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ABSTRACT 

 Quality of income is income in financial statement which explains the real of 

corporate financial performance. This study aims to the effect of Good Corporate 

Governance (GCG) and ownership structure on quality of income with convergence IFRS as 

mediation variable. This study using secondary data of manufacturing companies various 

industries sector listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI). Sample consists of 12 

manufacturing companies various industries sector period 2012 to 2014. Analysis technical 

data is used PLS (Partial Least Square). 

 This result of this study indicate that ownership structure have effect on quality of 

income. While Good Corporate Governance (GCG), convergence IFRS not have effect on 

quality of income, not have indirect effect convergence IFRS as mediation variable on Good 

Corporate Governance (GCG) with quality of income and not have indirect effect 

convergence IFRS as mediation variable on ownership structure with quality of income. 

 

Keyword: Good Corporate Governance (GCG), ownership structure, convergence IFRS, 

quality of income. 

 

PENDAHULUAN 

Informasi yang berhubungan dengan 

kinerja perusahaan adalah kebutuhan yang 

sangat diperlukan oleh investor di pasar 

modal untuk pengambilan keputusan 

apakah investor akan menanamkan 

modalnya atau tidak. Laporan keuangan 

yang merupakan salah satu sarana untuk 

menunjukkan kinerja manajemen yang 

diperlukan investor dalam menilai maupun 

memprediksi kapasitas perusahaan 

menghasilkan arus kas dari sumber daya 

yang ada pada perusahaan (IAI, 2012). 

Minimal satu tahun sekali perusahaan 

wajib untuk menyusun laporan keuangan. 

Pemakai laporan keuangan disediakan 

untuk pihak-pihak internal maupun 

eksternal yaitu manajemen, pemegang 

saham, pemerintah, kreditur, karyawan 

perusahaan, pemasok, konsumen dan 

masyarakat umum lainnya. 

 Secara umum semua bagian dari 

laporan keuangan seharusnya adalah 

keseluruhan laporan yang disajikan. 

Tetapi, ada kecenderungan pemakai 

laporan keuangan yang diperhatikan 

hanyalah laba yang terdapat dalam laporan 

laba rugi dan jika hanya memperhatikan 

laba dari perusahaan itu, maka tidak 

menggambarkan kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. Hal ini membuat manajemen 

perusahaan untuk cenderung menampilkan 

laba yang sudah diatur sedemikian rupa 

untuk performa terbaik perusahaan. 

 Perkembangan teknologi didunia 

ini yang semakin maju, maka para 

pemangku kepentingan (stakeholder) dapat 

lebih mudah untuk menilai suatu 

perusahaan. Salah satu informasi dari 

laporan keuangan yang sangat penting 
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untuk pengambilan keputusan adalah 

Laporan Laba Rugi. Laporan laba rugi 

perusahaan menghasilkan bukti laba atau 

rugi suatu perusahaan. Laba adalah 

kelebihan pendapatan yang dihasilkan dari 

penghasilan barang dan jasa yang sudah 

dikurangi dengan biaya-biaya yang diakui 

oleh perusahaan selama periode. Laba juga 

menggambarkan kenaikan aset perusahaan 

karena adanya kegiatan produktif yang 

dilakukan perusahaan tanpa 

mempengaruhi ekuitas pemegang saham 

semula. 

 Perilaku seperti itu menunjukkan 

perilaku manajemen yang tidak 

semestinya, yaitu dengan melakukan 

praktik perataan laba dalam mengatasi 

berbagai konflik yang timbul antara 

berbagai pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan. Perataan laba menurut 

Belkaoui (2000:126) merupakan 

memfluktuasi dengan sengaja atas 

beberapa level earnings yang sekarang 

dianggap normal untuk perusahaan dan 

mengimplikasikan bahwa pilihan harus 

dibuat diantara sejumlah prosedur 

akuntansi dan pengukuran untuk 

meminimalkan perilaku siklus income 

akuntansi. Tindakan manajer dalam 

melakukan perataan laba didasarkan pada 

berbagai macam alasan. Juniarti dan 

Carolina (2005:154) menemukan bahwa 

sebanyak 46,30% perusahaan di Indonesia 

dari sampel penelitiannya terindikasi 

melakukan praktik perataan laba. 

 Semakin besar praktek manajemen 

laba yang ada di perusahaan, maka akan 

dapat mengakibatkan laba perusahaan 

dianggap tidak berkualitas. Kualitas laba 

merupakan laba yang ada dalam laporan 

keuangan yang mencerminkan kinerja 

keuangan perusahaan yang sesungguhnya 

(Irawati, 2012). Jadi, tingkat ketepatan dan 

kualitas keputusan stakeholder sangat 

dipengaruhi oleh validitas dan kualitas 

informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan (Sulistyanto, 2008:105). 

Semakin baik kualitas laba yang 

dilaporkan perusahaan, maka keputusan 

yang akan diambil oleh stakeholder 

memiliki tingkat ketepatan yang tinggi, 

dan begitu juga sebaliknya. 

 Jill Solomon (2007) 

mengemukakan tata kelola perusahaan 

didefinisikan sebagai sistem pemeriksaan 

dan keseimbangan baik internal maupun 

eksternal bagi perusahaan, yang menjamin 

bahwa perusahaan melaksanakan 

akuntabilitas mereka kepada semua 

pemangku kepentingan mereka dan 

bertindak dengan cara yang bertanggung 

jawab secara sosial dalam semua bidang 

kegiatan bisnis mereka. Tata kelola yang 

baik akan menambah suatu nilai terhadap 

perusahaan dan menjaga hubungan antara 

pemilik perusahaan dan pemangku 

kepentingan lain (Stakeholders). Prinsip-

prinsip utama dari Good Corporate 

Governance (GCG) menurut Komite 

Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 

yaitu Transparency (transparan), 

Accountability (Akuntabilitas), 

Responsibility (Responsibilitas), 

Independency (Independen), Fairness 

(keadilan). Prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance (GCG) memiliki 

banyak indikator yang dapat menjelaskan 

bagaimana prinsip-prinsip Good 

Corporate Governance itu sudah 

diterapkan di suatu perusahaan. Tetapi 

didalam penelitian ini, peneliti hanya 

mengukur tiga indikator yang menjadi 

pengukuran. Komite audit, komisaris 

independen, dan dewan direksi merupakan 

manajer tingkat atas yang berhubungan 

langsung dengan corporate governance 

dan dapat menerapkan prinsip-prinsip 

Good Corporate Governance (GCG) di 

perusahaan untuk pengambilan keputusan. 

 Sugiarto (2007) mengemukakan 

bahwa banyak perusahaan yang tidak lagi 

dikelola oleh pemiliknya melainkan oleh 

manajer profesional yang diberi 

kompensasi untuk menjalankan 

perusahaan sesuai kepentingan pemilik. 

Struktur kepemilikan yang ada 

diperusahaan ikut mempengaruhi kinerja 

perusahaan agar menghasilkan kualitas 

laba yang baik. Struktur kepemilikan 

dalam perusahaan dibagi menjadi dua 
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yaitu kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial. 

