

2. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba 

3. Mengetahui pengaruh CEO Duality terhadap manajemen laba 

4. Mengetahui pengaruh blockholders terhadap manajemen laba 

 

 



50 
 

3. LUARAN 

1. Jurnal 

2. Skripsi mahasiswa s1 

 

4. METODE PENELITIAN 

a. Populasi  dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang 

terdapat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 - 2011. Sampel  dipilih 

dengan teknik  purposive sampling  dengan kriteria adalah: 

4) Data perusahaan dapat diakses dengan lengkap  

5) Tidak mengalami ekuitas negatif selama periode pengamatan 

b. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang diambil dari Pusat Referensi Pasar 

Modal Bursa Efek Indonesia. 

c. Tehnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan 

informasi mengenai variabel penelitian melalui data sekunder yang telah 

diterbitkan melalui laporan keuangfan perusahaan. Data-data tersebut terutama 

yang berkaitan dengan variabel penelitian yaitu komisaris independen, kualitas 

komite audit, CEO Duality, Blockholders dan earnings management yang 

diperoleh dari laporan tahunan perusahaan manufaktur tahun 2009-2011. Laporan 

keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan yang telah diaudit dan telah 

diserahkan ke Bapepam dan Bursa Efek Indonesia.  
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d. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

1) Komisaris Independen 

Merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan 

manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali 

serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan. 

Pengukuran komisaris independent dalam penelitian ini menggunakan 

persentase dari komisaris independent dibanding dengan total jumlah komisaris. 

2) Komite Audit 

Merupakan suatu komite yang terdiri dari tiga atau lebih anggota yang 

bukan merupakan bagian dari manajemen atau perusahaan untuk melalukan 

pengujian dan penilaian atas kewajaran laporan yang dibuat oleh perusahaan. 

Pengukuran komite audit  menggunakan dummy dimana bila 1 terdapat 

komite audit dan 0 bila tidak terdapat komite audit. 

3) CEO Duality 

Yang dimaksud dengan CEO duality adalah terdapatnya seseorang yang 

menduduki jabatan sebagai CEO sekaligus sebagai chairman of board. 

Keberadaan CEO duality, memungkinkan terjadinya pemusatan kekuatan yang 

mungkin dapat menimbulkan management discretion. Keberadaan CEO yang 

terpisah akan mendorong monitoring yang lebih efektif (Cornett et al., 2008). Hal 

ini berbeda bila terdapat rangkap jabatan yang membuat monitoring menjadi tidak 

fektif dan sangat terkait erat dengan tingginya discretionary accrual. Di Indonesia 
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jabatan ini mungkin tidak secara langsung dirangkap oleh dewan direksi sekaligus 

dewan komisaris, melainkan melalui sistem kekerabatan. Banyak perusahaan di 

Indonesia semula adalah perusahaan keluarga yang kemudian berkembang dan 

menjadi perusahaan publik. Hal ini berakibat banyak pula terjadi kasus dimana 

orang tua sebagai dewan komisaris dan anaknya berada di posisi dewan direksi, 

yang mungkin saja mendorong timbulnya management discretion (Murhadi, 

2009). 

Pengukuran CEO Duality (Dual) dalam penelitian ini menggunakan data 

dummy, dimana 1 bila terdapat CEO Duality dan 0 bila tidak terdapat CEO 

Duality. 

4) Blockholders 

Pemegang saham yang memiliki saham suatu perusahaan dalam jumlah 

yang besar. Indikator Blockholder, yaitu: : 1) Sudah memiliki cukup hak suara 

untuk isu-isu seperti menentukan keanggotaan dewan direksi ; 2) Memiliki paling 

sedikit lima persen dari saham yang tersedia.  

Pengukuran Blockholders dalam penelitian ini menggunakan data dummy, 

dimana 1 bila terdapat Blockholders dan 0 bila tidak terdapat Blockholders. 

5) Manajemen Laba 

Merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses 

pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan 

pribadi. 

