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PERMASALAHAN PENGEMBANGAN SUKUK
KORPORASI DI INDONESIA MENGGUNAKAN
METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP)
Endri
ABFI Institute Perbanas Jakarta
Jl. Perbanas, Karet Kuningan, Setia Budi - Jakarta 12940

Abstract: This paper analyzed the problem of developing corporate sukuk in Indonesia using Analytic Network Process (ANP) methodology, proceeded by literature survey and in-depth interview
with scholars, practitioners, and regulator of Islamic capital market to fully understand the problem
and to develop an appropriate ANP network. The cause of this problem could be grouped into four
aspects, namely 1) market player; 2) product characteristic; 3) regulation; and 4) government. This
research found that the problems of developing corporate sukuk in Indonesia could be summed up
into two main causes from market player and regulation aspects, namely the lack of market player
understanding and quality of human resource which involved in Islamic capital market, and also
the uncertainty of tax regulations. The suggested solution was to increase understanding of market
player by promoting Islamic capital market intensively, and then providing quality of human resource
by training and education comprehensively, revising tax regulation to avoid double taxation become
the next solution. Other suggested solution from government aspect was to give support through
issuance sovereign sukuk. Moreover, the most effective policy strategy to overcome the problems of
Islamic capital market, specially in developing corporate sukuk market was by implementing market
driven strategy, where policies were intended to make market mechanism running well.

Key words: Sukuk, Analytical Network Process, market player, product characteristic, regulation
government

Konsep keuangan berbasis syariah Islam dewasa ini
telah diterima secara luas di dunia dan telah menjadi
alternatif baik bagi pasar yang menghendaki
kepatuhan syariah (syariah compliance), maupun
bagi pasar konvensional sebagai sumber keuntungan
(profit source). Diawali dengan perkembangan
yang pesat di negara-negara Timur Tengah dan
Asia Tenggara, produk keuangan dan investasi
berbasis syariah Islam saat telah diaplikasikan
di pasar-pasar keuangan Eropa, Asia, bahkan
Amerika Serikat. Selain itu, lembaga-lembaga yang
menjadi infrastruktur pendukung keuangan Islam
Korespondensi dengan Penulis:
E n d r i: Telp. +62 21 525 2533
E-mail: endri67@yahoo.com

global juga telah didirikan, seperti Accounting
and Auditing Organization for Islamic Institution
(AAOIFI), International Financial Service Board (IFSB),
International Islamic Financial Market (IIFM), dan
Islamic Research and Training Institute (IRTI).
Salah satu instrumen keuangan syariah
yang telah diterbitkan baik oleh negara maupun
korporasi adalah sukuk atau obligasi syariah. Pada
saat ini, beberapa negara telah menjadi regular
issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei
Darussalam, Uni Emirate Arab, Qatar, Pakistan,
dan State of Saxony Anhalt-Jerman. Penerbitan
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sukuk negara (sovereign sukuk) tersebut biasanya
ditujukan untuk keperluan pembiayaan negara
secara umum (general funding) atau untuk
pembiayaan proyek-proyek tertentu, misalnya
pembangunan bendungan, unit pembangkit listrik,
pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan
tol. Selain itu, sukuk juga dapat digunakan untuk
keperluan pembiayaan cash-mismatch, yaitu dengan
menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek
(Islamic Treasury Bills) yang juga dapat digunakan
sebagai instrumen pasar uang (Direktorat Kebijakan
Pembiayaan Syariah, 2008).
Perkembangan sukuk di dunia dimulai dengan
penerbitan sovereign sukuk, namun pada tahuntahun berikutnya corporate sukuk lebih mendominasi.
Data dari Standard & Poor’s (S&P) menunjukkan
bahwa pada tahun 2003, sovereign sukuk masih
mendominasi pasar sukuk global yaitu sebesar 42%
dan sukuk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan
sebesar 58%. Namun pada tahun 2007, justru sukuk
korporasi yang mendominasi pasar sukuk global,
yaitu sekitar 71%, lembaga keuangan 26%, dan
pemerintah tinggal 3%. Umumnya, penerbitan
sukuk korporasi ditujukan untuk ekspansi usaha,
terutama oleh perusahaan-perusahaan besar dari
negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara
(Malaysia).
Di Indonesia, sukuk korporasi lebih dikenal
dengan istilah obligasi syariah. Pada tahun 2002,
Dewan Syari’ah Nasional mengeluarkan fatwa No:
32/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah.
Sebagai tindak lanjut atas fatwa di atas, pada
Oktober 2002 PT. Indosat Tbk mengeluarkan obligasi
syariah yang pertama kali di pasar modal Indonesia
dengan tingkat imbal hasil 16,75%, imbal hasil ini
cukup tinggi dibanding rata-rata return obligasi
konvensional. Pada akhir tahun 2008, sedikitnya
telah ada 23 perusahaan yang telah menerbitkan
obligasi syariah di Indonesia. Emiten penerbit obligasi
syariah tersebut berasal dari beragam jenis usaha,
mulai dari perusahaan telekomunikasi, perkebunan,
transportasi, lembaga keuangan, properti, sampai
industri wisata.
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Walaupun dipandang sangat potensial dan
prospektif, perkembangan obligasi syariah di
Indonesia dapat dikategorikan sangat lambat. Total
emisi hingga pertengahan 2008 baru mencapai
lima triliun rupiah lebih ($500 juta). Dibandingkan
dengan Malaysia yang pada pertengahan 2007 saja
telah membukukan total emisi RM 111,5 miliar ($33
miliar). Menurut Achsien (2004), banyak tantangan
yang dihadapi dalam pengembangan obligasi syariah
di Indonesia, diantaranya adalah sosialisasi kepada
investor, opportunity cost, aspek likuiditas, sampai
regulasi atau perundang-undangan. Studi ini pada
intinya bertujuan untuk menganalisis permasalahan
dalam pengembangan sukuk korporasi di Indonesia
dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

