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BAB V 

DATA DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Deskripsi Data 

      Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012 sampai dengan 2016 

yang memenuhi kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. 

      Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sejak 01 Januari 2012 sampai 31 Desember 2016. 

b. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan yang telah 

diaudit secara lengkap pada website Bursa Efek Indonesia.  

c. Perusahaan manufaktur dengan periode pelaporan tahun yang berakhir 

pada tanggal 31 Desember. 

d. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan dalam mata 

uang rupiah (Rp) atau tidak disajikan dalam mata uang asing. 

e. Menyajikan informasi yang diperlukan untuk penelitian secara lengkap.
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Tabel 1 

Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria 

Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah 

Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2012-2016 
156 

Perusahaan manufaktur yang tidak terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) sejak 01 Januari 2012 sampai 31 Desember 

2016 

(15) 

Perusahaan manufaktur yang tidak menerbitkan laporan 

keuangan yang telah diaudit secara lengkap pada website Bursa 

Efek Indonesia. 

(8) 

Perusahaan manufaktur dengan periode pelaporan tahun yang 

berakhir tidak pada tanggal 31 Desember 
(3) 

Perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan 

tidak dalam mata uang rupiah (Rp) atau disajikan dalam mata 

uang asing 

(28) 

Perusahaan manufaktur yang tidak menyajikan informasi yang 

diperlukan untuk penelitian secara lengkap 
(2) 

Perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel penelitian 100 

Data Penelitian (100 x 5 Tahun) 500 

Data outlier (136) 

Data setelah outlier 364 

Sumber : www.idx.co.id, ICMD dan www.sahamok.com, diolah peneliti 

            Tabel 1 menunjukkan proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria. 

Dari 156 perusahaan manufaktur, data yang terkumpul adalah sebanyak 500 

data. Selanjutnya dilakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov 

Smirnov. Hasilnya menunjukkan bahwa tingkat signifikansi sebesar 0,000. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa data awal sebanyak 500 data tidak 

http://www.idx.co.id/
http://www.sahamok.com/
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terdistribusi secara normal. Sehingga peneliti harus mengeluarkan 136 data 

yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat jauh berbeda dari data-

data lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim atau disebut dengan data 

outlier. Penentuan data outlier menggunakan Casewise Diagnostics. 

Sehingga jumlah data yang dijadikan sampel penelitian adalah sebanyak 364 

data. Daftar nama perusahaan manufaktur yang tidak sesuai dengan kriteria 

penelitian serta data yang menjadi sampel penelitian disajikan dalam lampiran 

1 (satu). 

       Selanjutnya dilakukan analisis deskriptif yang bertujuan untuk 

memberikan gambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian. 

Gambaran data tersebut dapat dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-

rata (mean) dan standar deviasi. Berikut penjelasan analisis deskriptif 

terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

a. Kualitas Laba (Y) 

       Laba suatu perusahaan dikatakan berkualitas apabila dapat 

mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya. Kualitas laba 

yang tinggi juga merupakan tingginya laba yang dapat direalisasikan ke 

dalam bentuk kas. Dalam penelitian ini kualitas laba proksikan dengan 

rasio yang merupakan hasil perbandingan antara arus kas operasi dengan 

laba sebelum bunga dan pajak. Berikut ini hasil statistik deskriptif 

kualitas laba. 
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Tabel 2 

Analisis Deskriptif Kualitas Laba 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EQ 364 -1,67 1,95 ,6171 ,63318 

Valid N 

(listwise) 
364     

Sumber: Lampiran 2, diolah 

       Berdasarkan tabel 2, menunjukkan bahwa nilai minimum rasio 

kualitas laba sebesar -1,67. Nilai tersebut merupakan rasio kualitas laba 

PT.Yana Prima Hasta Persada Tbk (YPAS) pada tahun 2013. Artinya, 

PT.Yana Prima Hasta Persada Tbk (YPAS) pada tahun 2013 memiliki 

kualitas laba yang paling rendah diantara tahun-tahun lainnya dan 

perusahaan-perusahaan manufaktur lainnya. Rasio maksimum sebesar 

1,95 yaitu PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEPA) pada tahun 2012. 

Artinya, pada tahun 2012 PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEPA) 

mempunyai kualitas laba yang paling baik dibandingkan dengan tahun-

tahun lainnya maupun perusahaan manufaktur yang lain. 

       Nilai rata-rata diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi dengan 

banyaknya data. Rata-rata (mean) dari rasio kualitas laba dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 0,6171. Sedangkan standar deviasi 

dari data yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 0,63318. Angka 

standar deviasi mempunyai selisih tidak terlalu besar dari mean 

menunjukkan bahwa data variabel kualitas laba tidak jauh dari nilai rata-

rata.       
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2. Leverage (X1) 

       Leverage digunakan untuk menjelaskan kemampuan perusahaan 

dalam menggunakan aset dan sumber dana untuk memperbesar hasil 

pengembalian kepada pemiliknya. Jika leverage suatu perusahaan 

tinggi maka mengindikasikan bahwa perusahaan menggunakan lebih 

banyak utang dalam struktur modalnya. Dalam penelitian ini, leverage 

diukur dengan menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) yaitu 

membandingkan antara total liabilitas dengan total ekuitas dari suatu 

perusahaan periode tertentu. 

Tabel 3 

Analisis Deskriptif Leverage 

 

 

 

Sumber: Lampiran 3, diolah 

       Berdasarkan Tabel 3, nilai minimum rasio leverage dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu sebesar -225,04. Nilai tersebut 

adalah nilai leverage pada PT. Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) tahun 

2016. Artinya, PT. Sekawan Intipratama Tbk pada tahun 2016 

memiliki nilai leverage paling kecil diantara tahun-tahun lainnya dan 

perusahaan-perusahaan lainnya. Nilai maksimum yang diperoleh 

adalah 23,24. Nilai tersebut merupakan nilai leverage PT. Schering 

Plough Indonesia Tbk (SCPI) tahun 2012. Artinya, nilai leverage yang 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

LEV 364 -225,04 23,24 ,3818 12,17489 

Valid N 

(listwise) 
364     
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paling tinggi diantara tahun-tahun lainnya dan perusahaan-perusahaan 

yang lain adalah PT. Schering Plough Indonesia Tbk (SCPI) tahun 

2012. 

       Rata-rata (mean) dari rasio leverage dari data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebesar 0,3818. Nilai rata-rata tersebut 

merupakan jumlah rasio leverage keseluruhan dibagi dengan 

banyaknya data. Sedangkan nilai standar deviasi dari rasio leverage 

sebesar 12,17489. Hal ini menunjukkan rentangan data yang besar. 

Angka standar deviasi yang jauh lebih besar dari mean juga 

menunjukkan bahwa data variabel leverage tergolong tidak baik karena 

data leverage jauh dari angka rata-rata. 

3. Likuiditas (X2) 

       Likuiditas merupakan rasio keuangan yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya dalam jangka 

pendek. Rasio likuiditas melihat aktiva lancar perusahaan terhadap 

hutang/kewajiban lancarnya. 

Tabel 4 

Analisis Deskriptif Likuiditas 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

CR 364 ,01 15,16 2,5678 2,27086 

Valid N 

(listwise) 
364     

Sumber: Lampiran 4, diolah 

       Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa nilai minimum dari data 

yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 0,01. Nilai 
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minimum tersebut adalah nilai likuiditas pada PT. Indocement Tunggal 

Prakasa Tbk (INTP) tahun 2012. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

nilai likuiditas terendah diantara data yang digunakan sebagai sampel 

dalam penelitian ini adalah data PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk 

(INTP) tahun 2012. Sedangkan untuk nilai likuiditas maksimum adalah 

PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) tahun 2016. Artinya, nilai 

likuiditas tertinggi diantara data yang digunakan sebagai sampel adalah 

PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk (DPNS) tahun 2016. 

       Rata-rata likuiditas dari data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebesar 2,5678. Nilai rata-rata tersebut merupakan jumlah rasio 

likuiditas keseluruhan dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan nilai 

standar deviasi dari rasio likuiditas sebesar 2,27086. Angka standar 

deviasi yang mendekati rata-rata (mean) juga menunjukkan bahwa data 

variabel likuiditas mempunyai variasi nilai yang tidak terlalu jauh dari 

nilai rata-rata. 

4. Reputasi KAP (X3) 

      Reputasi KAP diukur dengan menggunakan pemeringkat KAP 

berdasarkan jumlah klien. Pemilihan ukuran tersebut menggunakan 

KAP yang terdaftar di BAPEPAM dengan asumsi bahwa KAP yang 

mempunyai reputasi adalah yang terdaftar di pasar modal (Luciana, 

2004). Pengukuran reputasi KAP dilakukan dengan melakukan 

pemeringkatan KAP dimana jumlah KAP dibagi menjadi tiga kategori. 

Kategori 3 menunjukkan KAP bereputasi tinggi karena memiliki 
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jumlah klien terbanyak. Kategori 2 menunjukkan KAP bereputasi 

sedang dengan jumlah klien sedang. Kategori 1 menunjukkan KAP 

bereputasi rendah dengan jumlah klien paling sedikit. Data mengenai 

pemeringkatan KAP terdapat dalam lampiran 5. 

Tabel 5 

Analisis Deskriptif Reputasi KAP 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

RKAP 364 1,00 3,00 1,5797 ,80407 

Valid N 

(listwise) 
364     

Sumber: Lampiran 5, diolah 

      Berdasarkan Tabel 5, kategori minimum dari variabel reputasi 

KAP adalah satu, yaitu reputasi yang mempunyai jumlah klien paling 

sedikit. Kemudian kategori maksimum dari variabel reputasi KAP 

adalah 3 yaitu KAP yang mempunyai jumlah klien paling banyak. 