Pengukuran manajemen laba dalam penelitian ini dilakukan melalui total 

accrual (ACC) dan discretionary accrual (DACC). Total akrual yang 
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didefinisikan sebagai selisih antara net ncome dan arus kas dari aktivitas operasi, 

dibagi dengan total asset. Total accrual terdiri dari discretionary accrual dan non-

discretionary accrual. Untuk mengukur tingkat earnuings management 

menggunakan total accrual (TAC) yang diklasifikasikan menjadi komponen 

discretionary accrual (DTAC) dan non discretionary accrual (NDTAC). Non 

discretionary accrual merupakan komponen accrual yang terjadi secara alami, 

sedangkan discretionary accrual merupakan komponen accrual yang berasal dari 

earnings management yang dilakukan manajer perusahaan.  

Untuk mendapat nilai discretionary accrual (DTAC) dihitung 

menggunakan Modified Jones’ Model (Dechow, 1995). Maka langkah pertama 

adalah mencari nilai total accrual (TAC) dengan rumus: 

Total accrual (TAC) = laba bersih (net income) - arus kas operasi 

Selanjutnya menghitung total accrual yang diestimasi dengan persamaan regresi 

OLS  yaitu : 

TAC i.t/TA i.t-1 = α1(1/TAi.t-1) + α2 [(ΔREV – ΔREC)]/TA i.t-1) + α3 (PPE i.t/TA 

i.t-1) + ε t 

Dengan menggunakan koefisien regresi diatas (α1, α2, α3) maka dihitung nilai non 

discretionary accrual (NDTAC) dengan rumus : 

NDTAC  = ά1 (1/TA i.t-1) + ά2  [(ΔREV – Δ REC ) / TA i.t-1]  +  ά  3 (PPE i.t / TA 

i.t-1) 

DTAC merupakan residual yang diperoleh dari estimasi total accrual yang 

dihitung sebagai berikut: 

DTACt = TACt/TAt-1 - NDTAC 



54 
 

Keterangan : 

TACt  adalah total accrual  

DTAC  adalah discretionary accrual 

NDTAC adalah non discretionary accrual 

TA i. t-1     adalah total asset perusahaan periode t-1 

ΔREV  adalah perubahan pendapatan bersih dalam periode t 

ΔREC  adalah perubahan piutang bersih dalam periode t 

PPE t  adalah gross property plant and equipment pada tahun t 

ei adalah errors 

e. Hipotesis Penelitian 

H1: Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba 

H2: Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba 

H3: CEO Duality berpengaruh terhadap manajemen laba 

H4: Blockholders berpengaruh terhadap manajemen laba 

f. Teknik analisis data 

Analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda 

yang mengandung interaksi antar variabel bebas atau Moderated Regression 

Analysis (MRA). Uji Moderated Regression Analysis (MRA) adalah aplikasi dari 

regresi linier berganda yang mana dalam persamaan regresinya terdapat unsur 

perkalian dua bahkan lebih variabel bebas. 

Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + e 

Keterangan : 

                              = Manajemen Laba 
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a                             = Konstanta 

X1                                = Komisaris Independen 

X2                                  = Kualitas Audit 

X3                                  = CEO Duality 

X4           = Blockholders 

b1, b2 dan b3         = Koefisien Regresi Variabel Independen 

e                              = Koefisien error term 

 

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Variabel Penelitian 

Analisis data dilakukan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan 

Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang menjadi 

sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 26 perusahaan dengan periode 

pengamatan dari tahun 2009 – 2011 sehingga diperoleh data observasi sebanyak 

78. Kriteria – kriteria perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dapat 

dilihat dalam tabel  dibawah ini: 

Tabel 5.A.1 
Hasil Seleksi Sampel Perusahaan 
 
No Kriteria Jumlah Observasi 

1 Perusahaan  Manufaktur yang listing di Bursa 
Efek Indonesia selama periode 2009 – 2011 

148 

2 Data Perusahaan Manufaktur yang tidak dapat 
diakses dengan lengkap 

(78) 
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3 Perusahaan Manufaktur yang mengalami ekuitas 
negative 