 Implementasi Standar Akuntansi 

Internasional IFRS diindonesia sangat 

berpengaruh terhadap pelaporan laporan 

keuangan perusahaan yang go public, 

karena didalam Standar Akuntansi 

internasional sudah mengatur tentang 

ketentuan-ketentuan pencatatan dalam 

laporan keuangan. Standar Akuntansi 

Internasional IFRS sudah di terapkan 

secara menyeluruh untuk perusahaan yang 

go public dan multinasional di Indonesia 

sejak tahun 2012, dan didalam penelitian 

ini, peneliti ingin meneliti bagaimana 

dampak yang ada pada perusahaan yang 

telah mengadopsi IFRS tahun 2012. 

 Penelitian ini menggunakan 

variabel Good Corporate Governance 

(GCG) dan struktur kepemilikan. Variabel 

Good Corporate Governance (GCG) 

dilihat dari tiga indikator yaitu komite 

audit, komisaris independen dan dewan 

direksi. Variabel Struktur Kepemilikan 

dilihat dari dua indikator yaitu 

kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial. Good Corporate Governance 

(GCG) dan Struktur Kepemilikan 

perusahaan akan dapat menggambarkan 

bagaimana kondisi yang sebenarnya 

diperusahaan dengan apa yang sudah 

dilaporkan perusahaan. Kesesuaian antara 

kondisi perusahaan dengan kualitas 

laporan perusahaan akan meningkatkan 

kualitas perusahaan yang digambarkan 

dengan melihat kualitas laba. Penelitian ini 

mengambil laporan tahunan perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri pada 

tahun 2012 sampai 2014. Oleh sebab itu 

peneliti ini akan meneliti lebih lanjut 

mengenai Pengaruh Good Corporate 

Governance (GCG) dan Struktur 

Kepemilikan Terhadap Kualitas Laba 

Dengan Konvergensi IFRS Sebagai 

Variabel Mediasi (Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Aneka Industri Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Tahun 2012-2014). 

 

RERANGKA TEORITIS YANG 

DIPAKAI DAN HIPOTESIS 
 

Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan menurut Anthony dan 

Govindarajan (2005), teori agensi adalah 

hubungan atau kontrak antara prinsipal dan 

agen. Teori agen memiliki asumsi bahwa 

tiap-tiap individu semata-mata termotivasi 

oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan  konflik kepentingan antara 

principal dan agent. Konflik yang timbul 

karena adanya perbedaan kepentingan 

principal dan agent akan menimbulkan 

adanya asimetri informasi laporan 

keuangan yang diterima principal dan 

agent. 

Teori Agensi mengasumsikan agen 

dan prinsipal memiliki kepentingan yang 

berbeda-beda sesuai dengan kepentingan 

mereka baik agen ataupun prinsipal. Agen 

selaku pengelola perusahaan memiliki 

kepentingan untuk selalu ingin 

mendapatkan kompensasi dari pemilik 

perusahaan dan prinsipal selaku pemilik 

perusahaan memiliki kepentingan untuk 

selalu meningkatkan kualitas perusahaan 

dengan menaikkan kinerja keuangan 

perusahaan. kenaikan kinerja perusahaan 

dapat tercermin dengan melihat kualitas 

laba yang disampaikan perusahaan. 

Perbedaan seperti itu menimbulkan 

asimetri informasi. 

 

Pengertian Laba 

Laporan keuangan memuat informasi 

mengenai keuangan dasar perusahaan. 

Menurut Brigham dan Houston (2011:39-

48) isi laporan keuangan terdiri dari: 

 

1. Neraca 

Laporan mengenai posisi keuangan 

perusahaan pada periode waktu tertentu 

yang mengikhtisarkan aset, kewajiban, dan 

ekuitas perusahaan. 

2. Laporan Laba Rugi 

Laporan yang berisikan informasi 

mengenai pendapatan dan beban 

perusahaan selama periode akuntansi yang 
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umumnya diterbitkan setiap kuartal atau 

satu tahun. 

3. Laporan Arus Kas 

Laporan mengenai penjelasan dampak dari 

aktivitas operasional, investasi dan 

pembiayaan yang dilakukan perusahaan 

berdasarkan arus kas dalam satu periode 

akuntansi. 

Laba adalah keuntungan yang 

didapatkan perusahaan selama periode 

tertentu. Laba dapat diukur dari selisih 

antara pendapatkan yang didapat 

perusahaan dan biaya yang dibebankan 

perusahaan. Besar kecilnya laba dapat 

diatur dengan baik dengan 

mengkombinasikan pendapatan dan biaya 

perusahaan. 

 

Perataan Laba 

 Belkaoui (2000:192) menyatakan 

bahwa perataan laba merupakan upaya 

yang sengaja dilakukan dengan melakukan 

normalisasi laba untuk mencapai tingkatan 

atau kinerja trend yang diinginkan dan 

suatu upaya yang dilakukan oleh manajer 

dengan sengaja untuk memperkecil 

fluktuasi laba pada tingkat yang dianggap 

normal. Jadi, perataan laba dilakukan 

karena perusahaan ingin memperoleh laba 

yang normal, tidak ber fluktuatif. Karena 

sebagian besar investor menyukai 

perusahaan yang mempunyai laba yang 

normal-normal saja, bukan perusahaan 

yang mempunyai laba yang terlalu tinggi. 

Karena jika perusahaan mempunyai laba 

yang terlalu tinggi, maka usaha perusahaan 

untuk mempertahankan agar laba selalu 

tinggi akan sulit dan itu sangat kecil sekali 

keberhasilannya mempertahankan laba 

yang selalu tinggi. Maka dari itu investor 

suka dengan laba perusahaan yang normal-

normal saja. 

 

Kualitas laba 

 Kualitas laba adalah kemampuan 

laba dalam laporan keuangan untuk  

menjelaskan kondisi laba perusahaan yang 

sesungguhnya sekaligus digunakan  dalam 

memprediksi laba masa depan (Bellovary, 

2005). Karena mendapat perhatian dari 

pihak eksternal maka diharapkan laba yang 

dilaporkan adalah laba yang berkualitas 

yakni laba akuntansi yang memiliki sedikit 

atau tidak mengandung gangguan 

persepsian (perceived noise) dan 

mencerminkan kinerja perusahaan yang 

sesungguhnya, apabila semakin besar 

gangguan persepsian yang terkandung 

dalam laba akuntansi maka semakin 

rendah kualitas laba akuntansi. Gangguan 

persepsian yang dimaksud yaitu seperti 

memanipulasi akun-akun akrual dengan 

menganut standar standar yang dapat 

menurunkan atau menaikkan akun-akun 

akrual tersebut sehingga dapat 

mempengaruhi pelaporan laba perusahaan. 