SUKUK

Dalam literatur keuangan Islam, istilah
Obligasi Syariah lebih dikenal dengan istilah Sukuk.
Sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” (tunggal) dan
“sukuk” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan
sertifikat (note). Dalam pemahaman praktisnya,
sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Sebuah
sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun
proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset
(Hakim, 2005). Menurut Accounting and Audition
Organization for Islamic Finance Institution (AAOFI),
sukuk adalah sertifikat dengan nilai yang sama yang
mewakili bagian kepemilikan yang sepenuhnya
terhadap aset yang tangible, manfaat dan jasa,
kepemilikan aset atas suatu proyek, atau kepemilikan
dalam aktivitas investasi khusus.
Sedangkan menurut fatwa Dewan Syariah
Nasional tahun 2004, Sukuk atau Obligasi Syariah
adalah suatu surat berharga berjangka panjang
berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan
emiten kepada pemegang obligasi syariah yang
mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan
kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi
hasil/margin/fee serta membayar kembali dana
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obligasi pada saat jatuh tempo. Dalam Peraturan
Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah,
sukuk didefinisikan sebagai efek syariah berupa
sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai
sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak
terpisahkan atau tidak terbagi atas: (1) kepemilikan
aset berwujud tertentu; (2) nilai manfaat dan jasa
atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi
tertentu; atau (3) kepemilikan atas aset proyek
tertentu atau aktivitas investasi tertentu

Beberapa karakteristik sukuk yang menjadi
pembeda dengan obligasi konvensional antara lain:
(1) merupakan bukti kepemilikan atas aset yang
berwujud atau hak manfaat; (2) pendapatan dapat
berupa imbalan, fee, bagi hasil, atau margin, sesuai
dengan akad yang dipakai pada penerbitan sukuk;
(3) mensyaratkan adanya aset yang mewadahinya
(underlying asset); (4) tidak mengandung unsur
riba, maisyir, dan gharar; (5) dalam penerbitannya,
memerlukan peran Special Purpose Vehicle (SPV).

Tabel 1. Perbandingan Sukuk dan Obligasi
Sukuk

Deskripsi

Obligasi

Penerbit
Sifat instrument

Pemerintah dan korporasi
Sertifikat kepemilikan / penyertaan atas suatu asset/ investasi

Penghasilan
Jangka waktu

Imbalan/ bagi hasil/ margin
Pendek – menengah

Pemerintah dan korporasi
Instrumen pengakuan utang (surat
hutang)
Bunga / kupon/ capital gain
Menengah- panjang

Underlying

Perlu

Tidak perlu

Price
Jenis investor
Pihak yang terkait
Penggunaan dana

Market price
Syariah dan konvensional
Obligor, SPV, investor, trustee
Harus sesuai syariah

Market price
Konvensional
Obligor/ issuer, investor
Bebas

Sumber: Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah, 2008.

Permasalahan dalam Pengembangan Sukuk
Korporasi
Al-Amine (2007), mengidentifikasi masalahmasalah seputar sukuk antara lain: (1) jaminan oleh
pihak ketiga dalam struktur sukuk ijarah untuk
melindungi investor yang masih diperdebatkan oleh
pakar syariah; (2) model jual dan sewa kembali (sale
and lease back) pada sukuk ijarah yang dianggap
sebagai bentuk lain bai al-wafa, bai al-istighlal, atau
bai al-inah yang masih diperdebatkan pakar syariah;
(3) pricing pada sukuk ijarah yang masih mengacu
pada LIBOR, sehingga return tidak merefleksikan
pembayaran sewa underlying asset tetapi pada
interest rate; (4) dalam sukuk musyarakah, ada
jaminan pengembalian modal oleh salah satu pihak
dimana dalam perjanjian musyarakah menurut
hukum Islam hal tersebut tidak diperbolehkan; (5)
belum ada model rating khusus pada sukuk.