Adapun KAP yang mempunyai kategori tiga yaitu KAP Purwantono, 

Suherman & Surja. Sehingga perusahaan yang diaudit oleh KAP 

tersebut termasuk kedalam kategori tiga. Mean dari variabel reputasi 

KAP adalah sebesar 1,5797. Angka tersebut merupakan jumlah seluruh 

kategori dari data yang digunakan dibagi dengan banyaknya data. 

Sedangkan standar deviasi dari variabel reputasi KAP adalah 0,80407 

yang menunjukkan bahwa data reputasi KAP dalam penelitian 

mempunyai selisih yang cukup besar dari rata-rata. Hal tersebut karena 

angka standar deviasi memiliki selisih yang cukup besar dari rata-rata 

(mean). 
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5. Konservatisme (X4) 

      Konservatisme merupakan prinsip kehati-hatian dalam mengakui 

beban maupun pendapatan perusahaan. Dalam penelitian ini, 

konservatisme diukur menggunakan market to book ratio. Rasio ini 

merupakan perbandingan antara nilai pasar ekuitas dengan nilai buku 

ekuitas. Nilai rasio yang lebih besar dari satu mengindikasikan 

penerapan akuntansi konservatif. Hal tersebut didasari pemikiran 

bahwa nilai market to book value yang lebih dari satu menunjukkan 

bahwa perusahaan mengakui nilai buku perusahaan lebih kecil dari 

nilai pasar perusahaan 

Tabel 6 

Analisis Deskriptif Konservatisme 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Cit 364 ,08 3880,00 76,9775 363,12621 

Valid N 

(listwise) 
364     

Sumber: Lampiran 6, diolah 

       Berdasarkan Tabel 6 tersebut nilai minimum variabel 

konservatisme adalah 0,08. Diantara data yang digunakan, nilai 

variabel konservatisme minimum yaitu pada PT. Apac Citra Centertex 

Tbk (MYTX) tahun 2015. Sedangkan nilai maksimum yaitu PT. 

Unilever Indonesia Tbk (UNVR) tahun 2016 dengan nilai sebesar 

3.880. Nilai yang besar tersebut menunjukkan bahwa tingkat 

konservatisme PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) tahun 2016 juga 

sangat tinggi. 
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       Rata-rata (mean) nilai konservatisme dari data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebesar 76,9775. Artinya, rata-rata nilai 

variabel konservatisme dari data yang digunakan dalam penelitian ini 

sangat tinggi. Sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 363,12621 

menunjukkan bahwa data nilai konservatisme beragam dan jauh dari 

nilai rata-rata karena nilai standar deviasi jauh lebih tinggi 

dibandingkan dengan nilai rata-rata (mean). 

6. Investment Opportunity Set (X5) 

      Investment opportunity set menunjukkan kesempatan perusahaan 

untuk tumbuh dimasa depan. Investment opportunity set diukur 

menggunakan rasio E/P karena rasio ini dapat menunjukkan indikator 

adanya aliran laba dimasa depan, sehingga memungkinkan perusahaan 

untuk tumbuh dimasa depan.  

Tabel 7 

Analisis Deskriptif Investment Opportunity Set (IOS) 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

EP 364 -2,58 2,36 ,0398 ,34532 

Valid N 

(listwise) 
364     

Sumber: Lampiran 7, diolah 

       Berdasarkan Tabel 7, nilai minimum variabel investment 

opportunity set (IOS) adalah sebesar -2,58. Perusahaan dengan nilai 

variabel investment opportunity set terendah tersebut yaitu PT. Inti 

Keramik Alam Asri Industri Tbk (IKAI) tahun 2016. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kesempatan PT. Inti Keramik Alam Asri Industri 
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Tbk (IKAI) untuk bertumbuh dimasa depan adalah kecil dibandingkan 

perusahaan lain yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini. 

Sedangkan nilai variabel investment opportunity maksimum yaitu PT. 

Indal Aluminium Industri Tbk (INAI) tahun 2014. Artinya bahwa PT. 

Indal Aluminium Industri Tbk (INAI) pada tahun 2014 mempunyai 

kesempatan tertingggi untuk bertumbuh dimasa depan menggunakan 

alternatif-alternatif investasi saat ini. 

       Nilai rata-rata (mean) dari variabel investment opportunity set 

adalah sebesar 0,0398. Angka tersebut dihitung dari total nilai variabel 

investment opportunity set dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan 

nilai standar deviasi sebesar 0,34532 menunjukkan bahwa data-data 

dalam penelitian ini mempunyai angka yang tidak terlalu jauh dari 

angka rata-rata. 

7. Komisaris Independen (X6) 

      Komisaris independen diukur dengan rasio komisaris independen 

yang merupakan proporsi jumlah komisaris independen dibandingkan 

dengan dewan komisaris. Rasio yang besar menunjukkan bahwa 

proporsi jumlah komisaris independen juga semakin banyak. 

Tabel 8 

Analisis Deskriptif Komisaris Independen 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

COM 364 ,00 1,00 ,3906 ,12880 

Valid N 

(listwise) 
364     

Sumber: Lampiran 8, diolah 
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       Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa nilai minimum variabel 

komisaris independen adalah 0,00. Artinya bahwa terdapat perusahaan 

tidak memiliki komisaris independen atau tidak melaporkan nama-

nama komisaris independen dalam laporan keuangan setelah audit 

pada website Bursa Efek Indonesia. Perusahaan tersebut adalah PT. 

Gudang Garam Tbk (GGRM) tahun 2012, 2013 dan 2014. Sedangkan 

perusahaan dengan jumlah dewan komisaris terbanyak dari data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah PT. Arwana Citra Mulia Tbk 

(ARNA) tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa seluruh dewan komisari PT. PT. Arwana Citra Mulia Tbk 

(ARNA) tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 adalah komisaris 

independen. 

       Rata-rata (mean) dari variabel komisaris independen dalam 

penelitian ini adalah sebesar 0,3906 sedangkan nilai standar 

deviasinya adalah 0,12880. Selisih antara rata-rata dan standar deviasi 

yang tidak terlalu besar, menunjukkan bahwa nilai data-data yang 

digunakan dalam penelitian ini juga tidak terlalu jauh dari angka rata-

rata (mean). 

8. Kepemilikan Institusional (X7) 

      Kepemilikan institusional merupakan proporsi jumlah saham yang 

dimiliki oleh institusi atau perusahaan yang dimiliki oleh lembaga 

keuangan non bank seperti perusahaan asuransi, perusahaan investasi, 
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perusahaan reksadana, perusahaan leasing, perusahaan dana pensiun, 

dll. 

Tabel 9 

Analisis Deskriptif Kepemilikan Institusional 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

INST 364 ,00 ,9896 ,68870 ,2141 

Valid N 

(listwise) 
364     

 Sumber: Lampiran 9, diolah 

       Berdasarkan Tabel 9, nilai minimum variabel kepemilikan 

institusional adalah sebesar 0,00. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat perusahaan yang tidak mempunyai saham yang dimiliki oleh 

institusi lain yaitu PT. Intan Wijaya International Tbk (INCI) tahun 

2014, 2015 dan 2016. Nilai variabel independen tersebut dihitung 

dengan cara total saham institusional dibagi dengan total saham 

perusahaan. Nilai maksimum menunjukkan tingginya proporsi jumlah 

saham yang dimiliki institusi lain. Nilai maksimum variabel komisaris 

independen dalam penelitian ini adalah 0,9896 yaitu PT. Bentoel 

International Investama Tbk (RMBA) tahun 2012, 2013 dan 2014. 

Artinya bahwa perusahaan tersebut memiliki jumlah saham institusi 

yang paling besar diantara jumlah saham institusional yang dimiliki 

perusahaan lain dalam penelitian ini. 

       Rata-rata variabel kepemilikan institusional dalam penelitian ini 

adalah 0,68870. Rata-rata tersebut merupakan jumlah proporsi 

kepemilikan institusional dibagi dengan jumlah data yang digunakan 
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dalam penelitian ini. Sedangkan standar deviasi dari variabel 

kepemilikan institusional adalah 0,2141. Selisih antara angka standar 

deviasi yang kecil menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini tidak 

jauh dari angka rata-rata atau mendekati angka rata-rata. 

9. Return on Asset (Variabel Kontrol) 

       Return on asset merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya 

modal dikeluarkan dari analisis. 

Tabel 10 

Analisis Deskriptif Return on Asset 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

ROA 364 -,55 ,42 ,0742 ,10020 

Valid N 

(listwise) 
364     

 Sumber: Lampiran 10, diolah 

       Berdasarkan Tabel 10, nilai minimum variabel return on asset 

adalah sebesar -0,55. Nilai tersebut merupakan nilai return on asset 

PT. Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk (IKAI) tahun 2016. Hal ini 

menunjukkan bahwa pada tahun 2016 perusahaan tersebut memiliki 

efektifitas yang rendah untuk menghasilkan keuntungan dengan 

pemanfaatan aset yang dimiliki dibandingkan dengan perusahaan lain 

dalam penelitian. Sedangkan nilai maksimum variabel return on asset 

dalam penelitian ini adalah 0,42 yaitu return on asset PT. Unilever 

Indonesia Tbk (UNVR) tahun 2014. Artinya bahwa perusahaan 
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tersebut mempunyai angka return on asset tertinggi dibandingkan 

perusahaan lain dalam penelitian ini. 

       Rata-rata return on asset dari data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 0,0742. Rata-rata tersebut merupakan jumlah 

return on asset dibagi dengan banyaknya data. Sedangkan standar 

deviasi variabel return on asset dalam penelitian ini adalah 0,10020. 

Nilai standar deviasi yang memiliki selisih yang kecil dengan rata-rata 

tersebut menunjukkan data return on asset dalam penelitian ini tidak 

mempunyai selisih yang besar dengan nilai rata-rata. 

 

B. Analisis Data 

       Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Sebelum dilakukan analisis data, maka dilakukan uji asumsi klasik 

agar model regresi bersifat BLUE (Best Linier Unbias Estimator).  

1. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

      Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang 

telah distandarisasi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak 

(Imam, 2013:160). Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik 

nonparametric Kolmogorov Smirnov. Apabila nilai signifikansi > 0,05 

maka menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Hasil pengujian 

normalitas dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 11 

Hasil Uji Normalitas Sebelum Outlier 

 
         Sumber: Lampiran 11, diolah 

      Tabel 11 merupakan hasil pengujian normalitas sebelum outlier 

yaitu sebanyak 500 data. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai Asymp. 

Sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Hal ini berarti data tidak berdistribusi 

normal. Sehingga tidak dapat dilakukan interpretasi lebih lanjut. Untuk 

mengatasi hal tersebut, peneliti mengeluarkan 136 data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat jauh berbeda dari data-data 

lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim atau disebut dengan 

data outlier. Hasilnya disajikan dalam Tabel 12 berikut: 
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Tabel 12 

Hasil Uji Normalitas tanpa Variabel Kontrol 

 
         Sumber: Lampiran 11, diolah 

        Berdasarkan tabel 12, hasil uji normalitas yang dilakukan 

terhadap 364 data setelah outlier menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. 

(2-tailed) > 0,05 yaitu 0,059. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 

berdistribusi secara normal. Data tersebut merupakan data tanpa 

adanya variabel kontrol. Selanjutnya, peneliti melakukan uji normalitas 

terhadap data setelah outlier dengan menggunakan variabel kontrol 

yaitu return on asset (ROA). Hasilnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 13 

Hasil Uji Normalitas dengan Variabel Kontrol 

 
       Sumber: Lampiran 11, diolah 

      Tabel 13 merupakan hasil pengujian normalitas terhadap 364 data 

setelah outlier dengan menggunakan variabel kontrol. Hasilnya 

menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu 0,088. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam 

penelitian ini berdistribusi secara normal. 

b. Uji Autokorelasi 

      Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahi apakah dalam suatu 

model regresi linear terdapat koreasi antara kesalahan pengganggu 

periode t dengan kesalahan pada peiode t-1 (Imam, 2013:110). Jika 

terjadi korelasi maka terdapat problem autokorelasi. Untuk mengetahui 

apakah terjadi autokorelasi dalam suatu model regresi, dapat 

digunakan Durbin Watson (DW). Dasar pengambilan keputusan ada 

tidaknya masalah autokorelasi adalah sebagai berikut: 
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e. Jika nilai DW terletak diantara batas atas (du) dan (4-du) maka 

koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak terjadi masalah 

autokorelasi. 

f. Jika nilai DW terletak lebih rendah daripada batas bawah (dl) 

maka koefisien autokorelasi > 0, maka terdapat autokorelasi 

positif. 

g. Jika nilai DW terletak lebih besar dari (4-dl) maka koefisien 

autokorelasi < 0, sehingga terdapat autokorelasi negatif. 

h. Jika nilai DW terletak diantara du dan dl atau DW terletak 

diantara (4-du) dan (4-dl), maka hasil tersebut tidak dapat 

disimpulkan. 

Tabel 14 

Hasil Uji Autokorelasi tanpa Variabel Kontrol 

 
Sumber: Lampiran 11, diolah 

      Tabel 14 menunjukkan hasil uji autokorelasi terhadap data tanpa 

variabel kontrol menggunakan Uji Durbin Watson (DW). Hasil yang 

diperoleh adalah sebesar 2,056 dari jumlah sampel 364 dengan variabel 

independen berjumlah 7 (n=364, k=7) dan tingkat signifikansi 0,05. 

Dengan data tersebut maka batas dL = 1,79328 dan dU = 1,86102. Nilai 

1,86102 < 2,056 <2,13898. Jika nilai DW terletak diantara batas atas 
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(du) dan (4-du) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak terjadi 

masalah autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tanpa 

menggunakan variabel kontrol dalam penelitian ini tidak terjadi 

autokorelasi. 

Tabel 15 

Hasil Uji Autokorelasi dengan Variabel Kontrol 

 
Sumber: Lampiran 11, diolah 

      Tabel 15 menunjukkan hasil uji autokorelasi terhadap data dengan 

variabel kontrol menggunakan Uji Durbin Watson (DW). Hasil yang 

diperoleh adalah sebesar 2,109 dari jumlah sampel 364 dengan variabel 

independen berjumlah 8 (n=364, k=8) dan tingkat signifikansi 0,05. 

Dengan data tersebut maka batas dL = 1,78756 dan dU = 1,86681. Nilai 

1,86681 < 2,109 < 2,13319. Jika nilai DW terletak diantara batas atas 

(du) dan (4-du) maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak terjadi 

masalah autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dengan 

menggunakan variabel kontrol dalam penelitian ini tidak terjadi 

autokorelasi. 
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c. Uji Heteroskedastisitas 

      Pengujian heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah 

suatu model regresi terjadi kesamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lainnya (Imam, 2013:139). Model regresi  

yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk 

mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas maka dilakukan dengan 

melihat grafik plot.  

Gambar 5 

Uji Heteroskedastisitas tanpa Variabel Kontrol 

 

Sumber: Lampiran 11, diolah 

      Gambar 5 merupakan grafik scatter plot hasi uji heteroskedastisitas 

terhadap data tanpa menggunakan variabel kontrol. Berdasarkan 
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gambar tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Hal 

ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas. 

Gambar 6 

Uji Heteroskedastisitas dengan Variabel Kontrol 

 

Sumber: Lampiran 11, diolah 

      Gambar 6 adalah grafik scatter plot hasi uji heteroskedastisitas 

terhadap data dengan menggunakan variabel kontrol. Berdasarkan 

gambar tersebut, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar diatas dan 

dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Hal 

ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut tidak terjadi kasus 

heteroskedastisitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji 
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heteroskedastisitas tanpa menggunakan variabel kontrol maupun 

dengan menggunakan variabel kontrol menunjukkan bahwa tidak 

terjadi kasus heteroskedastisitas. 

d. Uji Multikolinieritas 

      Yaitu dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar 

variabel bebas dalam suatu model persamaan regresi (Imam, 

2013:105). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat masalah 

multikolinearitas. Penelitian ini pengujian multikolinearitas dilakukan 

dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance 

(TOL). Jika VIF < 10 dan TOL > 0,10 maka tidak terjadi 

multikolinearitas. 

Tabel 16 

Hasil Uji Multikolinieritas tanpa Variabel Kontrol 

 
 Sumber: Lampiran 11, diolah 

      Tabel 18 menunjukkan hasil uji multikolinieritas data tanpa 

variabel kontrol menggunakan menggunakan SPSS 21. Hasilnya 

menunjukkan bahwa nilai tolerance seluruh variabel independen lebih 
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besar dari 0,10. Selain itu nilai VIF seluruh variabel independen pada 

uji multikolinieritas tanpa menggunakan variabel kontrol tersebut < 10. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus 

multikolinieritas pada data tanpa menggunakan variabel kontrol dalam 

penelitian ini. Sehingga dapat disimpulkan pula bahwa variabel 

independen yang digunakan adalah variabel orthogonal, yaitu variabel 

independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama 

dengan nol. 

Tabel 17 

Hasil Uji Multikolinieritas dengan Variabel Kontrol 

 
 Sumber: Lampiran 11, diolah 

      Tabel 17 menunjukkan hasil uji multikolinieritas menggunakan 

variabel kontrol. Nilai tolerance dari seluruh variabel independen > 

0,10. Sedangkan nilai VIF untuk seluruh variabel independen < 10. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kasus multikolinieritas 

pada data dengan variabel kontrol dalam penelitian ini. 
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2. Analisis Regresi Linear Berganda 

       Analisis linier berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan 

hubungan antara dua variabel atau lebih. Selain itu analisis regresi juga 

dapat menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan 

variabel independen. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda 

dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 18 

Hasil Uji Regresi tanpa Variabel Kontrol 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.263316 .169  1.558 .120 

LEV 0.000374 .003 .007 .140 .889 

CR -0.014225 .015 -.051 -.973 .331 

RKAP 0.148011 .041 .188 3.645 .000 

Cit 0.000074 .000 .042 .764 .445 

EP 0.281858 .095 .154 2.966 .003 

COM 0.299930 .272 .061 1.102 .271 

INST 0.032417 .154 .011 .211 .833 

a. Dependent Variable: EQ      

Sumber: Lampiran 11, diolah 

       Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS dalam Tabel 18, 

maka model regresi linear berganda yang diperoleh adalah: 

EQ = 0,263316 + 0,000374(LEV) – 0,014225(CR) + 0,148011(RKAP) + 

0,000074(Cit) + 0,281858(EP) + 0,299930(COM) + 0,032417(INST) + e 

Dimana: 

Y = Kualitas Laba (EQ) 

X1 = Leverage (LEV) 
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X2 = Likuiditas (CR) 

X3 = Reputasi KAP (RKAP) 

X4 = Konservatisme (Cit) 

X5 = Investment Opportunity Set (EP) 

X6 = Komisaris Independen (COM) 

X7 = Kepemilikan Institusional (INST) 

e = Error 

Interpretasi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut: 

a. Jika semua variabel dianggap konstan (tidak berpengaruh) maka nilai 

EQ sebesar 0,263316. 

b. Setiap kenaikan satu satuan unit LEV akan menaikkan nilai EQ sebesar 

0,000374 dengan asumsi variabel bebas selain LEV dianggap konstan 

(tidak berpengaruh). 

c. Setiap kenaikan satu satuan unit CR akan menurunkan nilai EQ sebesar 

0,014225 dengan asumsi variabel bebas selain CR dianggap konstan 

(tidak berpengaruh). 

d. Setiap kenaikan satu satuan unit RKAP akan menaikkan nilai EQ 

sebesar 0,148011 dengan asumsi variabel bebas selain RKAP dianggap 

konstan (tidak berpengaruh). 