 

Good Corporate Governance (GCG) 

Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) mendefinisikan Good Corporate 

Governance sebagai upaya motivasi 

manajemen untuk dapat meningkatkan 

keberhasilan (effectiveness) dan sekaligus 

juga dapat mengendalikan perilaku 

manajemen agar tetap  mengindahkan 

kepentingan stakeholders, dalam kerangka 

yang sudah disepakati bersama. Good 

Corporate Governance (GCG) harus 

mempunyai prinsip Transparansi, 

accountability (dapat 

dipertanggungjawabkan), Responsibility 

(Respon/dampak), Independensi, Fairness 

(adil). Jadi, dengan adanya Good 

Corporate Governance, maka diharapkan 

agar manajemen lebih memperhatikan 

kualitas perusahaan dibandingkan dengan 

kepetingan yang tidak memberikan 

dampak bagi perusahaan yang diberikan 

oleh pemilik perusahaan. 

 

Komite Audit 
Simamora (2014) berpendapat Komite 

audit merupakan komite yang dibentuk 

oleh dewan direksi yang bertugas 

melaksanakan pengawasan independen 

atas proses laporan keuangan. 

 

Komisaris Independen 

FCGI (Forum for Corporate Governance 

in Indonesian, 2002) menyatakan 
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keberadaan komisaris independen telah 

diatur Bursa Efek Jakarta (BEJ), yang  

mengemukakan bahwa perusahaan yang 

terdaftar di bursa harus memiliki komisaris 

independen yang memiliki jumlah saham 

minimal 30% dari komisaris perusahaan. 

Keberadaan komisaris independen, dapat 

menyeimbangkan dalam pengambilan 

keputusan untuk memberikan 

perlindungan terhadap saham minoritas 

dan pihak-pihak lain yang terkait. 

 

Dewan Direksi 

Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) mendefinisikan dewan direksi 

adalah organ perusahaan yang bertugas 

dan bertanggungjawab secara kolegia. 

Masing-masing anggota Direksi memiliki 

tugas yang dapat melaksanakan dan 

mengambil keputusan sesuai dengan apa 

yang sudah dibagi menurut tugas dan 

wewenangnya, tetapi pelaksanaan tugas 

dari masing-masing anggota direksi 

akhirnya tetap merupakan tanggungjawab 

bersama. 

 

 

Struktur Kepemilikan 
Jensen dan Meckling (1976) berpendapat 

bahwa struktur kepemilikan digunakan 

untuk menunjukkan bagian terpenting 

yang terdapat di dalam struktur modal, 

yang tidak hanya ditentukan oleh jumlah 

utang atau ekuitas tetapi juga oleh 

presentase kepemilikan manajerial dan 

institusional. Struktur kepemilikan 

perusahaan mempunyai pengaruh besar 

dalam kualitas laba karena dengan adanya 

pengawasan dari pihak internal/ 

manajemen perusahaan, pengawasan dari 

pihak ekternal/ independen juga dapat 

meminimalisir praktek memanipulasi laba 

yang akan menurunkan kualitas 

perusahaan dan kualitas laba. 

 

Kepemilikan Institusional 

Wahyuningsih (2009) mengemukakan 

bahwa kepemilikan institusional memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan pihak 

manajemen melalui proses monitoring 

secara  efektif sehingga mengurangi 

tindakan manajemen laba. Kepemilikan 

institusional merupakan investor yang 

canggih karena investor tersebut dari pihak 

luar dan kemungkinan untuk cepat 

menanggapi adanya perubahan dan 

kepemilikan institusional juga dapat 

menggunakan informasi laba periode 

sekarang untuk memprediksi laba masa 

depan. 

 

Kepemilikan Manajerial 

Herawaty (2007) mengemukakan bahwa 

kepemilikan manajerial merupakan saham 

perusahaan yang dimiliki oleh manajemen 

secara pribadi maupun dimiliki oleh anak 

cabang perusahaan bersangkutan besar 

pada keputusan-keputusan yang akan 

diambil oleh perusahaan kedepannya.  

Maka dengan kepemilikan manajerial yang 

besar di perusahaan, akan berdampak pada 

kekuasaan dalam perusahaan itu. dengan 

besarnya kekuasaan manajerial didalam 

perusahaan itu, maka tanggungjawab juga 

akan bertambah lebih besar juga dan harus 

bisa mencapai tujuan dari perusahaan itu. 

 

Konvergensi IFRS 

IFRS adalah standar akuntansi 

internasional yang dibuat oleh 

International Accounting Standar Board 

(IASB). Standar ini muncul akibat adanya 

ekonomi global yang mengharuskan 

pelaku bisnis suatu negara ikut serta dalam 

kegiatan bisnis internasional dan 

mengharuskan menggunakan standar yang 

sama antar semua negara. Standar yang 

sama antar negara akan memudahkan 

proses memahami informasi yang 

disajikan pada laporan keuangan 

perusahaan dan meningkatkan transparansi 

dalam laporan keuangan. Adanya 

konvergensi IFRS dapat digunakan untuk 

membandingkan kualitas laporan 

perusahaan negara satu dengan negara lain, 

sehingga dengan adanya konvergensi IFRS 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

laba yang dilaporkan perusahaan. 
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Pengaruh Good Corporate Governance 

(GCG) terhadap Kualitas Laba 

Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) mendefinisikan Good Corporate 

Governance sebagai upaya motivasi 

manajemen untuk dapat meningkatkan 

keberhasilan (effectiveness) dan sekaligus 

juga dapat mengendalikan perilaku 

manajemen agar tetap  mengindahkan 

kepentingan stakeholders, dalam kerangka 

sudah menjadi kesepakatan bersama. Good 

Corporate Governance tidak dapat terlepas 

dari teori keagenan, karena teori ini 

menjelaskan bahwa ada pemisahan fungsi 

antara principal selaku pemilik perusahaan 

dan agent selaku pengelola perusahaan. 

Adanya pemisahan fungsi ini 

menimbulkan masalah agensi yaitu 

masalah yang saling mementingkan diri 

masing-masing pihak. Adanya Good 

Corporate Governance (GCG) diharapkan 

dapat meningkat kualitas laba perusahaan. 

Kualitas laba perusahaan dikatakan baik 

apabila kualitas laba tersebut dapat 

menggambarkan keadaan perusahaan 

secara sebenarnya. Kualitas laba 

perusahaan yang baik akan memberikan 

dampak positif bagi perusahaan juga bagi 

investor, karena investor tidak akan tertipu 

dengan laba yang dilaporkan perusahaan 

dan perusahaan akan memperoleh investor 

lebih banyak karena perusahaan 

mempunyai kualitas laba yang baik. 

Ikhsan (2012) menyimpulkan 

bahwa kualitas penerapan corporate 

governance memiliki pengaruh yang 

positif terhadap persistensi laba akuntansi. 

Dengan demikian, semakin baik tata kelola 

perusahaan itu, maka akan meningkatkan 

kualitas perusahaan tersebut, serta diiringi 

dengan meningkatnya kualitas laba yang 

disajikan perusahaan kepada para 

pemangku kepentingan. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

H1 : Good Corporate Governance (GCG) 

berpengaruh terhadap kualitas laba 

pada perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri yang terdaftar di BEI 

tahun 2012-2014. 

