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ABSTRACT 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mencari bukti empiris mengenai pengaruh struktur 

kepemilikan yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional serta kepemilikan keluarga dan 

kualitas audit terhadap kualitas laba. Dalam penelitian ini Penulis juga menguji pengaruh variabel kontrol yaitu 

ukuran perusahaan. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) tahun 2016-2018. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling dan memperoleh 120 sampel selama 3 tahun. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS versi 22. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) hasil uji koefisien determinan sebesar 0.147 yang berarti 

bahwa variabel independen mampu menjelaskan 14.7% terhadap variabel dependen dan sisanya 85.3% 

dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian; (2) hasil signifikansi uji f sebesar 0.007; (3) hasil uji t 

menunjukkan tingkat signifikansi kepemilikan manajerial sebesar 0.288, kepemilikan institusional sebesar 

0.522, kepemilikan keluarga sebesar 0.034, ukuran KAP sebesar 0.967 dan ukuran perusahaan sebesar 0.004. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kepemilikan keluarga, ukuran KAP dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Secara parsial kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 

kualitas laba sedangkan kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap 

kualitas laba, menambah jumlah sampel dan menambah periode pengamatan. 

 

 

Kata kunci : kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan      

                                       keluarga, ukuran KAP, ukuran perusahaan. 

 

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan oleh 

perusahaan dan para pemegang saham. Menurut Sundjaja dan Barlian (2001: 47), laporan keuangan 

adalah suatu laporan yang menggambarkan hasil dan proses akuntansi yang digunakan sebagai alat 

komunikasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan data keuangan atau aktivitas perusahaan. 

Laporan keuangan secara umum terdiri dari laporan neraca, laporan perubahan modal, laporan laba 

rugi, catatan atas laporan keuangan dan laporan arus kas perusahaan. Laporan keuangan suatu 

perusahaan sangat berpengaruh bagi para investor dalam proses pengambilan keputusan terutama 

pada laporan laba rugi. Kualitas laba yang baik akan berdampak baik pula bagi perusahaan. Semakin 
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baik laba suatu perusahaan semakin meningkatkan minat para investor untuk menanamkan modalnya 

di perusahaan tersebut. 

Sekarang ini banyak para investor mencari perusahaan yang memiliki kualitas laba yang baik. 

Jumlah laba yang besar belum tentu berkualitas. Laba merupakan salah satu ukuran kinerja 

perusahaan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, dimana laba tersebut diambil 

dengan dasar akrual (Siregar dan Utama, 2005). Oleh para investor laba digunakan untuk 

mengevaluasi kinerja manajemen dan untuk memprediksi laba di masa yang akan datang. Laba yang 

berkualitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Struktur kepemilikan merupakan salah satu hal 

yang dapat mempengaruhi kualitas laba. Struktur kepemilikan di suatu perusahaan biasanya terdiri 

dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga. Selain struktur 

kepemilikan, kualitas laba juga dapat dipengaruhi oleh kualitas auditor eksternal dan ukuran 

perusahaan. 

Kepemilikan manajerial merupakan para pemegang saham yang mempunyai kedudukan di 

manajemen perusahaan baik sebagai dewan direksi maupun komisaris. Kepemilikan manajerial dapat 

diukur berdasarkan besarnya saham yang dimilikinya. Semakin besar persentase kepemilikan saham 

manajerial maka semakin baik pula kinerja perusahaan karena manajer bertindak sebagai pemegang 

saham sekaligus pengendali perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara 

kepentingan pemegang saham dengan manajer sehingga manajer dapat merasakan langsung manfaat 

mengenai keputusan yang diambil dan ikut menanggung apabila keputusan yang diambil salah. 

Selain faktor kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional juga berpengaruh terhadap 

kualitas laba suatu perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan 

institusi lain (Tarjo: 2008). Kepemilikan institusional mampu meningkatkan pengawasan yang lebih 

optimal terhadap kinerja manajemen. Kepemilikan institusional dapat dilihat dari persentase 

kepemilikan saham suatu perusahaan oleh pihak institusi. Pada umumnya kepemilikan saham oleh 

institusi jumlahnya besar sehingga proses pengawasan terhadap manajer menjadi lebih baik. 

Monitoring secara efektif dapat mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. 

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional maka semakin kuat tingkat pengendalian yang 

dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. 

Di sisi lain, sekarang ini banyak perusahaan yang struktur kepemilikannya dari keluarga 

sendiri di mana pemegang saham masih mempunyai hubungan dengan pemilik perusahaan, sehingga 

saham mayoritasnya dimiliki oleh keluarganya sendiri. Perusahaan yang memiliki konsentrasi 

kepemilikan keluarga yang mayoritas diyakini memiliki kinerja perusahaan yang jauh lebih baik 

dibandingkan perusahaan yang bukan berbasis kepemilikan keluarga (Martinez dan Stohr, 2005). 