e. Setiap kenaikan satu satuan unit Cit akan menaikkan nilai EQ sebesar 

0,000074 dengan asumsi variabel bebas selain Cit dianggap konstan 

(tidak berpengaruh). 
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f. Setiap kenaikan satu satuan unit EP akan menaikkan nilai EQ sebesar 

0,281858 dengan asumsi variabel bebas selain EP dianggap konstan 

(tidak berpengaruh). 

g. Setiap kenaikan satu satuan unit COM akan menaikkan nilai EQ 

sebesar 0,299930 dengan asumsi variabel bebas selain COM dianggap 

konstan (tidak berpengaruh). 

h. Setiap kenaikan satu satuan unit INST akan menaikkan nilai EQ 

sebesar 0,032417 dengan asumsi variabel bebas selain INST dianggap 

konstan (tidak berpengaruh). 

i. ‘e’ menunjukkan variabel pengganggu diluar variabel independen 

(leverage, likuiditas, reputasi KAP, konservatisme, investment 

opportunity set, komisaris independen dan kepemilikan institusional). 
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Tabel 19 

Hasil Uji Regresi dengan Variabel Kontrol 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.284049 .167 
 

1.702 .090 

LEV -0.000080 .003 -.002 -.030 .976 

CR -0.023607 .015 -.085 -1.604 .110 

RKAP 0.116194 .041 .148 2.816 .005 

Cit -0.000109 .000 -.063 -.986 .325 

EP 0.146498 .103 .080 1.426 .155 

COM 0.315879 .269 .064 1.175 .241 

INST -0.016327 .152 -.006 -.107 .915 

ROA 1.356419 .420 .215 3.233 .001 

a. Dependent Variable: EQ 
     

Sumber: Lampiran 11, diolah 

        Berdasarkan hasil pengujian dengan variabel kontrol menggunakan 

SPSS dalam Tabel 19, maka model regresi linear berganda yang diperoleh 

adalah: 

EQ = 0,284049 – 0,000080(LEV) – 0,023607(CR) + 0,116194(RKAP) – 

0,000109(Cit) + 0,146498(EP) + 0,315879(COM) – 0,016327(INST) + 

1,356419(ROA) + e 

Dimana: 

Y = Kualitas Laba (EQ) 

X1 = Leverage (LEV) 

X2 = Likuiditas (CR) 
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X3 = Reputasi KAP (RKAP) 

X4 = Konservatisme (Cit) 

X5 = Investment Opportunity Set (EP) 

X6 = Komisaris Independen (COM) 

X7 = Kepemilikan Institusional (INST) 

e = Error 

Interpretasi dari persamaan diatas adalah sebagai berikut: 

a. Jika semua variabel dianggap konstan (tidak berpengaruh) maka nilai 

EQ sebesar 0,284049. 

b. Setiap kenaikan satu satuan unit LEV akan menurunkan nilai EQ 

sebesar 0,000080 dengan asumsi variabel bebas selain LEV dianggap 

konstan (tidak berpengaruh). 

c. Setiap kenaikan satu satuan unit CR akan menurunkan nilai EQ sebesar 

0,023607 dengan asumsi variabel bebas selain CR dianggap konstan 

(tidak berpengaruh). 

d. Setiap kenaikan satu satuan unit RKAP akan menaikkan nilai EQ 

sebesar 0,116194 dengan asumsi variabel bebas selain RKAP dianggap 

konstan (tidak berpengaruh). 

e. Setiap kenaikan satu satuan unit Cit akan menurunkan nilai EQ sebesar 

0,000109 dengan asumsi variabel bebas selain Cit dianggap konstan 

(tidak berpengaruh). 
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f. Setiap kenaikan satu satuan unit EP akan menaikkan nilai EQ sebesar 

0,146498 dengan asumsi variabel bebas selain EP dianggap konstan 

(tidak berpengaruh). 

g. Setiap kenaikan satu satuan unit COM akan menaikkan nilai EQ 

sebesar 0,315879 dengan asumsi variabel bebas selain COM dianggap 

konstan (tidak berpengaruh). 

h. Setiap kenaikan satu satuan unit INST akan menurunkan nilai EQ 

sebesar 0,016327 dengan asumsi variabel bebas selain INST dianggap 

konstan (tidak berpengaruh). 

i. Setiap kenaikan satu satuan unit ROA akan menurunkan nilai EQ 

sebesar 1,356419 dengan asumsi variabel bebas selain ROA dianggap 

konstan (tidak berpengaruh). 

j.  ‘e’ menunjukkan variabel pengganggu diluar variabel independen 

(leverage, likuiditas, reputasi KAP, konservatisme, investment 

opportunity set, komisaris independen dan kepemilikan institusional). 

3. Uji Signifikansi Model Regresi (Uji F) 

       Uji F digunakan untuk mengetahui apakah model regresi fit atau tidak 

fit. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara 

simultan terhadap variabel dependen. Model dikatakan fit (cocok) jika 

nilai sig < alfa (toleransi kesalahan). Berikut ini adalah hasil oleh data 

menggunakan SPSS untuk mengetahui fit atau tidaknya model regresi 

yang digunakan. 
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Tabel 20 

Hasil Uji F tanpa Variabel Kontrol 

 
Sumber: Lampiran 11, diolah 

       Berdasarkan Tabel 20, pengujian tanpa menggunakan variabel kontrol 

menunjukkan bahwa nilai sig < alfa (0,000 < 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model fit atau sesuai dan variabel independen secara 

simultan (bersama-sama) dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. 

Tabel 21 

Hasil Uji F dengan Variabel Kontrol 

 
Sumber: Lampiran 11, diolah 

       Berdasarkan Tabel 21 dengan menggunakan variabel kontrol 

menunjukkan bahwa nilai sig < alfa (0,000 < 0,05). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model fit atau sesuai. Selain itu variabel leverage, 

likuiditas, reputasi KAP, konservatisme, investment opportunity set, 

komisaris independen, kepemilikan institusional dan return on asset  
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secara simultan (bersama-sama) dan signifikan mempengaruhi kualitas 

laba.  

4. Koefisien Determinasi (R
2
) 

       Yaitu uji ketepatan model menggunakan Adjusted R-Square. Uji ini 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen (Imam, 2013:97). Semakin besar nilai 

Adjusted R-Square, maka semakin baik karena pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen semakin besar pula. Berikut 

adalah hasil uji koefisien determinasi tanpa adanya variabel kontrol. 

Tabel 22 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) tanpa Variabel Kontrol 

 
Sumber: Lampiran 11, diolah 

       Dari hasil pengolahan SPSS yang dapat dilihat pada Tabel 22, 

menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square = 0,053. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa besar pengaruh variabel leverage, likuiditas, reputasi 

KAP, konservatisme, investment opportunity set, komisaris independen 

dan kepemilikan institusional terhadap kualitas laba sebesar 5,3%. 

Berdasarkan hasil tersebut berarti ada faktor lain sebesar 94,7% yang tidak 

masuk dalam model penelitian yang dijelaskan oleh error. 
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Tabel 23 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R
2
) dengan Variabel Kontrol 

 
Sumber: Lampiran 11, diolah 

       Dari hasil pengolahan SPSS dengan menggunakan variabel kontrol 

yang dapat dilihat pada Tabel 23, menunjukkan bahwa nilai Adjusted R 

Square = 0,077. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar pengaruh 

variabel leverage, likuiditas, reputasi KAP, konservatisme, investment 

opportunity set, komisaris independen, kepemilikan institusional dan 

return on asset terhadap kualitas laba sebesar 7,7%. Berdasarkan hasil 

tersebut berarti ada faktor lain sebesar 92,3% yang tidak masuk dalam 

model penelitian yang dijelaskan oleh error. 

5. Uji t 

       Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen (Imam, 2013:98). 

Berikut ini hasil output SPSS terkait Uji t tanpa adanya variabel kontrol. 
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Tabel 24 

Hasil Uji t tanpa Variabel Kontrol 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.263316 .169  1.558 .120 

LEV 0.000374 .003 .007 .140 .889 

CR -0.014225 .015 -.051 -.973 .331 

RKAP 0.148011 .041 .188 3.645 .000 

Cit 0.000074 .000 .042 .764 .445 

EP 0.281858 .095 .154 2.966 .003 

COM 0.299930 .272 .061 1.102 .271 

INST 0.032417 .154 .011 .211 .833 

a. Dependent Variable: EQ      

Sumber: Lampiran 11, diolah 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama dilakukan untuk menguji pengaruh leverage terhadap 

kualitas laba. Berdasarkan Tabel 24, nilai t untuk variabel leverage 

sebesar 0,140. Tingkat signifikansi sebesar 0,889 lebih besar dari 0,05 

atau 0,889 > 0,05, maka leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. 

b. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua dilakukan untuk menguji pengaruh likuiditas terhadap 

kualitas laba. Berdasarkan Tabel 24, nilai t untuk variabel likuiditas 

sebesar -0,973. Tingkat signifikansi sebesar 0,331 lebih besar dari 0,05 

atau 0,331 > 0,05, maka likuiditas tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. 
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c. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga dilakukan untuk menguji pengaruh reputasi KAP 

terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 24, nilai t untuk variabel 

reputasi KAP sebesar 3,645. Tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih 

kecil dari 0,05 atau 0,000 < 0,05, maka reputasi KAP berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H3 diterima. 

d. Pengujian Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat dilakukan untuk menguji pengaruh konservatisme 

terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 24, nilai t untuk variabel 

konservatisme sebesar 0,764. Tingkat signifikansi sebesar 0,445 lebih 

besar dari 0,05 atau 0,445 > 0,05, maka konservatisme tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H4 ditolak. 

e. Pengujian Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima dilakukan untuk menguji pengaruh investment 

opportunity set terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 24, nilai t 

untuk variabel investment opportunity set sebesar 2,966. Tingkat 

signifikansi sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 atau 0,003 < 0,05, maka 

investment opportunity set berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 diterima. 
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f. Pengujian Hipotesis Keenam 

Hipotesis keenam dilakukan untuk menguji pengaruh komisaris 

independen terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 24, nilai t untuk 

variabel komisaris independen sebesar 1,102. Tingkat signifikansi 

sebesar 0,271 lebih besar dari 0,05 atau 0,271 > 0,05, maka 

konservatisme tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak. 

g. Pengujian Hipotesis Ketujuh 

Hipotesis ketujuh dilakukan untuk menguji pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 24, nilai t untuk 

variabel kepemilikan institusional sebesar 0,211. Tingkat signifikansi 

sebesar 0,833 lebih besar dari 0,05 atau 0,833 > 0,05, maka 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H7 ditolak. 