 

Pengaruh Struktur Kepemilikan 

terhadap Kualitas Laba 

Ikhsan (2012) menjelaskan kepemilikan 

perusahaan publik diklasifikasikan 

menjadi dua yaitu kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial. 

Menurut Febiani (2012) menyimpulkan 

bahwa kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dan kualitas audit 

secara parsial berpengaruh positif pada 

kualitas laba. Adanya teori agensi 

menyimpulkan bahwa dengan adanya 

struktur kepemilikan yang baik dalam 

perusahaan (prinsipal) akan mempengaruhi 

pihak manajemen (agen) untuk bekerja 

lebih baik dalam menghasilkan laba 

perusahaan dan meningkatkan kualitas 

perusahaan. 

Struktur kepemilikan berhubungan 

langsung dengan kekuasaan atau kendali 

kontrol yang ada di perusahaan untuk 

pengambilan keputusan. Jensen dan 

Meckling (1976) berpendapat bahwa 

struktur kepemilikan digunakan untuk 

menunjukkan bagian terpenting yang 

terdapat di dalam struktur modal, yang 

tidak hanya ditentukan oleh jumlah utang 

atau ekuitas tetapi juga oleh presentase 

kepemilikan manajerial dan institusional. 

Struktur kepemilikan yang baik diharapkan 

dapat memberikan kualitas laba 

perusahaan yang baik bagi perusahaan dan 

investor, karena kualitas laba yang baik 

akan dapat menggambarkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. Kualitas laba 

yang seperti itu yang dibutuhkan investor 

untuk pengambilan keputusan. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut : 

H2 : Struktur Kepemilikan berpengaruh 

terhadap kualitas laba pada 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2014. 
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Pengaruh Konvergensi IFRS terhadap 

Kualitas Laba 
International Accounting Standar Board 

(IFRS) adalah standar pelaporan akuntansi 

yang memberikan penekanan pada 

penilaian secara profesional dengan 

pengungkapan yang jelas dan transparan. 

Suwardjono (2005) mendefinisikan bahwa 

pengungkapan wajib merupakan 

pengungkapan minimum pada laporan 

keuangan yang disyaratkan oleh standar 

akuntansi yang berlaku. Adanya 

pengungkapan wajib yang diatur 

berdasarkan standar akuntansi IFRS, maka 

tingkat kejelasan pengungkapan dan 

transparansi laporan keuangan akan 

meningkat. Semakin meningkatnya tingkat 

pengungkapan dan transparansi laporan 

keuangan akan meminimalir juga masalah 

agensi yang timbul pada suatu perusahaan 

karena adanya pelaporan keuangan yang 

tidak transparansi. Semakin kecil masalah 

agensi suatu perusahaan maka akan 

meningkatkan juga kualitas laba yang 

dihasilkan karena tidak adanya 

pengungkapan yang disembunyikan pada 

laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan 

uraian tersebut maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

: 

H3 : Konvergensi IFRS berpengaruh 

terhadap kualitas laba pada 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012-2014. 

 

Pengaruh Konvergensi IFRS sebagai 

Variabel Mediasi terhadap Good 

Corporate Governance (GCG) dengan 

Kualitas Laba 

Good Corporate Governance dalam 

perusahaan perlu diperhatikan agar 

masalah keagenan tidak terjadi dalam 

suatu perusahaan. semakin 

diperhatikannya Good Corporate 

Governance (GCG) yang ada diperusahaan 

yang dilakukan oleh pengelola perusahaan 

(agen) akan dapat meminimalisir perilaku 

pemilik perusahaan (prinsipal) yang 

menginginkan laba perusahaan sesuai 

dengan keinginan pemilik perusahaan. 

Adanya konvergensi IFRS yang 

diberlakukan pada tahun 2012 juga akan 

meminimalisir tingkat perilaku manajemen 

seperti itu. Hal itu dapat terjadi karena 

IFRS sudah mengatur apa saja yang wajib 

diungkapkan di laporak keuangan 

perusahaan. Pengungkapan wajib yang 

diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan 

IFRS akan membatasi perilaku perusahaan 

yang tidak semestinya seperti praktek 

perataan laba. Semakin kecil praktek 

perataan laba yang ada diperusahaan maka 

kualitas laba yang dilaporkan perusahaan 

akan semakin meningkat. Kualitas laba 

yang baik akan dapat digunakan investor 

untuk pengambilan keputusan dengan tepat 

karena kualitas laba yang baik 

menggambarkan keadaan perusahaan yang 

sesungguhnya. Berdasarkan uraian tersebut 

maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H4 : Konvergensi IFRS sebagai variabel 

mediasi berpengaruh terhadap 

hubungan Good Corporate 

Governance (GCG) dengan kualitas 

laba pada perusahaan manufaktur 

sektor aneka industri yang terdaftar 

di BEI tahun 2012-2014. 

 

Pengaruh Konvergensi IFRS sebagai 

Variabel Mediasi terhadap Struktur 

Kepemilikan dengan Kualitas Laba 

Konvergensi IFRS yang diberlakukan pada 

tahun 2012 juga akan meminimalisir 

tingkat perilaku pengelola dan pemilik 

perusahaan untuk memanipulasi laba. Hal 

itu dapat terjadi karena IFRS sudah 

mengatur apa saja yang wajib diungkapkan 

di laporak keuangan perusahaan. Adanya 

struktur kepemilikan perusahaan harus 

diatur dengan benar karena struktur 

kepemilikan merupakan struktur teratas 

yang dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan karena pengambilan keputusan 

perusahaan ada di tangan para pemilik 

perusahaan. Pemilik tidak hanya dari 

internal perusahaan saja, tetapi pemilik 

dari eksternal/independen perusahaan 

harus ada juga karena dengan adanya 
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pihak independen maka perusahaan tidak 

hanya mementingkan untuk kepentingan 

perusahaan saja tetapi juga mementingkan 

pihak-pihak lain. Jadi, adanya konvergensi 

IFRS dan struktur kepemilikan akan 

meminimalisir masalah keagenan 

diperusahaan karena para pemilik 

perusahaan (prinsipal) memberikan 

wewenang yang bertujuan untuk 

kepentingan bersama dan itu harus 

dipatuhi oleh semua pengelola perusahaan 

(agen) dan wewenang itu harus 

berdasarkan Standar Akuntansi keuangan 

yang berlaku menurut IFRS. Tujuan yang 

sama antara prinsipal dan agen akan 

mengurangi praktek untuk memanipulasi 

laba dengan membuat laba tetap persisten 

dengan keadaan ekonomi yang fluktuatif. 

Berkurangnya praktek memanipulasi laba 

akan meningkatkan pula kualitas laporan 

keuangan perusahaan dan kualitas laba 

yang digunakan oleh para investor tidak 

akan menyesatkan. Berdasarkan uraian 

tersebut maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Konvergensi IFRS sebagai variabel 

mediasi berpengaruh terhadap hubungan 

Struktur kepemilikan dengan kualitas laba 

pada perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar di BEI tahun 2012-

2014. 