Pemegang saham oleh pihak keluarga bertindak sebagai principal dan pemegang saham yang 

bukan keluarga bertindak sebagai agen. Kesenjangan informasi terjadi karena pemegang saham 

keluarga lebih banyak mengetahui informasi mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pemegang 

saham yang bukan keluarga. Kepemilikan saham keluarga membuat para pemegang saham mayoritas 

meningkatkan kinerjanya demi kepentingan bersama agar perusahaan tersebut mencapai laba yang 

maksimal. Di Indonesia ini banyak bisnis yang dijalankan oleh keluarga terutama pada sektor 

manufaktur. Tidak hanya dari faktor kepemilikan, kasus manipulasi laporan keuangan juga telah 

banyak terjadi di perusahaan-perusahaan sehingga membuat kualitas laporan keuangan menurun. 

Menurunnya kualitas laporan keuangan membuat para pemegang saham sulit mengambil 

keputusan dan dapat mengakibatkan berkurangnya minat para investor  untuk berinvestasi di  

perusahaan tersebut. Kasus mengenai kualitas laporan keuangan ini  membuat Penulis tertarik untuk 

meneliti hal tersebut. 

Untuk menghindari manipulasi laporan keuangan, perusahaan dapat memperbaiki kualitas 
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audit. Kualitas audit yang baik dapat memperkecil adanya kecurangan dalam pembuatan laporan 

keuangan. Dengan audit yang baik kecurangan sekecil apapun bisa diketahui sehingga perusahaan 

dapat melakukan perbaikan segera mungkin. Namun sekarang ini banyak perusahaan yang pintar 

memanipulasi laporan keuangan sehingga perlu adanya audit yang ketat dari pihak eksternal 

perusahaan. 

Audit secara berkala dan ketat tidak hanya dilakukan di sektor perusahaan yang besar seperti 

manufaktur, property dan real estate, keuangan, dan sektor lain, tetapi di perusahaan yang masih 

dalam proses pertumbuhan juga perlu adanya audit secara berkala agar tidak ada masalah yang 

berkelanjutan di kemudian hari. 

Sektor manufaktur termasuk dalam perusahaan yang riskan terjadi kesalahan sehingga perlu 

adanya kualitas audit yang baik. Nurina (2011) berpendapat bahwa auditor yang berkualitas 

mampu mendeteksi manajemen laba yang dilakukan oleh klien, sehingga manajer akan cenderung 

melakukan pembatasan terhadap besarnya accrual discretionary. Auditor yang berkualitas tinggi 

lebih menyukai untuk melaporkan kesalahan dan penyimpangan, dan tidak bersedia untuk menerima 

praktik akuntansi yang menyimpang. Auditor yang berkualitas tinggi diharapkan mampu mendeteksi 

praktik manajemen laba, sehingga manajer cenderung lebih berhati-hati dalam melaporkan besarnya 

nilai discretionary accrual. 

Terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas audit, yaitu 

ukuran KAP, independensi auditor dan auditor spesialis industri. Dalam penelitian ini Penulis 

mengukur kualitas audit dengan menggunakan ukuran KAP. 

Ukuran KAP diduga berpengaruh dengan hasil audit yang dilakukan oleh auditor. Auditor 

yang bekerja di KAP big four dianggap lebih berkualitas karena dibekali oleh serangkaian pelatihan 

dan prosedur serta memiliki program audit yang dianggap lebih akurat dan efektif dibandingkan 

dengan auditor KAP non-big four. KAP big four dalam mengaudit laporan keuangan lebih berkualitas 

dan bekerja dengan sebaik mungkin sesuai dengan prosedur sehingga manajer tidak akan berani 

melakukan praktik manajemen laba. Semakin besar ukuran KAP yang digunakan maka semakin tinggi 

kualitas audit yang dihasilkan sehingga dapat medeteksi kualitas laba di suatu perusahaan. Dari latar 

belakang tersebut Penulis berkeinginan untuk meneliti Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Kualitas 

Audit terhadap Kualitas Laba pada perusahaan sektor manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) periode 2016-2018. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

Teori Agensi (Agency Theory) 
Teori agensi merupakan teori yang menghubungkan antara principal dan agent. Menurut 

Jensen dan Meckling (1976) agency theory adalah sebuah kontrak antara manajemen (agent) dengan 

pemilik (principal). Pemegang saham (principal) mempekerjakan manajer (agent) yang bertindak 

atas nama dan untuk kepentingan pemilik (principal) untuk mengelola perusahaan, sehingga atas 

nama tindakannya tersebut agen mendapatkan imbalan. 

 
 
 
Teori Stewardship 

Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah 

termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk 

kepentingan organisasi. 
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Kualitas Laba 
Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi dan informasi keuangan kepada pihak-

pihak di luar perusahaan. laporan keuangan diharapkan dapat memberikan informasi kepada para 

investor dan kreditur dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Dasar akrual dipilih 

dalam penyusunan laporan keuangan karena dianggap lebih rasional dan adil sehingga dapat 

mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya, namun penggunaan dasar akrual dapat 

memberikan kebebasan kepada manajemen dalam memilih metode akuntasi yang digunakan selama 

tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. 