(44) 

Jumlah  perusahaan sampel 26 

Sumber: Hasil Olahan Data 

B. Analisis dan Pembahasan 

1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif dapat memberikan gambaran tentang suatu data yang 

dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata – rata (mean), dan standar deviasi 

yang dihasilkan dari variabel penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif dengan 

menggunakan program SPSS digambarkan dalam tabel di bawah ini: 

Tabel 5.B.1 
Hasil Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Maba 78 -.46 .62 .2508 .30697 

Komind 78 .01 1.00 .3531 .21566 

Komdit 78 .00 1.00 .5897 .49506 

Ceo 78 .00 1.00 .4231 .49725 

Block 78 .00 1.00 .2308 .42405 

Valid N (listwise) 78     

 Sumber: Output SPSS 16.0 
 

Dari tabel 5.B.1. di atas, dapat diketahui bahwa data observasi yang 

menjadi sampel adalah sebanyak 78. Selain itu dapat diketahui juga bahwa 

variabel Maba (Manajemen Laba) memiliki niai tertinggi sebesar 0.62 dan nilai 

terendah sebesar -0.46, dengan nilai rata – rata sebesar 0.2508 sedangkan standar 

deviasinya sebesar 0.30697. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebaran data untuk 

variabe Manajemen Laba tergolong baik karena dibawah 2,5. Variabel Komind 
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(Komisaris Independen), variabel tersebut memiliki nilai tertinggi sebesar 1.00 

dan nilai terendah sebesar 0.01, dengan nilai rata – rata sebesar 0.353, sedangkan 

standar deviasinya adalah sebesar 0.21566.  

Kemudian variabel Komdit (Komite Audit) memiliki nilai tertinggi 1.00 

dan nilai terendah sebesar 0.00, sedangkan nilai rata – ratanya sebesar 0. 5897 dan 

standar deviasinya adalah sebesar 0.49506. Selanjutnya variabel Ceo (Ceo 

Duality) memiliki nilai tertinggi sebesar 1.00 dan nilai terendah sebesar 0.00, 

dengan nilai rata – rata sebesar 0.4231 sedangkan standar deviasinya adalah 

sebesar 0.49725.  Terakhir adalah variabel Block (Blockholders), variabel tersebut 

memiliki nilai tertinggi sebesar 1.00 dan nilai terendah sebesar 0.00, dengan nilai 

rata – rata sebesar 0.2308 sedangkan standar deviasinya adalah sebesar 0.42405. 

2. Hasil Uji Normalitas Data  

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel yang diuji 

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

distribusi normal atau mendekati normal. Asumsi ini diuji dengan menggunakan 

normal probability plot. 
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Grafik 5.B.2 
Normal Probability Plot 

 
 

       Sumber: Output SPSS 16.0 
 

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa titik – titik menyebar dan 

mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

penyebaran data memenuhi asumsi normalitas. 

3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang 

digunakan ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Hasil uji 

multikolineritas dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 
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Tabel 5.B.3 
Nilai Tolerance dan VIF Coefficients 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .455 .060 
 

7.533 .000 
  

Komind -.610 .138 -.429 -4.418 .000 .885 1.130 

Komdit -.167 .059 -.269 -2.830 .006 .922 1.085 

Ceo .204 .060 .331 3.410 .001 .883 1.132 

Block .101 .069 .140 1.472 .145 .920 1.087 

a. Dependent Variable: maba 
      

Sumber: Output SPSS 16.0 
 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai tolerance masing – masing 

variabel > 0.1 dan nilai VIF dari masing – masing variabel < 10 dan mendekati 1. 

Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolineritas antar variabel 

independen dalam model regresi dalam penelitian ini. 

4. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah di dalam suatu model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari suatu pengamatan ke pegamatan 

yang lain. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada grafik di bawah ini: 

Grafik 5.B.4 
Scatterplot 
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  Sumber: Output SPSS 16.0 
 

Berdasarkan grafik di ats dapat dilihat bahwa titik – titiknya menyebar 

(tidak membentuk pola tertentu). Hal ini menunjukkan bahwa variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini bebas dari heterokedastisitas. 

5. Hasil Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui apakah dalam suatu model 

regresi terdapat korelasi antara kesalahan penggunaan (error) pada periode t 

dengan kesalahan t – 1 (periode sebelumnya). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat 

dari nilai Durbin Watson dari tabel di bawah ini: 
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Tabel 5.B.5 
Nili Durbin Watson 
 
Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .626a .392 .359 .24581 .392 11.770 4 73 .000 2.024 

a. Predictors: (Constant), block, komind, komdit, ceo 
      

b. Dependent Variable: maba 
       

Sumber: Output SPSS 16.0 

 
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson adalah 

sebesar 2.024. Dengan melihat tabel Durbin Watson diperoleh nilai dU sebesar 

1.743 sehingga diperoleh 4-dU sebesar 2.257. Dari nilai DW sebesar 2.024, maka 

diketahui 1.743 < 2.024 < 2.257, maka hasil penelitian ini telah memenuhi syarat 

dU < DW < 4-dU dan bebas dari masalah autokorelasi. Konsekuensinya bahwa 

dalam model regresi ini varian sampel dapat menjelaskan varian populasi. 

6. Hasil Analisis Regresi 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 

berganda yaitu melihat pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen 

Laba, Komite Audit terhadap Manajemen Laba, Ceo Duality terhadap Manajemen 

Laba, dan Blockholders terhadap Manajemen Laba. Dalam penelitian ini 

digunakan α=5% yang artinya kemungkinan kesalahan hanya boleh kecil atau 

sama dengan 0.05. Berikut disajikan tabel yang menyajikan hasil pengolahan data 

SPSS secara ringkas yang dapat menggambarkan metode regresinya. 
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Tabel 5.B.6 
Hasil Analisis regresi 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .455 .060 
 

7.533 .000 
  

komind -.610 .138 -.429 -4.418 .000 .885 1.130 

komdit -.167 .059 -.269 -2.830 .006 .922 1.085 

Ceo .204 .060 .331 3.410 .001 .883 1.132 

block .101 .069 .140 1.472 .145 .920 1.087 

a. Dependent Variable: maba 
      

     Sumber: Output SPSS 16.0 

 
Dari tabel di atas, maka persamaan regresi yang dihasilkan adalah sebagai 

berikut: 

Y = 0.455 – 0.610X1 – 0.167X2 + 0.204X3 + 0.101X4 

1. Konstanta (a) 

Besarnya konstanta (a) berdasarkan hasil regresi adalah sebesar 0.455 dengan 

nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel 

independen maka besarnya Manajemen Laba adalah  0.455. 

2. Variabel Komisaris Independen dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar 

– 0.610 yang artinya jika variabel Komisaris Independen meningkat sebesar 1 

satuan maka akan menyebabkan berkurangnya Manajemen Laba sebesar 

0.610 dengan syarat variabel independen lainya tetap (cateris paribus). 

3. Variabel Komite Audit dengan nilai koefisien regresi negatif sebesar – 0.167 

yang artinya jika variabel Komite Audit meningkat sebesar 1 satuan maka 
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akan menyebabkan berkurangnya Manajemen Laba sebesar 0.167 dengan 

syarat variabel independen lainya tetap (cateris paribus). 

4. Variabel Ceo Duality  dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0.204 

yang artinya jika variabel Ceo Duality meningkat sebesar 1 satuan maka akan 

menyebabkan bertambahnya Manajemen Laba sebesar 0.204 dengan syarat 

variabel independen lainnya tetap (cateris paribus). 