 

 Kerangka pemikiran yang 

mendasari penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Klasifikasi Sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah semua perusahaan manufaktur 

pada sektor aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia selama periode 

2012-2014. 

Pemilihan sampel penelitian 

berdasarkan pertimbangan tertentu 

sehingga dinamakan Purposive Sampling. 

Pemilihan sampel berdasarkan kriteria 

sebagai berikut: (1) Perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 

2012-2014. (2) Perusahaan tersebut tidak 

mengalami kerugian pada tahun 2012 

sampai tahun 2014. (3) Perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang 

telah terdaftar di BEI sejak 1 Januari 2012 

sampai 31 Desember 2014. (4) Terdaftar 

BEI sampai akhir tahun, sehingga 

menghasilkan laporan keuangan periode 

akhir tahun 2014,  (5) Menerbitkan laporan 

keuangan secara lengkap dengan periode 

pelaporan tahun yang berakhir pada 

tanggal 31 Desember, dan (6) Perusahaan 

Good Corporate 

Governance (GCG) 

Struktur Kepemilikan : 

KUALITAS LABA 
Kovergensi IFRS 

Variabel Mediasi 

Komite Audit 

Komisaris 

Independen 

Dewan 

Komisaris 

Kepemilikan 

Institusional 

Kepemilikan 

Manajerial 

Mandatoring 

dsclosure 

Quality of 
Income 
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menerbitkan laporan keuangan selama 

periode 2012 sampai 2014. 

Dari 42 perusahaan manufaktur 

sektor aneka industri yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, maka diperoleh 12 

sampel perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian sesuai dengan kriteria pemilihan 

sampel. 

 

Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan di penelitian ini 

adalah data sekunder yang diambil dari 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar pada Bursa Efek  

Indonesia (BEI). Data yang digunakan 

adalah data laporan keuangan tahunan 

untuk periode 2012 sampai dengan 2014. 

Data keuangan diperoleh dari laporan 

keuangan auditan murni yang telah diolah 

seperti yang terdapat pada  Indonesian 

Capital Market Directory (ICMD), 

IDSaham (www.idsaham.com), situs resmi 

BEI (www.idx.co.id). 

 

Variabel Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah 

dikemukakan sebelumnya, Penelitian ini 

menggunakan variabel terikat (dependen), 

variabel bebas (independen), dan variabel 

mediasi. Variabel terikat merupakan 

variabel yang dijelaskan oleh variabel 

bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah kualitas laba, sedangkan variabel 

bebas merupakan variabel yang dapat 

mempengaruhi variabel terikat. Varabel 

mediasi adalah variabel yang dapat 

memperkuat atau memperlemah hubungan 

antara variabel independen dan variabel 

dependen. Variabel terikat dalam 

penelitian ini adalah kualitas laba. Variabel 

bebas di dalam penelitian ini adalah 

variabel Good Corporate Governance 

(GCG) dengan indikator komite audit, 

komisaris independen, dan dewan direksi 

dan Struktur Kepemilikan dengan 

indikator kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial. Dan variabel 

mediasi dalam penelitian ini adalah 

konvergensi IFRS. 

 

 

 

Definisi Operasional Variabel 

Kualitas Laba 

Kualitas laba adalah kemampuan laba 

dalam laporan keuangan untuk  

menjelaskan kondisi laba perusahaan yang 

sesungguhnya sekaligus digunakan  dalam 

memprediksi laba masa depan (Bellovary 

(2005). Darsono dan Ashari (2005:73) 

berpendapat bahwa kualitas laba yang 

tinggi dapat direalisasikan kedalam kas. 

Kas didalam perusahaan dapat 

digambarkan melalui laporan arus kas 

perusahaan. Semakin tinggi selisih antara 

laba akuntansi dengan arus kas maka 

semakin tinggi pula kualitas laba 

perusahaan. Hal itu disebabkan karena laba 

operasi dapat dijelaskan berdasarkan kas 

perusahaan tidak berdasarkan akrual. 

                
              

                        
 

Good Corporate Governance (GCG) 

Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) mendefinisikan Good Corporate 

Governance sebagai upaya motivasi 

manajemen untuk dapat meningkatkan 

keberhasilan (effectiveness) dan sekaligus 

juga dapat mengendalikan perilaku 

manajemen agar tetap  mengindahkan 

kepentingan stakeholders, dalam kerangka 

yang sudah disepakati bersama. Prinsip-

prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) memiliki banyak indikator yang 

dapat menjelaskan bagaimana prinsip-

prinsip Good Corporate Governance itu 

sudah diterapkan di suatu perusahaan. 

Tetapi didalam penelitian ini, peneliti 

hanya mengukur tiga indikator yang 

menjadi pengukuran yaitu komite audit, 

komisaris independen dan dewan direksi. 

1. Komite audit 

Komite audit adalah komite yang 

dibentuk dengan keputusan dewan 

komisaris dalam rangka membantu dan 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Komite audit diukur dengan melihat 

jumlah nominal dari anggota komite 

audit dalam perusahaan.  

2. Komisaris independen 

http://www.idx.co.id/
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Komisaris independen merupakan 

sebuah badan dalam perusahaan yang 

biasanya beranggotakan dewan 

komisari independen yang berasal dari 

luar perusahaan. Komisaris independen 

dihitung dengan : 
                           

                                                     
 

 

 

3. Dewan direksi 

Komite Nasional Kebijakan 

Governance (KNKG) mengemukakan 

dewan direksi adalah organ perusahaan 

yang bertugas dan bertanggungjawab 

secara kolegia. Dalam penelitian ini 

dewan direksi diukur dengan 

menggunakan jumlah dewan direksi 

perusahaan. 

 

jumlah dewan direksi perusahaan. 

Struktur Kepemilikan 
 Struktur kepemilikan dalam 

penelitian ini diukur dengan menggunakan 

indikator : 

1. Kepemilikan institusional 

Kepemilikan institusional merupakan 

jumlah kepemilikan saham oleh 

investor institusi. Kepemilikan 

institusional diukur dengan : 
                                         

                        
 

2. Kepemilikan manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan 

jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen maupun direktur 

perusahaan. Kepemilikan manajerial 

diukur dengan : 
                                             

                        
 

 

Konvergensi IFRS 

 IFRS adalah standar akuntansi 

internasional yang dibuat oleh 

International Accounting Standar Board 

(IASB). Standar ini muncul akibat adanya 

ekonomi global yang mengharuskan 

pelaku bisnis suatu negara ikut serta dalam 

kegiatan bisnis internasional dan 

mengharuskan menggunakan standar yang 

sama antar semua negara.  