Tabel 25 

Rangkuman Hasil Uji t tanpa Variabel Kontrol 

Hipotesis Keterangan Signifikan 
Hasil 

Pengujian 

H1 
Leverage berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba 

Tidak 

Signifikan 
H1 ditolak 

H2 
Likuiditas berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba 

Tidak 

Signifikan 
H2 ditolak 

H3 
Reputasi KAP berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba 
Signifikan H3 diterima 

H4 
Konservatisme berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba 

Tidak 

Signifikan 
H4 ditolak 

H5 

IOS berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba 

 

 

Signifikan H5 diterima 
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H6 

Komisaris Independen 

berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba 

Tidak 

Signifikan 
H6 ditolak 

H7 

Kepemilikan Institusional 

berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba 

Tidak 

Signifikan 
H7 ditolak 

Sumber: diolah 

 

Berikut ini hasil uji t menggunakan SPSS dengan menggunakan variabel 

kontrol: 

Tabel 26 

Hasil Uji t dengan Variabel Kontrol 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 0.284049 .167 
 

1.702 .090 

LEV -0.000080 .003 -.002 -.030 .976 

CR -0.023607 .015 -.085 -1.604 .110 

RKAP 0.116194 .041 .148 2.816 .005 

Cit -0.000109 .000 -.063 -.986 .325 

EP 0.146498 .103 .080 1.426 .155 

COM 0.315879 .269 .064 1.175 .241 

INST -0.016327 .152 -.006 -.107 .915 

ROA 1.356419 .420 .215 3.233 .001 

a. Dependent Variable: EQ 
     

Sumber: Lampiran 11, diolah 

a. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama dilakukan untuk menguji pengaruh leverage 

terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 26, nilai t untuk variabel 

leverage sebesar -0,030. Tingkat signifikansi sebesar 0,976 lebih 
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besar dari 0,05 atau 0,976 > 0,05, maka leverage tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H1 ditolak. 

b. Penngujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua dilakukan untuk menguji pengaruh likuiditas 

terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 26, nilai t untuk variabel 

likuiditas sebesar -1,604. Tingkat signifikansi sebesar 0,110 lebih 

besar dari 0,05 atau 0,110 > 0,05, maka likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

H2 ditolak. 

c. Pengujian Hipotesis Ketiga 

Hipotesis ketiga dilakukan untuk menguji pengaruh reputasi KAP 

terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 26, nilai t untuk variabel 

reputasi KAP sebesar 2,816. Tingkat signifikansi sebesar 0,005 lebih 

kecil dari 0,05 atau 0,005 < 0,05, maka reputasi KAP berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa H3 diterima. 

d. Pengujian Hipotesis Keempat 

Hipotesis keempat dilakukan untuk menguji pengaruh konservatisme 

terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 26, nilai t untuk variabel 

konservatisme sebesar -0,986. Tingkat signifikansi sebesar 0,325 

lebih besar dari 0,05 atau 0,325 > 0,05, maka konservatisme tidak 
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berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa H4 ditolak. 

e. Pengujian Hipotesis Kelima 

Hipotesis kelima dilakukan untuk menguji pengaruh investment 

opportunity set terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 26, nilai t 

untuk variabel investment opportunity set sebesar 1,426. Tingkat 

signifikansi sebesar 0,155 lebih besar dari 0,05 atau 0,155 > 0,05, 

maka investment opportunity set tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H5 ditolak. 

f. Pengujian Hipotesis Keenam 

Hipotesis keenam dilakukan untuk menguji pengaruh komisaris 

independen terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 26, nilai t 

untuk variabel komisaris independen sebesar 1,175. Tingkat 

signifikansi sebesar 0,241 lebih besar dari 0,05 atau 0,241 > 0,05, 

maka komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H6 ditolak. 

g. Pengujian Hipotesis Ketujuh 

Hipotesis ketujuh dilakukan untuk menguji pengaruh kepemilikan 

institusional terhadap kualitas laba. Berdasarkan Tabel 26, nilai t 

untuk variabel kepemilikan institusional sebesar -0,107. Tingkat 

signifikansi sebesar 0,915 lebih besar dari 0,05 atau 0,915 > 0,05, 

maka kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H7 ditolak. 
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Tabel 27 

Rangkuman Hasil Uji t dengan Variabel Kontrol 

Hipotesis Keterangan Signifikan 
Hasil 

Pengujian 

H1 
Leverage berpengaruh negatif 

terhadap kualitas laba 

Tidak 

Signifikan 
H1 ditolak 

H2 
Likuiditas berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba 

Tidak 

Signifikan 
H2 ditolak 

H3 
Reputasi KAP berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba 
Signifikan H3 diterima 

H4 
Konservatisme berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba 

Tidak 

Signifikan 
H4 ditolak 

H5 
IOS berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba 

Tidak 

Signifikan 
H5 ditolak 

H6 

Komisaris Independen 

berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba 

Tidak 

Signifikan 
H6 ditolak 

H7 

Kepemilikan Institusional 

berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba 

Tidak 

Signifikan 
H7 ditolak 

Sumber: diolah 

 

C. Pembahasan 

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

yaitu leverage, likuiditas, reputasi KAP, konservatisme, investment 

opportunity set, komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap 

kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2012-2016. Penelitian ini menggunakan variabel 

kontrol yaitu return on asset (ROA) yang berfungsi untuk mengontrol 

hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, serta untuk 

menetralisir pengaruh variabel-variabel luar yang tidak perlu. Penelitian 

dilakukan dengan menguji pengaruh yang terjadi pada masing-masing 
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variabel independen terhadap variabel dependen ketika dikontrol dengan 

variabel kontrol dan tidak dikontrol dengan variabel kontrol sehingga dapat 

diketahui fungsi dari variabel kontrol. Meskipun demikian, penelitian ini 

berfokus pada pengaruh yang terjadi pada variabel independen yang 

digunakan. 

       Sampel penelitian yang digunakan sebanyak 364 data setalah outlier, 

baik menggunakan variabel kontrol maupun tanpa variabel kontrol. Uji 

asumsi klasik yang dilakukan memperoleh hasil yang tidak jauh berbeda, baik 

dengan variabel kontrol atau tanpa variabel kontrol. Hasil uji normalitas 

menunjukkan bahwa data sampel berdistribusi normal. Nilai signifikansi 

dengan Uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka 0,059 tanpa adanya 

variabel kontrol dan 0,088 dengan variabel kontrol, hal ini berarti data lebih 

berdistribusi normal dengan menggunakan variabel kontrol. Uji asumsi klasik 

selanjutnya menunjukkan bahwa sampel data terbebas dari kasus 

autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinieritas. 

       Uji koefisien determinasi (R
2
) yang bertujuan untuk mengukur 

kemampuan model menerangkan variabel dependen memperoleh hasil yang 

berbeda antara menggunakan variabel kontrol dan tidak menggunakan 

variabel kontrol. Hasil oleh data dengan SPSS menunjukkan bahwa nilai 

koefisien determinasi (R
2
) tanpa variabel kontrol sebesar 5,3% sedangkan 

dengan variabel kontrol sebesar 7,7%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

dependen dipengaruhi oleh variabel lain diluar model sebesar 94,7% tanpa 

menggunakan variabel kontrol dan sebesar 92,3% dengan variabel kontrol.           
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Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menjelaskan variabel 

dependen apabila menggunakan variabel kontrol dibanding tidak 

menggunakan variabel kontrol karena nilai koefisien determinasi (R
2
) dengan 

variabel kontrol lebih besar daripada nilai koefisien determinasi (R
2
) tanpa 

variabel kontrol yaitu 7,7% > 5,3%. 

       Uji F yang dilakukan pada data yang digunakan sebagai sampel, 

menunjukkan hasil yang sama baik menggunakan variabel konrol maupun 

tanpa menggunakan variabel kontrol. Tingkat signifikansi Uji F tanpa 

variabel kontrol sebesar 0,000 dan dengan variabel kontrol sebesar 0,000. Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa model regresi tersebut adalah model yang 

fit, baik dengan variabel kontrol maupun tanpa variabel kontrol. 