5. Variabel Blockholders dengan nilai koefisien regresi positif sebesar 0.101 

yang artinya jika variabel Blockholders meningkat sebesar 1 satuan maka 

akan menyebabkan bertambahnya Maajemen Laba sebesar 0.101 dengan 

syarat variabel independen lainya tetap (cateris paribus). 

7. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Untuk melihat persentase pengaruh keseluruhan variabel independen 

terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien determinasi yang disajikan 

pada tabel berikut ini: 

Tabel 5.B.7 
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .626a .392 .359 .24581 .392 11.770 4 73 .000 2.024 

a. Predictors: (Constant), block, komind, komdit, ceo 
      

b. Dependent Variable: maba 
       

Sumber: Output SPSS 16.0 
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Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa Adjusted R Square 

adalah sebesar 0.359 yang berarti variabel Komisaris Independen, Komite Audit, 

Ceo Duality, dan Blockholders memberikan pengaruh terhadap Manajemen Laba 

sebesar 35.9%. Dengan demikian ada 64.1% variabel lain yang memberikan 

pengaruh terhadap Manajemen Laba selain Komisaris Independen, Komite Audit, 

Ceo Duality, dan Blockholders.  

8. Interprestasi Hasil 

Berdasarkan pengujian regresi linier berganda sebagaimana telah 

dijabarkan dalam bagian sebelumnya, interpretasi hasil disajikan dalam empat 

bagian. Bagian pertama membahas pengaruh Komisaris Independen terhadap 

Manajemen Laba (H1).  Bagian kedua membahas pengaruh Komite Audit 

terhadap Manajemen Laba (H2). Bagian ketiga membahas pengaruh Ceo Duality 

terhadap Manajemen Laba (H3). Bagian keempat membahas pengaruh 

Blockholders terhadap Manajemen Laba (H4). 

a. Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba 

Dari Tabel 5.B.6 di atas, diketahui bahwa variabel Komisaris Independen 

memiliki nilai p-value sebesar 0.000 lebih kecil dari α = 0.05. Karena tingkat 

signifikasinya lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan hasil perhitungan 

tersebut berhasil mendukung hipotesis yang diajukan yaitu: H1: Komisaris 

Independen berpengaruh terhadap manajemen Laba. 

Hal ini mengindikasikan bahwa Komisaris  Independen memiliki 

hubungan negatif dengan manajemen laba. Komisaris independen memiliki fungsi 

sebagai pengawas kebijakan manajemen dan memberi nasihat kepada manajemen 
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yang bertindak sebagai wakil dari pemilik perusahaan. Komisaris independen 

merupakan alat monitoring terbaik dalam mengawasi tindakan dan kebijakan yang 

diambil manajemen agar dapat tercipta perusahaan yang good corporate 

governance.  Keberadaan Komisaris Independen mendukung penerapan prinsip 

corporate governance untuk mengontrol perilaku mereka yang mungkin punya 

peran penting terhadap distorsi / penyimpangan dalam laporan keuangan tahunan. 

Sebagai hasilnya, reliabilitas dan transparansi pelaporan laporan keuangan 

mungkin dapat ditingkatkan. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Palestin (2008), yang menyatkan bahwa komisaris independen berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba, karena komisaris independen biasanya tidak 

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali dan juga bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang 

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan terhindar 

dari bias. 

b. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Dari Tabel 5.B.6 di atas, diketahui bahwa variabel Komite Audit memiliki 

nilai p-value sebesar 0.006 lebih kecil dari α = 0.05. Karena tingkat signifikasinya 

lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan hasil perhitungan tersebut berhasil 

mendukung hipotesis yang diajukan yaitu: H2: Komite Audit berpengaruh 

terhadap manajemen Laba. 