Identifikasi pengungkapan dari penelitian 

ini adalah dengan melihat melihat item 

pengungkapan wajib yang dilihat 

berdasarkan Deloittle IFRS Presentation 

and Disclosure Checklist yang diperoleh 

dari situs www.iasplus.com. Beberapa 

item dipilih dari checklist tersebut dan 

disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di 

Indonesia dan penerapan wajib yang sudah 

disesuaikan. PSAK yang telah 

dikonvergensikan dengan IFRS dalam 

penelitian ini adalah PSAK 10 (perubahan 

kurs mata uang asing), PSAK 13 (property 

investasi), PSAK 14 (persediaan), PSAK 

16 (aset tetap), PSAK 23 (pendapatan), 

PSAK 26 (biaya pinjaman), PSAK 30 

(sewa), PSAK 56 (laba per saham). 

 Pengukuran variabel pengungkapan 

wajib konvergensi IFRS menggunakan 

teknik scoring, yaitu jika item yang perlu 

diungkapkan dapat diterapkan (applicable) 

dalam perusahaan dan item tersebut 

diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 

1. Jika item tersebut tidak diungkapkan 

diberi skor 0, dan jika item tersebut tidak 

dapat diterapkan dalam perusahaan akan 

diberi tanda N/A (Not Applicable). 

          
      
      

 

 Pengukuran skor pengungkapan 

wajib ini sesuai dengan penelitian dari 

Anggita dan Aditya (2014), dimana 

MANDSCRBY merupakan skor 

pengungkapan konvergensi IFRS 

perusahaan B pada tahun Y, SCRBY 

merupakan jumlah item yang diungkapkan 

perusahaan B pada tahun Y, MAXBY 

merupakan nilai maksimum yang mungkin 

dicapai perusahaan B pada tahun Y. 

 

HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif berguna untuk 

mengetahui karakter sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Untuk 

mengetahui gambaran mengenai 

karakteristik sampel yang digunakan ini 

dapat dilihat nilai rata-rata (mean), standar 

deviasi, maksimum, dan minimum 

http://www.iasplus.com/
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variabel dependen, variabel mediasi, dan variabel independen dalam penelitian ini.

 

Tabel 4.10 

STATISTIK DESKRIPTIF 

Descriptive Statistics 

 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 

Kualitas Laba 36 6.541476 28.0951347 -13.8773 161.2690 

Komite Audit 36 2.92 .649 1 4 

Komisaris Independen 36 .354098 .0479139 .2500 .5000 

Dewan Direksi 36 5.89 2.660 3 13 

Kepemilikan Institusional 36 .655587 .1777920 .3686 .9565 

Kepemilikan Manajerial 36 .064420 .0862196 .0002 .2887 

Konvergensi IFRS 36 .572036 .0794880 .4265 .7500 

Sumber : Lampiran 10 uji deskriptif 

 Berdasarkan tabel diatas 

menunjukkan jumlah pengamatan pada 

sampel (N) sebanyak 36 sampel, dari 36 

sampel pengamatan nilai diperoleh nilai 

rata-rata (mean) komite audit dan 

komisaris independen sebesar 2.92 dan 

0.35, dewan direksi dan kepemilikan 

institusional sebesar 5.89 dan 0.66, 

kepemilikan manajerial dan konvergensi 

IFRS sebesar 0.06 dan 0.57, dan kualitas 

laba sebesar 6.54. Berdasarkan nilai 

terkecil untuk kedelapan komponen 

variabel tersebut adalah kualitas laba 

sebesar -13.87 dengan standar deviasi 

28.09, sedangkan nilai terbesar variabel 

tersebut adalah kualitas laba juga sebesar 

161.27 dengan standar deviasi 28.09. 

 Tabel diatas menggambarkan 

bahwa dari kedelapan komponen, kualitas 

laba memiliki nilai tertinggi juga nilai 

terendah dibanding ketujuh komponen 

yang lainnya. Nilai mean kualitas laba 

sebesar sebesar 6.54 yang berarti bahwa 

setiap pelaporan laporan keuangan 

perusahaan mampu memberikan kualitas 

laba yang baik sebesar 6.54. 

 Tabel diatas juga menggambarkan 

nilai mean dari komite audit, komisaris 

independen, dan dewan direksi berturut-

turut sebesar 2.92, 0.35, dan 5.89 yang 

masing-masing menunjukkan bahwa 

komite audit dalam suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi Good Corporate 

Governance sebesar 2.92 dari seluruh 

komponen Good Corporate Governance, 

komisaris independen dalam suatu 

perusahaan dapat mempengaruhi Good 

Corporate Governance sebesar 0.35 dari 

seluruh komponen Good Corporate 

Governance, dan dewan direksi dalam 

suatu perusahaan dapat mempengaruhi 

Good Corporate Governance sebesar 5.89 

dari seluruh komponen Good Corporate 

Governance. Selanjutnya nilai mean dari 

kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial berturut-turut sebesar 0.66 dan 

0.06 yang masing-masing menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional dalam 

suatu perusahaan dapat mempengaruhi 

struktur kepemilikan perusahaan sebesar 

0.66 dari total kepemilikan saham yang 

ada di perusahaan dan kepemilikan 

institusional dalam suatu perusahaan dapat 

mempengaruhi struktur kepemilikan 

perusahaan sebesar 0.06 dari total 

kepemilikan saham yang ada di 

perusahaan. Sementara pengungkapan 

wajib suatu perusahaan memiliki nilai 

mean sebesar 0.57 yang menunjukkan 

bahwa kepatuhan pengungkapan wajib 

perusahaan dapat menggambarkan 

pengaruh konvergensi IFRS di suatu 

perusahaan dalam pencatatan laporan 

keuangan perusahaan sebesar 0.57 dari 

total pengungkapan wajib yang menurut 

IFRS atau IAS (International Accounting 

Standar). 

Hasil Analisis dan Pembahasan 
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 Signifikansi parameter yang 

diestimasi memberikan informasi yang 

sangat berguna mengenai hubungan antara 

variabel-variabel penelitian. Dasar yang 

digunakan dalam menguji hipotesis adalah 

nilai yang terdapat pada output result for 

inner weight. Uji pengaruh dapat dilihat 

dari hasil T statistics yang dihasilkan dari 

pengujian inner model. Varabel laten 

independen berpengaruh terhadap variabel 

laten dependen apabila nilai T statistics >= 

1.96. Tabel 4.16 memberikan output 

estimasi untuk pengujian model struktural. 

Dari hasil olah data menggunakan PLS 

diperoleh hasil sebagai berikut.

 

Tabel 4.14 

INNER WEIGHT 

 
Sumber: Inner Weight 

 Hasil pengujian hipotesis pertama 

menunjukkan bahwa hubungan variabel 

Good Corporate Governance (GCG) 

terhadap Kualitas Laba perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2012-2014 menunjukkan nilai T statistics 

sebesar 1.5354. nilai tersebut lebih kecil 

dari T tabel (1.96) yang berarti bahwa 

Good Corporate Governance (GCG) tidak 

memiliki pengaruh terhadap kualitas laba 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri tahun yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014. 