       Uji t yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara individual terhadap variabel dependen menunjukkan hasil yang 

berbeda antara menggunakan variabel kontrol dan tidak menggunakan 

variabel kontrol dalam model. Pada saat pengujian tanpa variabel kontrol 

menunjukkan bahwa reputasi KAP dan investment opportunity set 

berpengaruh signifikan dan positif. Sedangkan pengujian dengan 

menggunakan variabel kontrol menunjukkan bahwa variabel reputasi KAP 

tetap berpengaruh signifikan dan positif sedangkan investment opportunity set 

menjadi tidak berpengaruh signifikan. Variabel independen lainnya yaitu 

leverage, likuiditas, konservatisme, komisaris independen dan kepemilikan 

institusional dengan menggunakan variabel kontrol dan tanpa variabel kontrol 
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menunjukkan hasil yang sama yaitu tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba. Pembahasan lebih lanjut dapat dilihat pada uraian berikut: 

1. Pengaruh Leverage (X1) terhadap Kualitas Laba (Y) 

       Leverage merupakan variabel yang digunakan untuk mengetahui 

berapa besarnya aset yang dibiayai dengan hutang yang dilakukan oleh 

perusahaan. Dalam penelitian ini leverage dihitung menggunakan debt to 

equity ratio yaitu rasio yang membandingkan hutang terhadap ekuitas 

perusahaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan pada tabel 24 tanpa 

adanya variabel kontrol dapat ditarik kesimpulan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba. Hasil tersebut konsisten dengan hasil 

analisis pada tabel 26 dengan variabel kontrol yang menunjukkan bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa adanya variabel kontrol tidak mempengaruhi 

pengaruh leverage terhadap kualitas laba. Karena hasil uji t dengan 

menggunakan variabel kontrol dan tanpa menggunakan variabel kontrol 

menunjukkan hasil yang sama. Berikut tabel perbandingan rata-rata 

leverage dengan rata-rata kualitas laba: 

Tabel 28 

Perbandingan Rata-Rata Leverage dengan Kualitas Laba 

Variabel 2012 2013 2014 2015 2016 

Kualitas Laba 0,52958 0,5967 0,65998 0,62175 0,67893 

Leverage 0,66903 1,08872 0,87061 1,47621 -1,9174 

 Sumber: diolah 
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Gambar 7 

Diagram Perbandingan Rata-Rata Leverage dengan Kualitas Laba 

 

Sumber: diolah 

       Berdasarkan Tabel 28 dan Gambar 7, terlihat bahwa rata-rata 

leverage dan kualitas laba dari tahun 2012-2016 bersifat fluktuatif. Pada 

tahun 2013, rata-rata leverage mengalami kenaikan dari 0,669 (2012) 

menjadi 1,0887 (2013). Namun pada tahun 2014 turun menjadi 0,8706 

dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2015 menjadi 1,4762. Hingga 

pada tahun 2012 kembali mengalami penurunan menjadi -1,9174. 

Sedangkan rata-rata rasio kualitas laba sejak tahun 2012 hingga 2014 

mengalami kenaikan, tahun 2015 menurun dari 0,66 (2014) menjadi 

0,6218 (2015). Kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 2016 

menjadi 0,6789. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa 

penurunan rata-rata leverage tidak diikuti dengan kenaikan rata-rata 

kualitas laba maupun sebaliknya. 

       Rasio leverage PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP) tahun 

2014 sebesar 1,1026 sedangkan PT. Bentoel International Investama Tbk 

-2 
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(RMBA) pada tahun 2012 memiliki rasio leverage sebesar 2,6049. 

Namun pada tahun yang sama, kedua perusahaan tersebut memiliki rasio 

kualitas laba yang besarnya hampir sama yakni sebesar 0,8094 (HMSP) 

dan 0,8033 (RMBA). Hal serupa juga terjadi pada Gajah Tunggal Tbk 

(GJTL) tahun 2012 dan Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA) tahun 2015 

dimana rasio kualitas laba adalah sama-sama sebesar 1,171 namun rasio 

leverage menunjukkan angka yang jauh berbeda yaitu 1,3492 dan 

0,5991. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber dana yang digunakan 

oleh perusahaan tidak mempengaruhi besarnya laba dan arus kas operasi 

yang digunakan. Karena tingginya leverage suatu perusahaan disebabkan 

karena modal yang dimiliki sedikit sehingga tidak akan cukup untuk 

melakukan aktivitas opersional perusahaan. Sehingga bagaimanapun 

perusahaan harus melakukan pinjaman dari pihak ketiga yang 

menyebabkan leverage menjadi tinggi. Sehingga tinggi rendahnya rasio 

kualitas laba yang diproksikan menggunakan arus kas operasi dibagi 

dengan EBIT perusahaan tidak dipengaruhi oleh sumber dana yang 

digunakan oleh perusahaan melainkan dari kinerja perusahaan tersebut 

untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasi atau EBIT serta arus kas 

operasi yang tinggi adalah karena rendahnya pengakuan transaksi secara 

akrual. 

       Selain berdasarkan data tersebut, peneliti juga berpendapat bahwa hal 

tersebut terjadi karena ketika perusahaan mempunyai hutang yang tinggi 

yang menyebabkan tingginya leverage, maka perusahaan akan semakin 
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dinamis. Artinya, pihak manajemen akan lebih terpacu untuk 

meningkatkan kinerjanya agar perusahaan dapat membayar hutang-

hutangnya sehingga dampak positifnya adalah perusahaan akan lebih 

berkembang. Sehingga tidak ada pengaruh leverage terhadap kualitas 

laba.  

       Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rizki 

(2012), Chusnulia, dkk (2014), Marisatussholekha dan Eddy (2014), 

Kadek dan Ida (2014) yang menyatakan bahwa leverage  tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba. 

2. Pengaruh Likuiditas (X2) terhadap Kualitas Laba (Y) 

       Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki. 

Dalam penelitian ini, likuiditas diukur mengunakan current ratio yaitu 

dengan membagi current asset dengan current liability. Dari hasil analisis 

pada Tabel 24 tanpa menggunakan variabel kontrol menunjukkan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Hasil tersebut 

konsisten dengan Tabel 26 dengan menggunakan variabel kontrol yang 

menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya variabel kontrol tidak 

mempengaruhi pengaruh likuiditas terhadap kualitas laba. Karena hasil uji 

t dengan menggunakan variabel kontrol dan tanpa menggunakan variabel 

kontrol menunjukkan hasil yang sama. Berikut tabel perbandingan rata-

rata likuiditas dengan rata-rata kualitas laba: 
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Tabel 29 

Perbandingan Rata-Rata Likuiditas dengan Kualitas Laba 

Variabel 2012 2013 2014 2015 2016 

Kualitas Laba 0,52958 0,5967 0,65998 0,62175 0,67893 

Likuiditas 2,45896 2,64088 2,5709 2,58906 2,58708 

           Sumber: data diolah 

Gambar 8 

Diagram Perbandingan Rata-Rata Likuiditas dengan Kualitas Laba 

 

Sumber: data diolah 

       Berdasarkan Tabel 29 dan Gambar 8, terlihat bahwa rata-rata rasio 

likuiditas dan kualitas laba mengalami fluktuatif. Rata-rata kualitas laba 

pada tahun 2012 sebesar adalah 2,45896. Pada tahun 2013 angka tersebut 

naik menjadi 2,64088. Kenaikan tersebut diikuti oleh rata-rata kualitas 

laba yang juga mengalami kenaikan dari 0,52958 (2012) menjadi 0,5967 

(2013). Pada tahun 2014 dan 2015 rata-rata likuiditas mengalami 

kenaikan dari 2,5709 menjadi 2,58906, dan mengalami penurunan pada 

tahun 2016 menjadi 2,58708. Perubahan tersebut tidak berbanding lurus 

dengan perubahan rata-rata kualitas laba. Karena pada tahun 2014 naik 

menjadi 0,65998, tahun 2015 turun menjadi 0,62175 dan tahun 2016 naik 

lagi menjadi 2,58708. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa 
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kenaikan maupun penurunan rata-rata likuiditas tidak diikuti kenaikan 

maupun penurunan rata-rata kualitas laba. Hal tersebut sesuai dengan 

hasil uji statistik t dengan dan tanpa variabel kontrol yang menunjukkan 

bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.  

       Selain itu, tinggi rendahnya tingkat likuiditas perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba yang disajikan oleh manajemen 

didalam perusahaan, karena ketika likuiditas rendah mengindikasikan 

ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendeknya. 

PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk (INTP) pada tahun 2012 memiliki 

rasio likuiditas minimum yaitu sebesar 0,01. Rasio yang sangat rendah 

tersebut disebabkan oleh kewajiban jangka pendek yang sangat tinggi. 

Sehingga untuk membayar kewajiban jangka pendeknya, perusahaan 

harus melakukan berbagai cara misalnya dengan mencairkan asetnya 

dengan cara menjual persediaan, menagih piutang dan menjual surat 

berharga. Perusahaan akan lebih berfokus pada pemilihan berbagai 

alternatif yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah likuiditas 

tersebut. Sehingga dengan adanya masalah likuiditas tidak mendorong 

manajemen untuk melaporkan laba dengan kualitas rendah atau laba yang 

tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya tetapi justru 

akan berfokus pada penyelesaian masalah likuiditas tersebut serta untuk 

menjaga masalah likuiditas di masa depan. 
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       Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Amanita (2013) dan Kadek dan Ida (2014) yang menunjukkan bahwa 

likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

3. Pengaruh Reputasi KAP (X3) terhadap Kualitas Laba (Y) 

       KAP dengan reputasi yang tinggi, menyediakan jasa auditor yang 

berkualitas, kompeten, berintegritas serta memiliki independensi yang 

tinggi. Sehingga hasil auditnya dapat menambah kredibilitas informasi 

laba yang disajikan oleh perusahaan. Reputasi KAP diukur menggunakan 

pemeringkatan berdasarkan jumlah klien. Hasil analisis pada Tabel 24 

tanpa menggunakan variabel kontrol, menunjukkan hasil bahwa reputasi 

KAP berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Konsisten dengan Tabel 

26 dengan menggunakan variabel kontrol menunjukkan bahwa reputasi 

KAP berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa pengaruh reputasi KAP terhadap kualitas laba adalah 

signifikan/kuat karena hasil uji t dengan menggunakan variabel kontrol 

dan tanpa menggunakan variabel kontrol menunjukkan hasil yang sama 

yaitu berpengaruh positif. Berdasarkan data sampel dalam penelitian ini, 

berikut perbandingan rata-rata reputasi KAP dan rata-rata kualitas laba 

2012-2016: 

Tabel 30 

Perbandingan Rata-Rata Reputasi KAP dengan Kualitas Laba 

Variabel 2012 2013 2014 2015 2016 

Kualitas Laba 0,52958 0,5967 0,65998 0,62175 0,67893 

Reputasi KAP 1,5974 1,58333 1,61111 1,6 1,51282 

 Sumber: data diolah 
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Gambar 9 

Diagram Perbandingan Rata-Rata Reputasi KAP dengan Kualitas Laba 

 

Sumber: data diolah 

       Berdasarkan Tabel 30 dan Gambar 9 menunjukkan bahwa pergerakan 

rata-rata raputasi KAP diikuti oleh pergerakan rata-rata kualitas laba. 