Hal ini mengindikasikan bahwa Komite Audit memiliki hubungan negatif 

dengan manajemen laba. Semakin banyak komite audit dalam suatu perusahaan 
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maka akan menurunkan kecenderungan pihak manajemen untuk melakukan 

tindakan manajemen laba. Dengan keberadaan komite audit ini diharapkan 

struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan 

audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang 

berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jao (2011), yang 

membuktikan bahwa variabel komite audit berpengaruh negatif signifikan 

terhadap manajemen laba. 

c. Pengaruh Ceo Duality terhadap Manajemen Laba 

Dari Tabel 5.B.6 di atas, diketahui bahwa variabel Ceo Duality memiliki 

nilai p-value sebesar  0.001 lebih kecil dari α = 0.05. Karena tingkat 

signifikasinya lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan hasil perhitungan 

tersebut berhasil mendukung hipotesis yang diajukan yaitu: H3: Ceo Duality 

berpengaruh terhadap manajemen Laba. 

Hal ini mengindikasikan bahwa Ceo Duality memiliki hubungan positif 

dengan manajemen laba. Ceo Duality dinilai membuat monitoring menjadi tidak 

efektif dan sangat terkait erat dengan tingginya discretionary accrual.  Untuk itu 

keberadaan  Ceo Duality akan semakin memicu kecenderungan pihak manajemen 

untuk melakukan tindakan manajemen laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan Murhadi (2009),  yang memberikan bukti bahwa 

variabel Ceo Duality berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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d. Pengaruh Blockholders terhadap Manajemen Laba 

Dari Tabel 5.B.6 di atas, diketahui bahwa Blockholders memiliki nilai p-

value sebesar 0.145 lebih besar dari α = 0.05. Karena tingkat signifikasinya lebih 

besar dari 0.05, maka dapat disimpulkan hasil perhitungan tersebut tidak berhasil 

mendukung hipotesis yang diajukan yaitu: H4: Blockholders tidak berpengaruh 

terhadap manajemen Laba. 

Penolakan hipotesis ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Halioui dan Jerbi (2012), yang menemukan bahwa Blockholders tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan keberadaan 

Blockholders tidak efektif dalam memonitor earning management (manajemen 

laba). Untuk itu ada tidaknya Blockholders maka tidak mempengaruhi manajemen 

dalam melakukan tindakan manajemen laba. 

 

6. SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh mekanisme Corporate 

Governance dan Monitoring blockholders terhadap Manajemen Laba. Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 

26 perusahaan dengan periode pengamatan dari tahun 2009 – 2011 sehingga 

diperoleh data observasi sebanyak 78. Pengujian dan analisis data menggunakan 

regresi berganda dengan program SPSS 16.0. Dari hasil analisis data diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut:  
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1) Dari hasil pengujian normalitas data menunjukkan bahwa data memenuhi 

asumsi normal yang dapat dilihat pada grafik normal probability plot. 

2) Dari hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data memenuhi semua 

asumsi tersebut. 

3) Hasil analisis terhadap hipotesis memberikan bukti bahwa komisaris 

independen dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Sedangkan CEO duality berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Penelitian tidak berhasil membuktikan pengaruh blockholders terhadap 

manajemen laba. 

 
B. KETERBATASAN DAN SARAN 

1) Penelitian ini tidak mempertimbangkan kejadian-kejadian lain yang memiliki 

konsekuensi ekonomi. 

2) Sampel dalam penelitian ini masih tergolong kecil dengan hanya 

menggunakan sebanyak 26 perusahaan dengan jumlah observasi sebanyak 

148, hal ini karena banyak data yang tidak tersedia dengan lengkap sehingga 

mungkin kurang representatif,  yang pada akhirnya menyebabkan hasil 

penelitian mempunyai tingkat generalisasi yang terbatas. 

3) Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel penelitian, melihat 

nilai Adjusted R Square yang masih rendah. Kemungkinan masih banyak 

variabel lain yang berpengaruh terhadap manajemen laba tersebut. 

4) Penelitian selanjutnya sebaiknya memperpanjang periode pengamatan dan 

menambah sampel penelitian jenis industri lain. 
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