Hasil pengujian hipotesis kedua 

menunjukkan bahwa hubungan variabel 

Struktur Kepemilikan terhadap Kualitas 

Laba perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2014 menunjukkan 

nilai T statistics sebesar 2.7693. nilai 

tersebut lebih besar dari T tabel (1.96) 

yang berarti bahwa Struktur Kepemilikan 

memiliki pengaruh terhadap kualitas laba 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri tahun yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014. 

Hasil pengujian hipotesis ketiga 

menunjukkan bahwa hubungan variabel 

Konvergensi IFRS terhadap Kualitas Laba 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2014 menunjukkan 

nilai T statistics sebesar 0.2849. nilai 

tersebut lebih kecil dari T tabel (1.96) yang 

berarti bahwa Konvergensi IFRS tidak 

memiliki pengaruh terhadap kualitas laba 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri tahun yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014. 

Pengujian hipotesis mediasi dapat 

dilakukan dengan prosedur yang 

dikembangkan oleh Sobel (1982) dan 

dikenal dengan uji Sobel (Sobel test). Uji 

sobel dilakukan dengan dua cara menguji 

kekuatan pengaruh tidak langsung variabel 

independen (X) ke variabel dependen (Y) 

melalui variabel mediasi (M). pengaruh 

tidak langsung X dan Y melalui M 

dihitung dengan cara mengalikan jalur 

X→M (a) dengan jalur M→Y (b) atau ab. 

Jadi koefisien ab = (c – c’), dimana c 

adalah pengaruh X terdapat Y tanpa 

mengontrol M. Standard error koefisien a 

dan b dituliskan dengan format Sa dan Sb, 

besarnya standar error pengaruh tidak 

langsung (indirect effect). Nilai T yang 

didapat sebesar 1.4697 tersebut lebih kecil 

dari 1.96 yang berarti bahwa parameter 

mediasi tersebut tidak signifikan. Maka 

dengan demikian model pengaruh tidak 

langsung dari variabel Good Corporate 
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Governance (GCG) terhadap kualitas laba 

tidak ada pengaruh tidak langsung dari 

konvergensi IFRS. 

Hasil pengujian hipotesis kelima 

menunjukkan bahwa hubungan variabel 

struktur kepemilikan terhadap kualitas laba 

dengan konvergensi IFRS sebagai variabel 

mediasi dengan terlebih dahulu 

mengetahui hasil pengujian terhadap 

pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

konvergensi IFRS. Pengujian pengaruh 

mediasi dilakukan dengan menggunakan 

rumus Sobel. Nilai T yang didapat sebesar 

1.6104 tersebut lebih kecil dari 1.96 yang 

berarti bahwa parameter mediasi tersebut 

tidak signifikan. Maka dengan demikian 

model pengaruh tidak langsung dari 

variabel struktur kepemilikan terhadap 

kualitas laba tidak ada pengaruh tidak 

langsung dari konvergensi IFRS. 

 

Pengaruh Good Corporate Governance 

(GCG) terhadap Kualitas Laba pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka 

Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 

2012-2014. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa Good 

Corporate Governance (GCG) tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar di BEI tahun 2012-

2014 ditolak. Hal itu berarti bahwa 

semakin besar Good Corporate 

Governance (GCG) dalam perusahaan 

tidak akan mempengaruhi kualitas laba 

yang dilaporkan. Penelitian ini meneliti 

Good Corporate Governance (GCG) 

dengan indikator yang mempengaruhi 

yaitu komite audit, komisaris independen, 

dan dewan direksi. Adanya indikator 

tersebut membuat Good Corporate 

Governance (GCG) akan dapat 

mempengaruhi kualitas laba. Tidak adanya 

pengaruh terhadap kualitas laba 

dimungkinkan karena R-Square yang 

dihasilkan dari kualitas laba adalah 0.093 

yang artinya bahwa pengaruh yang 

dihasilkan dari variabel-variabel 

independen ke variabel dependen adalah 

sebesar 9.3% sedangkan 90.7% dihasilkan 

dari variabel diluar penelitian, dan 

pengaruh tersebut sangatlah kecil sehingga 

dimungkinkan ketidak berpengaruhan itu 

karena hasil R-Square yang menunjukkan 

pengaruh yang sangat lemah. Erikson 

Simamora (2014) menyimpulkan pendapat 

penelitian terdahulu bahwa keberhasilan 

penerapan GCG dapat dilihat melalui hasil 

jangka panjang sehingga tidak dapat 

dibandingkan dengan perhitungan 

profitabilitas yang lebih bersifat jangka 

pendek. 

 

Pengaruh Struktur Kepemilikan 

terhadap Kualitas Laba pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka 

Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 

2012-2014. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa struktur 

kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas 

laba perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar di BEI tahun 2012-

2014 dapat diterima. Hal itu berarti 

semakin bagus struktur kepemilikan 

perusahaan maka akan menghasilkan 

kualitas laba yang bagus pula bagi 

perusahaan. Penelitian ini meneliti struktur 

kepemilikan dengan indikator yang 

mempengaruhi yaitu kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial. 

Adanya indikator tersebut membuat 

struktur kepemilikan akan dapat 

mempengaruhi kualitas laba. 

 Muhammad Khafid (2012) 

menunjukkan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh terhadap kualitas 

laba dan Febiani (2012) menyimpulkan 

bahwa kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, dan kualitas audit 

secara parsial berpengaruh positif pada 

kualitas laba. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian terdahulu yang 

menunjukkan adanya pengaruh indikator-

indikator struktur kepemilikan 

berpengaruh terhadap kualitas laba yang 

dapat diartikan juga bahwa struktur 

kepemilikan berpengaruh terhadap kualitas 

laba. Kualitas laba sangat dipengaruhi oleh 
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struktur kepemilikan saham perusahaan, 

apabila saham perusahaan hanya dimiliki 

oleh pihak internal perusahaan saja 

(manajerial) maka perusahaan itu hanya 

mementingkan kepentingan internal saja 

karena tidak ada terlibatnya pihak 

eksternal untuk ambil alih. 

 

Konvergensi IFRS terhadap Kualitas 

Laba 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

konvergensi IFRS tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang 

terdaftar di BEI tahun 2012-2014 ditolak. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Christoph 

Watrin (2012) yang menunjukkan bahwa 

pengadopsian IFRS pada tingkat rata-rata 

tidak memiliki dapat yang signifikan atau 

bahkan tidak dapat mengurangi atau 

menambah kualitas laba perusahaan. Hal 

itu terjadi karena kualitas laba perusahaan 

tidak bisa hanya dilihat dari kepatuhan 

standar akuntansi yang dianut, melainkan 

juga harus melihat bagaimana proses 

pembuatan laporan keuangan itu sendiri. 

Proses pembuatan laporan keuangan 

perusahaan yang baik akan membuat 

kualitas laba perusahaan juga akan 

semakin meningkat. 