Kenaikan rata-rata reputasi KAP sebesar 0,02778 pada tahun 2014 diikuti 

kenaikan rata-rata kualitas laba sebsesar 0,06328. Sama halnya dengan 

penurunan rata-rata reputasi KAP tahun 2015 sebesar 0,1111 juga diikuti 

oleh penurunan rata-rata kualitas laba sebesar 0,03823. Data tersebut 

didukung dengan hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa reputasi 

KAP berpengaruh positif terhadap kualitas laba. 

       PT. Arwana Citra Mulia Tbk (ARNA) tahun 2012 menunjukkan 

bahwa ketika reputasi KAP dalam kategori tiga, maka rasio kualitas laba 

sebesar 1,1198. Sedangkan PT. Inti Keramik Alam Asri Industri Tbk 

(IKAI) tahun 2016 menunjukkan bahwa ketika reputasi KAP dalam 

katergori satu, maka rasio kualitas laba juga turun menjadi -0,0912. 

Sehingga penurunan kategori KAP diikuti dengan penurunan rasio 

kualitas laba. Selain itu PT. Keramik Indonesia Assosiasi Tbk (KIAS) 
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tahun 2016 menunjukkan bahwa ketika reputasi KAP dalam kategori satu 

maka rasio kualitas laba sebesar -0,1521. Sedangkan pada PT. Holcim 

Indonesia Tbk (SMCB) tahun 2015 ketika kategori reputasi KAP adalah 

tiga maka rasio kualitas laba naik menjadi 1,5233. Kedua contoh tersebut 

menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba. 

       Marisatusholekha dan Eddy (2014) menyatakan bahwa dengan 

keahlian superior yang dimiliki, auditor yang bermutu dapat mendeteksi 

manajemen laba. Perusahaan yang menggunakan jasa audit dari KAP 

bereputasi tinggi akan berusaha menyajikan laporan keuangan yang 

akuntabel, transparan dan tidak melakukan praktek akuntansi. Hal 

tersebut karena setiap perusahaan menginginkan hasil audit yang baik 

atau wajar tanpa pengecualian. Selain itu hasil audit dari KAP yang 

mempunyai reputasi yang tinggi juga lebih dipercaya oleh pengguna 

laporan keuangan. Jika dalam audit, auditor menemukan adanya indikasi 

kecurangan atau pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya 

maupun melakukan pencatatan akrual yang menyebabkan kenaikan atau 

penurunan laba sehingga tidak sesuai dengan laba sesungguhnya maka 

akan mempengaruhi hasil audit. Hal tersebut akan mendorong manajemen 

untuk berusaha menyajikan laporan keuangan yang sesuai standar yang 

berlaku sehingga laba disajikan sesuai dengan kondisi yang 

sesungguhnya. Sehingga perusahaan akan mendapatkan hasil audit yang 

baik dan pengguna laporan keuangan semakin percaya terhadap laporan 
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keuangan yang disajikan perusahaan. Maka, jika perusahaan 

menggunakan KAP yang bereputasi tinggi, akan menyajikan laporan 

keuangan yang sesungguhnya yang menyebabkan laba menjadi lebih 

berkualitas. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Bolmiri dkk (2016) menunjukkan bahwa reputasi KAP berpengaruh 

terhadap kualitas laba. 

4. Pengaruh Konservatisme (X4) terhadap Kualitas Laba (Y) 

       Menurut Givoly dan Hayn (2000), konservatisme sebagai pengakuan 

awal untuk biaya dan rugi serta menunda pengakuan untuk pendapatan 

dan keuntungan. Konservatisme dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan market to book ratio. Hasil uji t tanpa menggunakan 

variabel kontrol pada Tabel 24 menunjukkan bahwa konservatisme tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba. Hasil tersebut konsisten dengan uji t 

dengan menggunakan variabel kontrol yang menunjukkan bahwa 

konservatisme tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa adanya variabel kontrol tidak mempengaruhi 

pengaruh konservatisme terhadap kualitas laba. Karena hasil uji t dengan 

menggunakan variabel kontrol dan tanpa menggunakan variabel kontrol 

menunjukkan hasil yang sama. Berdasarkan data sampel dalam penelitian 

ini, berikut perbandingan rata-rata konservatisme dengan rata-rata kualitas 

laba tahun 2012-2016: 
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Tabel 31 

Perbandingan Rata-Rata Konservatisme dengan Kualitas Laba 

Variabel 2012 2013 2014 2015 2016 

Kualitas Laba 0,52958 0,5967 0,65998 0,62175 0,67893 

Konservatisme 61,0884 72,9675 79,0912 83,6878 88,8214 

 Sumber: data diolah 

Gambar 10 

Diagram Perbandingan Rata-Rata Konservatisme dengan Kualitas Laba 

 

          Sumber: data diolah 

       Berdasarkan Tabel 31 dan Gambar 10 menunjukkan bahwa rata-rata 

konservatisme pada tahun 2012-2016 selalu mengalami kenaikan dari 

tahun ke tahun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun 

kenaikan tersebut tidak diikuti dengan kenaikan rata-rata kualitas laba. 

Rata-rata kualitas laba mengalami kenaikan pada tahun 2012-2014 namun 

mengalami penurunan pada tahun 2015 dan meningkat lagi pada tahun 

2016. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata 

kualitas laba pada tahun 2012-2016 tidak dipengaruhi oleh kenaikan rata-

rata konservatisme. Hal tesebut sesuai dengan hasil uji statistik t yang 
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menunjukkan bahwa konservatisme tidak berpengaruh terhadap kualitas 

laba. 

      PT. Apac Citra Centertex Tbk (MYTX) tahun 2015 merupakan 

perusahaan yang memiliki rasio konservatisme minimum yaitu sebesar 

0,08 dengan rasio kualitas laba sebesar 0,3201. Sedangkan rasio 

konservatisme maksimum adalah PT. Unilever Indonesia Tbk (UNVR) 

tahun 2016 yaitu sebesar 3880 dengan rasio kualitas laba sebesar 0,7798. 

Rasio konservatisme tersebut berbeda sangat jauh karena merupakan 

angka terendah dan tertinggi, namun perubahan rasio kualitas laba sangat 

kecil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya konservatisme 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

      Hal lain yang menyebabkan konservatisme tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba adalah karena perusahaan hanya menerapkan 

konservatisme ketika dalam kondisi keragu-raguan. Sehingga dalam 

kondisi keragu-raguan tersebut manajemen harus secara bijak untuk 

mengakui beban atau kerugian yang terjadi sesegera mungkin 

dibandingkan pengakuan pendapatan. Perlakuan tersebut dilakukan oleh 

manajemen semata-mata untuk berjaga-jaga atas kondisi yang tidak pasti 

dan masih bersikap ragu-ragu. Jadi, motivasi manajemen menerapkan 

konservatisme adalah bukan untuk meningkatkan kualitas laba yang 

dilaporkan tetapi karena memang untuk mengatasi kodisi yang ragu-ragu. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Putu dan Dewa (2014), Ramadan (2015), dan Vatanparast, dkk 
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(2014) yang menemukan bahwa ada pengaruh signifikan antara 

konservatisme dan kualitas laba. 

5. Pengaruh Investment Opportunity Set (X5) terhadap Kualitas Laba (Y) 

       Investment opportunity set (IOS) merupakan kesempatan perusahaan 

untuk tumbuh. Selain itu IOS juga menggambarkan tersedianya alternatif 

investasi bagi perusahaan dimasa yang akan datang yang dapat 

menghasilkan return tinggi. IOS diukur menggunakan earning to price 

ratio (E/P). Hasil analisis yang dilakukan pada Tabel 24 menunjukkan 

bahwa variabel investment opportunity set berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba. Pengujian tersebut dilakukan tanpa adanya variabel kontrol. 

Namun hasil yang berbeda ditunjukkan pada Tabel 26 bahwa variabel 

investment opportunity set tidak berpengaruh terhadap kualitas laba ketika 

pengujian dilakukan dengan menggunakan variabel kontrol. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa adanya variabel kontrol memperlemah 

pengaruh investment opportunity set terhadap kualitas laba. Karena 

setelah dilakukan uji t dengan menggunakan variabel kontrol, investment 

opportunity set menjadi tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

       Analisis yang pertama pada Tabel 24 tanpa variabel kontrol 

disimpulkan bahwa investment opportunity set berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba. Maksudnya adalah semakin besar kesempatan 

perusahaan untuk tumbuh dimasa depan maka semakin berkualitas laba 

yang disajikan oleh perusahaan. Hal tersebut karena dengan tingginya 

investment opportunity set maka manajemen akan menyajikan kondisi 
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tersebut kepada pengguna laporan keuangan serta untuk menarik investor. 