Menurut Iqbal & Mirakhor (2007), tantangan
dan beberapa isu dalam pengembangan pasar
sukuk antara lain: (1) institusi dengan skala kecil sulit
menerbitkan sukuk, tidak semua bank Islam dapat
menerbitkan sukuk akibat kurangnya aset dengan
skala besar; (2) efisiensi biaya menjadi competitive
disadvantages dibandingkan dengan obligasi
konvensional; (3) pada floating rate sukuk, pricing
masih mengacu pada benchmark konvensional
sehingga dari sudut pandang obligor tidak ada cost
advantage dalam menerbitkan sukuk; (4) investor
institusional dan bank cenderung menahan sukuk
hingga jatuh tempo sehingga pasar sekunder sukuk
tidak liquid dan meningkatkan biaya transaksi;
(5) adverse selection, akibat adanya biaya-biaya
tambahan.
Alvi (2005), mengurai masalah-masalah
umum pada pengembangan sukuk antara lain:
(1) terbatasnya jumlah penerbitan sehingga
PERMASALAHAN PENGEMBANGAN Sukuk KORPORASI DI INDONESIA
MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP)
Endri
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perdagangan di pasar sekunder tidak aktif; (2)
buy and hold strategy oleh mayoritas investor;
(3) terbatasnya aset-aset berkualitas untuk
sekuritisasi ijarah; (4) terbatasnya korporasi yang
fokus dan concern. Alvi (2005) menambahkan beberapa isu penting dari aspek regulasi, hukum,
syariah, dan lainnya: (1) rendahnya dukungan
regulasi; (2) rendahnya inisiatif pengembangan
framework hukum yang berbeda dengan instrumen konvensional; (3) kurangnya harmonisasi antara produk sekuritas Islam yang telah ada serta
perbedaan pendapat para ulama; (4) terbatasnya
jumlah sumber daya manusia yang memenuhi
kualifikasi dalam pasar modal syariah; dan (5) masih sedikitnya bank investasi Islam menyebabkan
keterbatasan kemampuan untuk strukturisasi,
memulai, dan mengelola transaksi di pasar modal.
Studi Ascarya & Yumanita (2008) yang
membandingkan pengembangan sukuk di Malaysia
dan di Indonesia dalam aspek nilai, likuiditas,
dan instrumen yang digunakan. Perkembangan
sukuk tersebut juga dilihat melalui framework
pengembangan keuangan Islam dan karakteristik
pasar keuangan Islam di kedua negara. Hasil
penelitiannya
menyimpulkan:
(1)
komitmen
pemerintah dalam pengembangan sistem keuangan
Islam di Indonesia masih sangat minim. Sudah
saatnya pemerintah memberikan dukungan dan
komitmennya terutama pada level-level strategis,
untuk mengakselerasi dan memberikan arah yang
jelas dalam pengembangan sistem keuangan
Islam; (2) kerangka hukum yang mewadahi sistem
keuangan Islam masih sangat minim, sehingga para
pelaku pasar masih merasa gamang dan memilih
menunggu (wait and see) kepastian dari pemerintah;
(3) belum adanya instrumen syariah yang dikeluarkan
pemerintah yang diperlukan sebagai dasar kebijakan
dan benchmark bagi institusi keuangan syariah.
Oleh karenanya, penerbitan instrumen keuangan
syariah negara seperti sukuk, Islamic Treasury Bills,
dan instrumen syariah dari bank sentral lainnya,
menjadi prioritas selanjutnya; (4) pengembangan
SDM ekonomi syariah yang belum tergarap dengan
baik.
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Studi Pramono (2006) menawarkan alternatif
baru yaitu skema pembiayaan pembangunan
infrastruktur melalui penerbitan obligasi syariah
(sukuk). Dengan potensi dana Timur Tengah yang
besar, emisi obligasi syariah diharapkan dapat
mengakhiri ketergantungan pembiayaan dengan
basis hutang yang menghasilkan beban bunga.
Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa upaya
mengembangkan obligasi syariah sebagai alternatif
pendanaan infrastruktur menghadapi beberapa
tantangan strategis yang perlu segera diselesaikan,
yaitu berkaitan dengan aspek regulasi, aspek
pendukung operasional, dan infrastruktur lainnya.
Menjawab tantangan tersebut, beberapa inisiatif
strategis yang perlu segera dijalankan dalam upaya
mengoptimalkan peluang pengembangan instrumen
obligasi syariah seperti usulan regulasi, optimalisasi
peran BUMN, insentif perpajakan dan prasyarat
pendukung lainnya.

METODE

Dalam metodologi ANP, data yang digunakan
merupakan data primer yang didapat dari hasil
wawancara (in-depth interview) dengan pakar,
praktisi, dan regulator, yang memiliki pemahaman
tentang permasalahan yang dibahas. Dilanjutkan
dengan pengisian kuesioner pada pertemuan kedua
dengan responden. Data siap olah dalam ANP adalah
variabel-variabel penilaian responden terhadap
masalah yang menjadi objek penelitian dalam skala
numerik.
Pemilihan responden pada penelitian ini
dilakukan secara purposive sample (sengaja) dengan
mempertimbangkan pemahaman responden tersebut terhadap permasalahan dalam pengembangan
sukuk korporasi di Indonesia. Jumlah responden
dalam penelitian ini terdiri dari lima orang, dengan
pertimbangan bahwa mereka cukup berkompeten
dalam mewakili keseluruhan populasi. Dalam analisis
ANP jumlah sampel/responden tidak digunakan
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sebagai patokan validitas. Syarat responden yang
valid dalam ANP adalah bahwa mereka adalah
orang-orang yang ahli di bidangnya. Oleh karena
itu, responden yang dipilih dalam survei ini adalah
para pakar/peneliti ekonomi Islam dan para praktisi/
profesional yang berkecimpung dalam pasar modal
syariah, khususnya sukuk.
Pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa
pairwise comparison (pembandingan pasangan)
antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana
di antara keduanya yang lebih besar pengaruhnya
(lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya
dilihat dari satu sisi. Skala numerik 1-9 yang
digunakan merupakan terjemahan dari penilaian
verbal. Pengisian kuesioner oleh responden harus
didampingi peneliti untuk menjaga konsistensi
dari jawaban yang diberikan. Pada umumnya,
pertanyaan pada kuesioner ANP sangat banyak
jumlahnya. Sehingga faktor-faktor non teknis dapat
menyebabkan tingginya tingkat inkonsistensi.
Tabel 2. Perbandingan Skala Verbal dan Skala
Numerik
Skala Verbal
Amat sangat lebih besar pengaruhnya
Sangat lebih besar pengaruhnya
Lebih besar pengaruhnya
Sedikit lebih besar pengaruhnya
Sama besar pengaruhnya

Skala Numerik
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Sumber: Ascarya, 2005.

Data yang didapatkan dari penelitian akan
dianalisis dengan metode ANP yang merupakan
metode yang dapat digunakan dalam berbagai
studi kualitatif yang beragam, seperti pengambilan
keputusan,
forecasting,
evaluasi,
mapping,
strategizing, alokasi sumber daya, dan lain
sebagainya.