 

Pengaruh Konvergensi IFRS sebagai 

Variabel Mediasi terhadap Good 

Corporate Governance (GCG) dengan 

Kualitas Laba 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

konvergensi IFRS sebagai variabel mediasi 

tidak berpengaruh terhadap Good 

Corporate Governance (GCG) dengan 

kualitas laba perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 

2012-2014 ditolak. Hasil penelitian 

menunjukkan tidak adanya pengaruh tidak 

langsung dari variabel mediasi yaitu 

konvergensi IFRS terhadap Good 

Corporate Governance (GCG) dengan 

kualitas laba. Hal itu karena dengan 

adanya konvergensi IFRS pada perusahaan 

tidak bisa memastikan bahwa akan terjadi 

peningkatkan Good Corporate 

Governance (GCG) perusahaan dan 

kualitas laba perusahaan, dikarenakan 

konvergensi IFRS hanyalah sebuah 

peraturan yang harus dijalankan. Tidak 

semua peraturan dijalankan sesuai 

peraturan itu jika tanpa pengawasan dan 

pengendalian yang cukup. Oleh sebab itu, 

konvergensi IFRS saja tidak cukup untuk 

memberikan dampak kepada Good 

Corporate Governance (GCG) perusahaan 

dan juga kualitas laba perusahaan, tetapi 

perlu juga adanya pengawasan dan 

pengendalian dalam proses yang ada di 

perusahaan. 

 

Pengaruh Konvergensi IFRS sebagai 

Variabel Mediasi terhadap Struktur 

Kepemilikan dengan Kualitas Laba 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

konvergensi IFRS sebagai variabel mediasi 

tidak berpengaruh terhadap struktur 

kepemilikan dengan kualitas laba 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri yang terdaftar di BEI tahun 2012-

2014 ditolak. Hasil penelitian 

menunjukkan tidak adanya pengaruh tidak 

langsung dari variabel mediasi yaitu 

konvergensi IFRS terhadap struktur 

kepemilikan dengan kualitas laba. Hal itu 

karena dengan adanya konvergensi IFRS 

pada perusahaan tidak bisa memastikan 

bahwa akan terjadi peningkatkan struktur 

kepemilikan perusahaan dan kualitas laba 

perusahaan, dikarenakan konvergensi 

IFRS hanyalah sebuah peraturan yang 

harus dijalankan. Tidak semua peraturan 

dijalankan sesuai peraturan itu jika tanpa 

pengawasan dan pengendalian yang cukup. 

Oleh sebab itu, konvergensi IFRS saja 

tidak cukup untuk memberikan dampak 

kepada struktur kepemilikan perusahaan 

dan juga kualitas laba perusahaan, tetapi 

perlu juga adanya pengawasan dan 

pengendalian dalam proses yang ada di 

perusahaan. 
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KESIMPULAN, KETERBATASAN 

DAN SARAN 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji 

Pengaruh Good Corporate Governance 

(GCG) dan Struktur Kepemilikan 

Terhadap Kualitas Laba Dengan 

Persistensi Laba Sebagai Variabel Mediasi 

(Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2014. 

Perusahaan yang dijadikan sampel dalam 

penelitian adalah 12 perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014. 

 Dari hasil analisis data, pengujian 

hipotesis, dan pembahasa, makan dapat 

ditarik kesimpulan dari penelitian ini 

sebagai berukut: (1) Good Corporate 

Governance (GCG) tidak memiliki 

pengaruh terhadap kualitas laba 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri tahun yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014. (2) Struktur 

Kepemilikan memiliki pengaruh terhadap 

kualitas laba perusahaan manufaktur sektor 

aneka industri tahun yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia 2012-2014. (3) 

Konvergensi IFRS tidak memiliki 

pengaruh terhadap kualitas laba 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri tahun yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014. (4) Tidak ada 

pengaruh tidak langsung dari konvergensi 

IFRS sebagai variabel mediasi terhadap 

Good Corporate Governance (GCG) 

dengan kualitas laba perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri tahun 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

2012-2014. Dan (5) Tidak ada pengaruh 

tidak langsung dari konvergensi IFRS 

sebagai variabel mediasi terhadap struktur 

kepemilikan dengan kualitas laba 

perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri tahun yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia 2012-2014. 

 Penelitian ini memiliki 

keterbatasan-keterbatasan yang diharpkan 

dapat memberikan arahan bagi peneliti 

selanjutnya yang ingin melakukan 

penelitian dengan topic serupa. 

Keterbatasan-keterbatasan dalam 

penelitian ini antara lain: (1) Penelitian ini 

hanya dilakukan pada perusahaan 

manufaktur sektor aneka industri di Bursa 

Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil 

penelitian ini kurang dapat digeneralisasi 

pada kasus-kasus perusahaan lain atau 

sektor lain di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

(2) Kurang banyaknya sampel yang 

didapat pada saat melakukan penelitian 

yang disebabkan periode penelitian yang 

kurang panjang dan perusahaan yang 

diteliti. Kelemahan kedua adalah banyak 

perusahaan yang mengalami kerugian dan 

otomatis akan terhapus dari sampel 

penelitian karena terjadi kerugian pada 

periode pengamatan. (3) Periode waktu 

dalam penelitian menggunakan data 

sebanyak tiga tahun dan itu dinilai terlalu 

pendek sehingga masih kurang optimal. 

Dan (4) Keterbatasan informasi yang 

dilaporkan laporan keuangan perusahaan 

dan itu membuat semakin minimnya 

informasi yang didapat. Minimalnya 

informasi yang didapat akan 

mempengaruhi interpretasi peneliti dan 

akan membuat penelitian kurang akurat. 

Berdasarkan hasil pembahasan, 

maka saran yang dapat disampaikan untuk 

peneliti selanjutnya sebagai berikut: (1) 

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

menambah variabel-variabel penelitian 

yang lain seperti ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, CSR, dan lain 

sebagainya. (2) Peneliti berikutnya 

hendaknya juga memasukkan lebih banyak 

variabel penjelas ke dalam model, seperti 

kondisi ekonomi yang antara lain dapat 

diukur menggunakan tingkat inflasi, 

tingkat bunga pinjaman, dan indeks harga 

konsumen umum. (3) Periode pengamatan 

yang kurang panjang sehingga 

keoptimalan penelitian kurang sehingga 

untuk peneliti selanjutnya agar 

memberikan periode pengamatan yang 

cukup panjang misalnya lima tahun 

pengamatan. (4) Perusahaan yang diteliti 

sangat kurang dan tidak bisa 

digeneralisasikan terhadap semua 
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perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia sehingga untuk peneliti 

selanjutnya agar memberikan sampel 

perusahaan yang cukup banyak agar dapat 

digeneralisasikan. Dan (5) Bagi investor 

dan calon investor perusahaan yang 

terdaftar di BEI agar lebih seksama dan 

juka memperhatikan aspek-aspek seperti 

Good Corporate Governance (GCG) dan 

struktur kepemilikan perusahaan sebagai 

pertimbangan dalam melakukan investasi. 
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