Rasio IOS menunjukkan kestabilan laba yang dimiliki perusahaan dan 

kesempatan investasi dimasa depan, sehingga jika perusahaan memiliki 

IOS yang tinggi maka laba yang dilaporkan adalah laba yang sesuai 

dengan kondisi yang sebenarnya untuk menunjukkan bahwa perusahaan 

mempunyai kesempatan untuk tumbuh dimasa depan dan laba yang 

dihasilkan dapat mencerminkan harga saham perusahaan. Sebaliknya jika 

nilai IOS rendah, perusahaan tidak akan melaporkan kondisi yang 

sesungguhnya karena akan menunjukkan bahwa perusahaan tidak 

memiliki alternatif investasi dimasa depan. Sehingga IOS yang tinggi 

akan mempengaruhi manajemen untuk menyajikan laba yang berkualitas 

tinggi, sedangkan IOS yang rendah, akan mendorong manajemen untuk 

menyajikan laba yang berkualitas rendah. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chusnulia (2014) dan Rizki 

(2012) yang menunjukkan bahwa investment opportunity set berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba. 

       Analisis pada Tabel 26 dengan variabel kontrol menunjukkan bahwa 

investment opportunity set tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Hal 

tersebut dikarenakan kesempatan bertumbuh dilakukan oleh perusahaan 

dengan cara memanfaatkan alternatif-alternatif yang ada saat ini untuk 

menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kesempatan untuk tumbuh 

dimasa depan. Sehingga adanya kesempatan tumbuh dimasa depan bagi 

perusahaan tidak dilakukan dengan cara melaporkan laba perusahaan 
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sesuai kondisi sesungguhnya. Hal tersebut bertentangan dengan teori 

signaling yang menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal 

kepada pihak luar terkait kondisi yang sesungguhnya untuk menarik 

investor. Berikut data perbandingan rata-rata investment opportunity set 

dengan kualitas laba: 

Tabel 32 

Perbandingan Rata-Rata Investment Opportunity Set dengan  

Kualitas Laba 

Variabel 2012 2013 2014 2015 2016 

Kualitas Laba 0,52958 0,5967 0,65998 0,62175 0,67893 

IOS 0,07704 0,08224 0,06957 -0,0305 -0,005 

 Sumber: data diolah 

Gambar 11 

Diagram Perbandingan Rata-Rata Investment Opportunity Set dengan 

Kualitas Laba 

 

 Sumber: data diolah 

       Berdasarkan Tabel 32 dan Gambar 11 menunjukkan bahwa rata-rata 

investment opportunity set dari tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 

0,0052 dibandingkan dengan tahun 2012. Kenaikan tersebut diikuti 
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dengan naiknya rara-rata kualitas laba tahun 2013 sebesar 0,06712. 

Selanjutnya tahun 2015 rata-rata investment opportunity set mengalami 

penurunan dan rata-rata kualitas laba juga mengalami penurunan. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil uji t tanpa menggunakan variabel kontrol 

yang menunjukkan bahwa investment opportunity set mempengaruhi 

kualitas laba. 

      Rata-rata investment opportunity set tahun 2012-2016 bersifat 

fluktuatif. Setiap kenaikan maupun penurunan rasio investment 

opportunity set tidak selalu diikuti oleh kenaikan atau penurunan rata-rata 

kualitas laba. Hal tesebut sesuai dengan hasil uji t dengan menggunakan 

variabel kontrol yang menunjukkan bahwa investment opportunity set 

tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Hasil penelitian dengan 

menggunakan variabel kontrol konsisten dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Erikson, dkk (2014) dan Putu dan Putu (2016) 

menunjukkan bahwa investment opportunity set tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba. 

6. Pengaruh Komisaris Independen (X6) terhadap Kualitas Laba (Y) 

       Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal 

dari luar perusahaan dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan 

atau tidak terafiliasi dengan direksi, pemegang saham pengendali, anggota 

dewan komisaris lainnya dan tidak terlibat dalam hubungan bisnis 

maupun hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensinya 

(Monks dan Minow, 2011:257). Komisaris independen dalam penelitian 
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ini diukur dengan menggunakan proporsi jumlah komisaris independen 

dibandingkan dengan jumlah dewan komisaris. Berdasarkan hasil uji t  

pada Tabel 24 dan Tabel 26 yaitu dengan dan tanpa menggunakan 

variabel kontrol menunjukkan hasil yang sama. Hasil uji t tersebut 

menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya variabel kontrol 

tidak mempengaruhi pengaruh komisaris independen terhadap kualitas 

laba. Karena hasil uji t dengan menggunakan variabel kontrol dan tanpa 

menggunakan variabel kontrol menunjukkan hasil yang sama. 

Berdasarkan data sampel yang digunakan dalam penelitian ini, berikut 

tabel perbandingan rata-rata komisaris independen dan rata-rata kualitas 

laba dari tahun 2012-2016: 

Tabel 33 

Perbandingan Rata-Rata Komisaris Independen dengan Kualitas Laba 

Variabel 2012 2013 2014 2015 2016 

Kualitas Laba 0,52958 0,5967 0,65998 0,62175 0,67893 

Komisaris Independen 0,37806 0,38357 0,40506 0,38814 0,39844 

      Sumber: data diolah 
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Gambar 12 

Diagram Perbandingan Rata-Rata Komisaris Independen dengan Kualitas 

Laba 

 

       Berdasarkan Tabel 33 dan Gambar 12 menunjukkan bahwa rata-rata 

komisaris independen pada tahun 2012-2016 secara garis besar 

mengalami kenaikan. Pada tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 

0,00551, tahun 2014 sebesar 0,02149, tahun 2015 turun sebesar 0,01692 

dan tahun 2016 naik sebesar 0,0103. Sedangkan rata-rata kualitas laba 

tahun 2013 naik sebesar 0,06712, tahun 2014 naik sebesar 0,06328, tahun 

2015 turun sebesar 0,03823 dan tahun 2016 naik sebesar 0,05718. 

Berdasarkan data tersebut, setiap pergerakan rata-rata komisaris 

independen tidak diikuti dengan pergerakan rata-rata kualitas laba dengan 

besar yang konsisten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan 

besarnya rata-rata kualitas laba tidak dipengaruhi oleh rata-rata komisaris 

independen. 

       Selain berdasarkan data diatas, adanya komisaris independen oleh 

perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja dan 

tidak dimaksudkan untuk menegakkan good corporate governance 
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(GCG) didalam perusahaan untuk melakukan pengawasan. Sehingga 

adanya komisaris independen di dalam perusahaan tidak digunakan untuk 

melakukan pengawasan yang tepat terhadap tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen. Hal tersebut mengakibatkan manajemen dapat melakukan 

berbagai cara untuk melaporkan laba perusahaan untuk menunjukkan 

bahwa kinerja manajemen baik. Maka tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen terkait dengan pelaporan laporan keuangan serta laba 

perusahaan tidak dipengaruhi oleh komisaris independen. Hasil penelitian 

ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Erikson, dkk 

(2014) dan Marisatusholekha dan Eddy (2014) yang menunjukkan bahwa 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

7. Pengaruh Kepemilikan Institusional (X7) terhadap Kualitas Laba (Y) 

       Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan 

yang dimiliki pihak luar perusahaan seperti, institusi atau perusahaan 

yang dimiliki oleh lembaga keuangan non bank misalnya perusahaan 

asuransi, perusahaan investasi, perusahaan reksadana, perusahaan leasing, 

perusahaan dana pensiun, dan lain lain (Horne dan Wachowicz, 2008 : 

485). Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan proporsi 

jumlah saham yang dimiliki oleh institusi dibandingkan dengan jumlah 

saham beredar. Tabel 24 menunjukkan hasil uji t tanpa menggunakan 

variabel kontrol sedangkan Tabel 26 menunjukkan hasil uji t dengan 

menggunakan variabel kontrol. Kedua hasil tersebut menunjukkan hasil 

yang sama yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 
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kualitas laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya variabel kontrol 

tidak mempengaruhi pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas 

laba. Karena hasil uji t dengan menggunakan variabel kontrol dan tanpa 

menggunakan variabel kontrol menunjukkan hasil yang sama. Berikut 

tabel perbandingan rata-rata kepemilikan institusional dengan rata-rata 

kualitas laba: 

Tabel 34 

Perbandingan Rata-Rata Kepemilikan Institusional dengan Kualitas Laba 

Variabel 2012 2013 2014 2015 2016 

Kualitas Laba 0,52958 0,5967 0,65998 0,62175 0,67893 

Kepemilikan Institusional 0,72602 0,68792 0,70213 0,68184 0,64333 

        Sumber: data diolah 

Gambar 13 

Diagram Perbandingan Rata-Rata Kepemilikan Institusional dengan 

Kualitas Laba 

 

Sumber: data diolah 

       Berdasarkan Tabel 34 dan Gambar 13 menunjukkan bahwa rata-rata 

kepemilikan institusional tahun 2013 megalami penurunan yaitu 0,72602 

(2012) menjadi 0,68792 (2013). Kemudian pada tahun 2014 naik menjadi 

0,70213, serta mengalami penurunan pada tahun 2015 dan 2016 menjadi 
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0,68184 dan 0,64333. Sedangkan rata-rata kualitas laba tahun 2013 

mengalami kenaikan dari 0,52958 (2012) menjadi 0,5967. Kemudian 

pada tahun 2014 mengalami naik menjadi 0,65998, tahun 2015 turun 

menjadi 0,62175 kemudian kembali naik pada tahun 2016 menjadi 

0,67893. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa setiap adanya 

kenaikan rata-rata kepemilikan institusional tidak selalu diikuti oleh 

kenaikan rata-rata kualitas laba. Hal tersebut sejalan dengan hasil uji 

statistik t baik menggunakan variabel kontrol dan tidak menggunakan 

variabel kontrol yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba.    

       Selain berdasarkan data tersebut, kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba karena adanya pihak-pihak 

institusional yang memiliki saham perusahaan tidak memiliki kekuatan 

dalam mempengaruhi apa yang dilaporkan manajemen dalam laporan 

keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan investor yang 

berasal dari institusi tidak mampu meningkatkan kualitas laba perusahaan 

khususnya perusahaan manufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini.  Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Erikson, dkk (2014) dan Amanita, dkk (2013) yang menunjukkan bahwa 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.