 

 

METODOLOGI 

Jenis Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 

penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu berupa informasi-informasi yang disajikan 
dalam laporan tahunan perusahaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian melalui dua tahap. 
Tahap pertama studi pustaka pengumpulan data sekunder diperoleh dari media internet dengan 
cara mengunduh laporan keuangan tahunan yang dibutuhkan melalui situs www.idx.co.id. 
 

Metode pengumpulan data 

Studi lapangan (field research), yaitu suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan 

peninjauan langsung ke perusahaan yang diteliti guna mendapatkan data primer yang dibutuhkan. 

Dengan cara wawancara dan penyebaran angket kepada responden karyawan PT Citra Maharlika 

Nusantara Corpora Tbk cab.Bandung Indonesia, Observasi dan Studi Kepustakaan (library research) 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada sektor manufaktur periode 2016-2018. Dari populasi tersebut akan diambil sampel 

penelitian dengan metode purposive sampling  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 
hasil uji normalitas data dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai 

signifikansi residualnya sebesar 0.200. Nilai tersebut berada di atas 0.05 sehingga Penulis 

menyimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal. 

 

Uji Multikolonieritas 
 hasil uji VIF dan tolerance menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa semua tolerance di atas 0.1 dan semua nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen sehingga dalam penelitian ini 

tidak ada masalah multikolonieritas. 

Uji Autokorelasi 
 Hasil uji autokorelasi sebelum menggunakan variabel kontrol menujukkan nilai DW test 

sebesar 1.779, nilai du sebesar 1.736, nilai dl 1.507 dengan jumlah variabel independen 4 (k=4) dan 

jumlah sampel 73. Pengambilan ada tidaknya autokorelasi adalah du < d < 4-du yaitu 1.736 < 1.779 < 

2.264. Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat masalah autokorelasi baik positif 

maupun negatif. 

http://www.idx.co.id/
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Uji Heteroskedastisitas 
diketahui bahwa hasil uji heteroskedastisitas sebelum menggunakan variabel kontrol 

menunjukkan nilai signifikansi variabel MAN sebesar 0.246, variabel INST sebesar 0.522, variabel 

KEL sebesar 0.104 dan variabel KAP sebesar 0.342 lebih besar dari nilai signifikansi 5% atau 0.05. 

Kesimpulannya bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 
maka dapat dibuat model persamaan regresi linier berganda sebelum menggunakan variabel 

kontrol sebagai berikut : 

KL = 1.066 + 0.016 MAN - 0.008 INST + 0.04 KEL + 

0.450 KAP + e 

 

Koefisien Determinan (R2) 
Hasil uji koefisien determinan sebelum menggunakan variabel kontrol menunjukkan bahwa 

nilai Adjusted R Square sebesar 0.047. Hal ini berarti variabel independen mampu menjelaskan 

pengaruhnya sebesar 4.7% terhadap variabel dependen dan sisanya sebesar 95.3% dijelaskan oleh 

variabel lain di luar model penelitian. 

 

 

PEMBAHASAN 

Kepemilikan Manajerial Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laba 
Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.18, dapat diketahui nilai koefisien variabel 

kepemilikan manajerial (MAN) yang arahnya positif sebesar 0.025 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.288 menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara parsial tidak mempunyai pengaruh 

positif terhadap kualitas laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama (H1) ditolak. 

 

Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laba 
Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.18, dapat diketahui nilai koefisien variabel 

kepemilikan institusional (INST) yang arahnya negatif sebesar -0.005 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0.522 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional secara parsial tidak mempunyai 

pengaruh positif terhadap kualitas laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua (H2) 

ditolak. 

Kepemilikan Keluarga Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laba 
Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.18, dapat diketahui nilai koefisien variabel 

kepemilikan keluarga (KEL) yang arahnya positif sebesar 0.009 dengan tingkat signifikansi sebesar 

0.034 menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga secara parsial mempunyai pengaruh positif terhadap 

kualitas laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. 

 

Ukuran KAP Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laba 
Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.18, dapat diketahui nilai koefisien variabel 

Ukuran KAP yang arahnya negatif sebesar 

-0.010 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.967 menunjukkan bahwa ukuran KAP secara parsial 

tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 

ketiga (H4) ditolak. 
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Variabel Kontrol Ukuran Perusahaan 
Berdasarkan hasil uji statistik t pada tabel 4.18, variabel ukuran perusahaan memiliki nilai 

koefisien regresi yang arahnya positif sebesar 0.265 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.004 < 0.05 

yang berarti bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, ukuran KAP dan ukuran 
perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 

2. Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap 
kualitas laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 

3. Kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kualitas laba pada 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 

 

 

SARAN 

Saran dari penelilitian ini adalah : 

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji variabel lain yang diduga berpengaruh 
terhadap kualitas laba mengingat pada penelitian ini kepemilikan manajerial, kepemilikan 
institusional dan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

2. Kualitas laba dalam penelitian ini menggunakan proksi quality of income ratio. Penelitian 
selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi lain dari kualitas laba seperti discretionary 
accruals model Jones yang dimodifikasi. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel pada jenis industri lain selain 
manufaktur seperti sektor keuangan atau sektor property dan real estate. 

4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah periode pengamatan sehingga hasilnya 
dapat menggambarkan keadaan jangka panjang perusahaan. 
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