Gambaran Umum ANP
Analytic Network Process atau ANP merupakan
pendekatan baru metode kualitatif. Diperkenalkan
Profesor Thomas Saaty pakar riset dari Pittsburgh
University, dimaksudkan untuk menggantikan
metode
Analytic
Hierarchy
Process
(AHP).
Kelebihan ANP dari metodologi yang lain adalah
kemampuannya melakukan pengukuran dan sintesis
sejumlah faktor-faktor dalam hierarki atau jaringan.
Tidak ada metodologi lain yang mempunyai fasilitas
sintesis seperti metodologi ANP.
Menurut Saaty dalam Ascarya (2005) ANP
digunakan untuk menurunkan rasio prioritas
komposit dari skala rasio individu yang mencerminkan
pengukuran relatif dari pengaruh elemen-elemen
yang saling berinteraksi berkenaan dengan kriteria
kontrol. ANP merupakan teori matematika yang
memungkinkan seseorang untuk memperlakukan
dependence dan feedback secara sistematis yang
dapat menangkap dan mengombinasi faktor-faktor
tangible dan intangible.
ANP merupakan pendekatan baru dalam proses
pengambilan keputusan yang memberikan kerangka
kerja umum dalam memperlakukan keputusankeputusan tanpa membuat asumsi-asumsi tentang
independensi elemen-elemen pada level yang
lebih tinggi dari elemen-elemen pada level yang
lebih rendah dan tentang independensi elemenelemen dalam suatu level. Berbeda dengan Analytic
Hierarchy Process (AHP), ANP dapat menggunakan
jaringan tanpa harus menetapkan level seperti pada
hierarki yang digunakan dalam AHP. Konsep utama
dalam ANP adalah influence, sementara konsep
utama dalam AHP adalah preference. AHP dengan
asumsi-asumsi dependensinya tentang cluster dan
elemen merupakan kasus khusus dari ANP (Ascarya,
2005).
Pada jaringan AHP terdapat level tujuan,
kriteria, subkriteria, dan alternatif, dimana masingmasing level memiliki elemen. Sementara itu, pada
jaringan ANP, level dalam AHP disebut cluster yang
dapat memiliki kriteria dan alternatif di dalamnya,
yang sekarang disebut simpul (Gambar 1).
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Gambar 1. Perbandingan Hierarki Linier dan Jaringan Feedback.
Sumber: Ascarya (2005)

Dengan feedback, alternatif-alternatif dapat
bergantung/terikat pada kriteria seperti pada
hierarki tetapi dapat juga bergantung/terikat pada
sesama alternatif. Lebih jauh lagi, kriteria-kriteria itu
sendiri dapat tergantung pada alternatif-alternatif
dan pada sesama kriteria. Sementara itu, feedback
meningkatkan prioritas yang diturunkan dari
judgements dan membuat prediksi menjadi lebih
akurat. Oleh karena itu, hasil dari ANP diperkirakan
akan lebih stabil. Dari jaringan feedback pada Gambar
1 dapat dilihat bahwa simpul atau elemen utama
dan simpul-simpul yang akan dibandingkan dapat
berada pada cluster-cluster yang berbeda. Sebagai
contoh, ada hubungan langsung dari simpul utama
C4 ke cluster lain (C2 dan C3), yang merupakan outer
dependence. Sementara itu, ada simpul utama dan
simpul-simpul yang akan dibandingkan berada pada
cluster yang sama, sehingga cluster ini terhubung
dengan dirinya sendiri dan membentuk hubungan
loop. Hal ini disebut inner dependence.
Landasan ANP
ANP memiliki tiga aksioma yang menjadi
landasan teorinya: (1) Resiprokal. Aksioma ini
menyatakan bahwa jika PC (EA,EB) adalah nilai
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pembandingan pasangan dari elemen A dan B,
dilihat dari elemen induknya C, yang menunjukkan
berapa kali lebih banyak elemen A memiliki apa
yang dimiliki elemen B, maka PC (EB,EA) = 1/ Pc
(EA,EB). Misalkan, jika A lima kali lebih besar dari B,
maka B besarnya 1/5 dari besar A. (2) Homogenitas.
Aksioma ini menyatakan bahwa elemen-elemen
yang dibandingkan sebaiknya tidak memiliki
perbedaan terlalu besar, yang dapat menyebabkan
kesalahan judgements yang lebih besar. (3) Aksioma
ini menyatakan bahwa mereka yang mempunyai
alasan terhadap keyakinannya harus memastikan
bahwa ide-ide mereka cukup terwakili dalam hasil
agar sesuai dengan ekspektasinya.
Prinsip Dasar ANP
Prinsip-prinsip dasar ANP ada tiga, yaitu
dekomposisi, penilaian komparasi (comparative
judgements), dan komposisi hierarkis atau sintesis
dari prioritas. Prinsip dekomposisi diterapkan untuk
menstrukturkan masalah yang kompleks menjadi
kerangka hierarki atau jaringan cluster, subcluster,
sub-sub cluster, dan seterusnya. Dengan kata lain
dekomposisi adalah memodelkan masalah ke
dalam kerangka ANP. Prinsip penilaian komparasi

KEUANGAN
diterapkan untuk membangun pembandingan
pasangan (pairwise comparison) dari semua
kombinasi elemen-elemen dalam cluster dilihat
dari cluster induknya. Pembandingan pasangan
ini digunakan untuk mendapatkan prioritas lokal
dari elemen-elemen dalam suatu cluster dilihat
dari cluster induknya. Prinsip komposisi hierarkis
atau sintesis diterapkan untuk mengalikan prioritas
lokal dari elemen-elemen dalam cluster dengan
prioritas ‘global’ dari elemen induk, yang akan
menghasilkan prioritas global seluruh hierarki dan
menjumlahkannya untuk menghasilkan prioritas
global untuk elemen level terendah (biasanya
merupakan alternatif).

Karakteristik Produk
Permasalahan karakteristik produk meliputi:
(1) Proses strukturisasi sukuk yang cukup kompleks;
(2) ketaatan prinsip syariah (syariah compliance)
yang belum sepenuhnya terpenuhi; (3) belum adanya
valuasi yang standar dan umum untuk menghitung
dan memprediksi obligasi syariah, yang dapat menjadi
pegangan bagi fund manager maupun investor; (4)
belum populernya penggunaan akad-akad lain,
masih terbatas pada ijarah dan mudharabah.
Regulasi

Sedangkan dari hasil wawancara dengan
beberapa pakar dan praktisi serta literatur lokal
lainnya, diperoleh beberapa permasalahan dalam
pengembangan sukuk korporasi di Indonesia yang
terbagi menjadi empat aspek.

Permasalahan regulasi meliputi: (1) tidak ada
insentif yang mendukung berkembangnya sukuk
korporasi, misalnya pembebasan PPh pada sukuk
ijarah yang menjadi penyebab double taxation; (2)
ketidakpastian dalam masalah perpajakan terkait
dalam transaksi yang melibatkan investor sukuk;
(3) kerangka peraturan yang belum lengkap; (4)
perlakuan standar akuntansi yang masih sama dengan
hutang; (5) belum terwadahinya pembentukan Special
Purpose Vehicle (SPV) sebagai media penerbitan
sukuk.

Pelaku Pasar

Pemerintah

Permasalahan pelaku pasar meliputi: (1)
kurangnya tingkat pengetahuan dan pemahaman
pelaku pasar tentang instrumen keuangan syariah
akibat keterbatasan informasi dan edukasi
tentang produk syariah di pasar modal; (2)
adverse to selection, perusahaan lebih cenderung
menerbitkan produk konvensional karena lebih
familiar dibandingkan menerbitkan sukuk yang
belum dipahami dengan baik; (3) perusahaan tidak
mampu menyediakan underlying asset yang menjadi
syarat penerbitan obligasi syariah; 4) Buy and Hold
Strategy yang dilakukan investor obligasi syariah
sehingga pasar sekunder cenderung tidak likuid; (5)
minimnya sumber daya manusia (profesional) yang
memahami instrumen keuangan syariah, terutama
pada perusahaan-perusahaan sekuritas.

Permasalahan regulasi meliputi: (1) pola kelembagaan atau institusi dalam rangka pengawasan
masih dianggap sebagai “disinsentif” oleh para
pelaku; (2) knowledge sharing antaryuridiksi yang
terkait belum tertata dengan baik; (3) belum
diterbitkannya sukuk negara yang seharusnya
menjadi benchmark bagi sukuk korporasi, sehingga
fee pada ijarah dan imbal hasil pada mudharabah
masih berpatokan pada benchmark konvensional; (4)
belum lengkapnya infrastruktur yang mendukung
berkembangnya pasar modal syariah.

HASIL

Analisis Masalah dalam Pengembangan Sukuk
Korporasi di Indonesia
Masalah-masalah
dalam
pengembangan
sukuk korporasi di Indonesia akan dianalisis dengan
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menggunakan Analytic Network Process (ANP).
Setelah memperoleh data dari informasi literatur dan
indepth interview, terdapat empat langkah utama
yang harus dilakukan dalam analisis ini. Pertama
adalah merancang kerangka ANP dari masalah
yang akan dianalisis, lengkap dengan semua cluster,
elemen, dan hubungan-hubungannya. Kedua
adalah mengumpulkan data melalui kuesioner,
yang dirancang sesuai dengan kerangka jaringan
feedback yang telah dibuat, yang diisi oleh pihakpihak yang ahli di bidang perbankan syariah, yaitu
kalangan perbankan syariah dan para pakar. Ketiga
adalah memproses data dengan kerangka ANP
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menggunakan perangkat lunak ANP. Keempat
adalah menganalisis tiga supermatrix (unweighted,
weighted, dan limiting) yang dihasilkan yang
selanjutnya dipergunakan sebagai dasar untuk
memberikan policy recommendation yang sesuai
untuk mengatasi masalah yang ada.
Kerangka ANP
Kerangka dalam ANP terbagi menjadi dua
bagian. Bagian pertama terdiri dari hierarki kontrol
atau jaringan dari kriteria dan subkriteria yang
mengontrol interaksi. Bagian kedua adalah jaringan
pengaruh-pengaruh di antara elemen dan cluster.
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Gambar 2. Jaringan Feedback pada
Penelitian Sukuk Korporasi di Indonesia

Jaringan
feedback
pada
Gambar
2
memperlihatkan kerangka umum untuk analisis.
Jaringan ini memiliki 5 buah cluster yaitu: tujuan,
aspek, masalah, pemecahan, dan strategi. Cluster
“aspek” memiliki empat elemen, cluster “masalah”
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memiliki tujuh elemen, cluster “pemecahan” memiliki
enam elemen, dan cluster “strategi” memiliki tiga
elemen. Secara lebih rinci, jaringan feedback yang
digunakan dalam analisis ini diperlihatkan pada
Gambar 3.
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Mencari Solusi dalam Pengembangan Sukuk Korporasi di Indonesia
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Gambar 3. Jaringan Feedback pada Penelitian Sukuk Korporasi di Indonesia

Masalah pengembangan sukuk korporasi dapat
dilihat dari empat sisi atau aspek, yaitu aspek pelaku
pasar, aspek karakteristik produk, aspek regulasi, dan
aspek pemerintah. Dari hasil wawancara, masalahmasalah pada masing-masing aspek mengerucut
pada tujuh masalah utama yang meliputi tiga
masalah dari sisi pelaku pasar, dua masalah dari sisi
karakteristik produk, satu masalah dari sisi regulasi,
dan satu masalah dari sisi pemerintah.
Masalah pelaku pasar meliputi: kurangnya
SDM profesional yang ahli dalam bidang ekonomi
syariah, minimnya pengetahuan dan pemahaman
tentang instrumen syariah di pasar modal, dan
perusahaan penerbit memiliki sifat Adverse to

Selection. Masalah karakteristik produk meliputi:
ketaatan prinsip syariah (syariah compliance) yang
belum sepenuhnya terpenuhi dan kompleksitas
produk dibandingkan dengan produk konvensional.
Masalah regulasi tentang ketidakpastian pajak.
Masalah pemerintah berkaitan dengan belum
diterbitkannya sukuk negara.
Dari hasil wawancara dan analisis peneliti,
berbagai solusi alternatif pemecahan masalah dalam
pengembangan sukuk korporasi di Indonesia antara
lain: (1) penyediaan SDM profesional yang ahli
dalam bidang pasar modal syariah; (2) sosialisasi dan
edukasi produk syariah kepada pelaku pasar modal
yang lebih gencar; (3) pengembangan struktur dan
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akad yang lebih simpel, inovatif, dan memenuhi
aspek syariah; (4) pemberian insentif-insentif di
pasar modal; (5) revisi regulasi perpajakan; serta (6)
partisipasi dan dukungan pemerintah
Mengutip Ascarya (2005), mengenai strategi
yang diusulkan dalam meningkatkan porsi
pembiayaan bagi hasil yang diasumsikan dapat
digunakan dalam pengembangan sukuk korporasi
antara lain:
•
Market driven strategy, yaitu strategi
mengikuti keinginan/keadaan pasar sehingga
diharapkan
pemerintah/regulator
tidak
membuat kebijakan/regulasi langsung yang
mengandung unsur intervensi yang akan
mengganggu pasar, namun sebaliknya

membuat regulasi agar mekanisme pasar
berjalan lancar;
Supply led strategy, yaitu strategi untuk
mengarahkan pasar sesuai dengan tujuan
yang ingin dicapai oleh pemerintah/regulator
dengan membuat regulasi-regulasi langsung
ke arah tujuan; dan
Directed market driven strategy, yaitu strategi
mengikuti pasar dengan mengarahkan secara
tidak langsung ke arah yang diinginkan.

•

•

Hasil ANP
Dari data yang diolah dari hasil pengisian
kuesioner menggunakan software Super Decision
1.6.0 dan Microsoft Excel 2007 didapatkan hasil
dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Tabel ANP
KETERANGAN
ASPEK

PAKAR
NR
R

PRAKTISI
NR
R

REGULATOR
NR
R

TOTAL
NR
R

PELAKU PASAR

0.137

4

0.494

1

0.535

1

0.388

KARAKTERISTIK PRODUK

0.185

3

0.079

4

0.094

4

0.119

1
4

REGULASI

0.422

1

0.204

3

0.220

2

0.282

2

PEMERINTAH

0.256

2

0.224

2

0.151

3

0.210

3

PELAKU PASAR
Minim SDM

0.060

2

0.224

2

0.256

2

0.180

2

Minim Pemahaman

0.047

3

0.259

1

0.297

1

0.201

1

Adverse to Selection

0.070

1

0.097

3

0.061

3

0.076

3

Kepatuhan Syariah

0.134

1

0.040

1

0.038

2

0.071

1

Kompleksitas Produk

0.069

2

0.033

2

0.046

1

0.050

2

0.387

1

0.164

1

0.184

1

0.245

1

0.233

1

0.182

1

0.117

1

0.177

1

KARAKTERISTIK PRODUK

REGULASI
Ketidakpastian Perpajakan
PEMERINTAH
Belum Ada Sukuk Negara
SOLUSI
Penyediaan SDM

0.059

6

0.218

2

0.298

2

0.192

3

Sosialisasi dan Edukasi

0.065

5

0.315

1

0.325

1

0.235

1

Pemberian Insentif

0.152

3

0.068

5

0.047

6

0.089

6

Pengembangan Struktur-Akad

0.146

4

0.059

6

0.064

5

0.090

5

Revisi Regulasi Perpajakan

0.381

1

0.142

4

0.167

3

0.230

2

Partisipasi Pemerintah

0.197

2

0.198

3

0.099

4

0.164

4

0.303

2

0.598

1

0.585

1

0.495

1

STRATEGI
Market driven strategy
Directed Market driven strategy

0.531

1

0.254

2

0.227

2

0.337

2

Supply Led Strategy

0.167

3

0.148

3

0.187

3

0.167

3

*NR: nilai rata-rata; R: ranking rata-rata
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Menurut Pakar
Masalah
utama
yang
menghambat
perkembangan sukuk korporasi di Indonesia menurut
pakar terletak pada aspek regulasi dan pemerintah.
Pada aspek regulasi, ketidakpastian masalah
perpajakan menjadi faktor utama penghambat
berkembangnya sukuk korporasi. Sedangkan dari
aspek pemerintah, belum diterbitkannya sukuk
negara dianggap menjadi salah satu masalah
utama.
Menghadapi
masalah
tersebut,
pakar
berpendapat bahwa revisi regulasi perpajakan
menjadi prioritas utama sehingga dalam perusahaan
tidak dikhawatirkan adanya double taxation
jika menerbitkan sukuk. Untuk masalah belum
diterbitkannya sukuk negara, partisipasi dan
dukungan pemerintah dalam bentuk penerbitan
sukuk negara dianggap sebagai langkah besar
untuk pengembangan ke depan. Sementara strategi
yang diusulkan pakar adalah directed market driven
strategy, mengikuti pasar dengan mengarahkan
secara tidak langsung ke arah yang diinginkan.
Menurut Praktisi
Berbeda dengan pakar, praktisi berpendapat
bahwa pelaku pasar menjadi aspek utama yang
menghambat perkembangan sukuk korporasi lalu
kemudian aspek pemerintah di urutan berikutnya.
Pada aspek pelaku pasar, minimnya pemahaman
pelaku pasar modal (investor dan penerbit) dan
minimnya sumber daya manusia di pasar modal
syariah menjadi masalah utama. Sedangkan belum
adanya sukuk negara juga menjadi isu penting di
kalangan praktisi.
Praktisi berpendapat bahwa sosialisasi dan
edukasi pelaku pasar modal serta penyediaan SDM
profesional yang ahli di bidang pasar modal syariah
menjadi solusi utama dalam menangani masalah
tersebut. Praktisi juga menanggapi penerbitan
sukuk negara adalah sebuah sinyal positif bahwa
pemerintah mendukung berkembangnya instrumen
sukuk korporasi di Indonesia. Praktisi berpendapat
bahwa market driven strategy, yaitu mengikuti

keadaan pasar menjadi strategi yang tepat untuk
masalah tersebut.
Menurut Regulator
Sama halnya dengan pandangan praktisi,
regulator berpendapat bahwa aspek pelaku pasar
menjadi masalah utama. Sedikit berbeda dengan
praktisi, regulator mengedepankan aspek regulasi
sebagai prioritas selanjutnya. Minimnya pemahaman
pelaku pasar modal akan instrumen keuangan
syariah serta terbatasnya SDM profesional di pasar
modal syariah menjadi masalah utama. Regulator
juga memandang masalah perpajakan yang belum
jelas sebagai masalah utama selanjutnya.
Untuk menanggulangi masalah tersebut,
regulator berpendapat bahwa penyediaan SDM
serta sosialisasi dan edukasi pelaku pasar modal
menjadi prioritas utama. Dilanjutkan dengan revisi
regulasi pajak sebagai solusi yang dapat segera
diimplementasikan secepatnya. Usulan solusi untuk
menanggulangi permasalahan tersebut di atas
kalangan regulator berpendapat sama dengan
kalangan praktisi yaitu dengan menggunakan
market driven strategy.
Hasil Keseluruhan Responden
Jika dilihat hasil perhitungan responden secara
keseluruhan, dapat dilihat bahwa pelaku pasar
merupakan aspek yang paling pengaruh dalam
pengembangan sukuk korporasi di Indonesia. Diikuti
oleh aspek regulasi pada urutan berikutnya. Hasil ini
mirip dengan pendapat regulator. Kemudian pada
aspek masalah, minimnya pemahaman pelaku pasar
serta terbatasnya SDM profesional yang terlibat
di pasar modal syariah menjadi prioritas utama.
Diikuti oleh masalah ketidakpastian pajak pada
prioritas berikutnya. Sosialisasi dan edukasi menjadi
pemecahan utama dalam rangka pengembangan
sukuk korporasi di Indonesia, dilanjutkan dengan
revisi regulasi perpajakan dan penyediaan SDM
profesional. Dalam hal strategi, market driven
strategy menjadi strategi yang dianggap tepat untuk
diterapkan.
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PEMBAHASAN

Dari hasil ANP, terlihat bahwa praktisi dan
regulator memiliki pendapat yang sama mengenai
masalah utama dalam pengembangan sukuk
korporasi di Indonesia yaitu terletak pada minimnya
pemahaman pelaku pasar modal syariah dan
kurangnya SDM profesional. Berbeda dengan pakar
yang memandang masalah ketidakpastian pajak
dan kurangnya partisipasi pemerintah menjadi
prioritas utama yang harus ditangani. Bahkan pakar
menempatkan aspek pelaku pasar pada urutan
terakhir.
Penulis memandang, perbedaan pendapat
ini terjadi karena praktisi dan regulator cenderung
terlibat langsung dalam praktik penerbitan sukuk
korporasi. Praktisi dari perusahaan sekuritas melihat
bahwa ”menjual” sukuk tidak semudah menjual
obligasi konvensional. Mayoritas pasar baik di sisi
penerbit maupun investor belum familiar dengan
sukuk serta belum paham cost dan benefit pada
sukuk. Beberapa penerbitan sukuk yang merupakan
inisiasi dari perusahaan sekuritas, bukan dari
perusahaan penerbit menguatkan indikasi tersebut.
Dengan sosialisasi yang intensif kepada pelaku
pasar, pasar sukuk diharapkan akan berkembang
dengan pesat. Praktisi juga melihat bahwa orangorang yang benar-benar memahami sukuk baik dari
aspek fikih maupun finansial masih sangat jarang.
Sehingga SDM profesional yang terlibat langsung
baik dalam pemasaran maupun pengelolaan
transaksi sukuk sangat minim jumlahnya. SDM yang
telah terlibatpun mayoritas tidak menguasai aspek
fikih Islam secara komprehensif.
Demikian halnya regulator, mereka melihat
bahwa mayoritas pelaku pasar, baik dari sisi
perusahaan penerbit maupun investor, tidak
memahami instrumen sukuk. Mayoritas perusahaan
sudah terbiasa menerbitkan obligasi untuk
memperoleh dana besar, sehingga ketidakpahaman
akan benefit dari sukuk membuat perusahaan tidak
concern terhadap instrumen sukuk. Pelaku pasar
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pada umumnya juga sangat mempertimbangkan
aspek untung-rugi di sisi mereka. Apabila dengan
menerbitkan atau membeli sukuk tidak ada added
value bagi mereka, mereka akan enggan untuk
aktif di pasar sukuk. Di sini regulator melihat bahwa
memberikan pemahaman yang baik serta meluruskan
paradigma tentang produk syariah menjadi faktor
kunci permasalahan. Kemudian, mayoritas SDM
yang benar-benar memahami dasar-dasar fikih Islam
sekaligus menguasai ilmu keuangan modern di sisi
regulator masih sangat minim jumlahnya. Hal lain
yang menarik, regulator dan praktisi menganggap
pemberian insentif di pasar modal bukanlah sebuah
solusi yang utama. Mereka memandang bahwa
perlakuan yang seimbang (equal treatment) antara
produk sukuk dan obligasi akan menciptakan
mekanisme pasar yang lebih baik.
Berbeda dengan praktisi dan regulator,
pakar lebih cenderung ”menyalahkan” regulator
dan pemerintah. Pakar menilai regulator lambat
bereaksi terhadap masalah ketidakpastian pajak,
sehingga berlarut-larut sampai saat ini. Padahal
sukuk korporasi telah diterbitkan sejak tahun
2002. Selama periode tersebut, untuk menghindari
masalah perpajakan, sukuk korporasi terpaksa
”berlindung” di bawah UU Obligasi dengan
menggunakan istilah Obligasi Syariah. Kemudian,
pembahasan UU Perbankan Syariah dan UU Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) di DPR cenderung
berlarut-larut, yang pada akhirnya rampung
dan disahkan pada pertengahan 2008. Sehingga
pakar menilai bahwa keberpihakan pemerintah
terhadap ekonomi syariah pada umumnya dan
pasar modal syariah pada khususnya, dirasa masih
kurang. Dengan diterbitkannya sukuk negara, pakar
berpendapat bahwa hal tersebut akan menjadi awal
yang baik sebagai tanda dukungan dan partisipasi
pemerintah. Berbeda pula dengan regulator dan
praktisi, pakar juga berpendapat pemberian insentif
sebagai sebuah solusi yang patut dipertimbangkan.
Pakar berpendapat pemberian fasilitas insentif pada
produk baru seperti sukuk adalah sebuah kewajaran,
karena sukuk harus berkompetisi langsung dengan
obligasi yang telah mapan di pasar modal.
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Kesimpulan akhir, permasalahan utama
dalam pengembangan sukuk korporasi terletak
pada empat hal. Ketidakjelasan pajak (regulasi),
minim pemahaman pelaku pasar modal (pelaku
pasar), minim SDM profesional (pelaku pasar), dan
belum diterbitkannya sukuk negara (pemerintah).
Dari keempat masalah tersebut, dua solusi yaitu
revisi aturan pajak/penghapusan pajak ganda dan
penerbitan sukuk negara dapat diimplementasikan
secepatnya dan merupakan solusi jangka pendek.
Sementara itu dua solusi lainnya yaitu sosialisasiedukasi dan penyediaan SDM profesional merupakan
solusi jangka panjang yang harus dilakukan secara
simultan.
Market driven strategy dipandang sebagai
strategi paling tepat dalam pengembangan sukuk
korporasi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan
kebijakan pemerintah dalam mengembangkan
ekonomi syariah di Indonesia secara umum, yaitu
bottom up approach. Membangun basis fundamental
yang kuat di masyarakat, kemudian membuat
regulasi dan kebijakan-kebijakan yang dianggap
perlu untuk mengakomodasi pasar secara bertahap.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Perkembangan sukuk korporasi di Indonesia
dilihat dari nilai emisi maupun jumlah penerbitan
terbilang sangat lambat. Terdapat banyak
tantangan dalam pengembangan sukuk secara
umum, mulai dari aspek syariah, kerangka hukum,
regulasi, pasar, sampai kompleksitas produk. Hal
tersebut merupakan sebuah kewajaran karena
sukuk dapat dikategorikan produk baru yang
diintegrasikan pada pasar keuangan konvensional
yang telah mapan. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis permasalahan dalam pengembangan
sukuk korporasi di Indonesia dan faktor-faktor yang
mempengaruhinya.

Masalah
dalam
pengembangan
sukuk
korporasi di Indonesia lebih didominasi aspek pelaku
pasar dan regulasi. Minimnya pemahaman pelaku
pasar modal dan keterbatasan SDM membuat pasar
sukuk lambat bergerak di samping ketidakpastian
pajak membuat perusahaan ragu untuk menerbitkan
sukuk. Sedangkan permasalahan umum yang tidak
hanya dialami di Indonesia, tetapi juga di seluruh
dunia adalah aspek kompleksitas produk. Sukuk
adalah instrumen baru keuangan syariah yang
mempunyai ciri khas dan karakteristik yang berbeda
dibandingkan produk lain. Mengembangkan sukuk
agar kompatibel dengan pasar modal modern
tanpa menanggalkan aspek kepatuhan syariah
menjadi sebuah tantangan tersendiri. Kebijakan
pemerintah dalam pengembangan sukuk mengikuti
pola kebijakan pengembangan ekonomi syariah
secara umum, yaitu bottom up approach. Sehingga
mengembangkan pasar menjadi faktor kunci dalam
menumbuhkan pasar sukuk di Indonesia.
Saran
Saran hasil penelitian yang terkait dengan
tindakan praktis yang diusulkan kepada pemerintah
dan pelaku pasar keuangan syariah antara lain: (1)
kepastian perpajakan melalui revisi regulasi pajak
harus segera dilakukan. Minimal besaran pajak pada
sukuk sama dengan obligasi, sehingga sukuk dan obligasi dapat berkompetisi secara seimbang di pasar
modal, (2) Peranan pemerintah yang lebih dominan
juga sangat diharapkan. Misalnya, secara bertahap
mengganti instrumen-instrumen berbasis hutang
dalam membiayai proyek tertentu atau menutupi
defisit anggaran dengan instrumen sukuk.
Saran yang terkait dengan pengembangan
teori baru, temuan empiris penelitian terutama
terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
lambatnya perkembangan sukuk di Indonesia dapat
menjadi landasan dalam pengembangan teori
keuangan syariah, terutama instrumen pembiayaan
sukuk. Saran untuk penelitian lanjut (future
research), penelitian ini dapat dikembangkan, antara
lain: (1) menambahkan instrumen Sukuk Negara dan
membandingkan hasil, (2) membandingkan sukuk
PERMASALAHAN PENGEMBANGAN Sukuk KORPORASI DI INDONESIA
MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL NETWORK PROCESS (ANP)
Endri
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dengan obligasi konvensional, dan (3) menggunakan
teknik ekonometrika untuk menguji lebih jauh
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan
sukuk.

Direktorat Kebijakan Pembiayaan Syariah. 2008.
Mengenal Instrumen Investasi dan Pembiayaan berbasis Syariah. Jakarta: Departemen
Keuangan.
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Abstract: The objective of this research was to examine and to analyze the influences of investment opportunity, cash flow, company institutional ownership, and company life cycle stages to dividend policy; and the influences of dividend policy to investment opportunity, cash flow, institutional
ownership, and company life cycle stages to share return. The samples used in this research were
manufacturing companies registered at Indonesia Stock Exchange (ISX), who paid dividend regularly
within the period of 2003 - 2006. Path Analysis was used as technical analysis in this research. The
research result indicated that, the investment opportunity negatively influenced the dividend policy,
while the cash flow did not influence the dividend policy determination; ownership structure did not
influence dividend policy determination; the company life cycle stages influenced the dividend policy
determination; dividend policy determination influenced company share return; investment opportunity did not directly influence to share return; the cash flow negatively influenced to share return;
company institutional ownership negatively influenced the company share return; and company life
cycle stages negatively influenced the company share return.
Key words: investment opportunity, company institutional ownership, free cash flow, company life
cycle stages

Dividen adalah bagian laba yang diterima pemegang
saham, Besarnya dividen yang akan dibagikan
tergantung pada keputusan yang akan diambil para
pemegang saham dalam rapat umum pemegang
saham (RUPS). Apabila perusahaan memutuskan
untuk membagikan laba sebagai dividen, maka
hal ini akan mengurangi jumlah laba ditahan yang
merupakan sumber dana intern, sedangkan apabila
perusahaan memutuskan untuk tidak membagikan
labanya sebagai dividen, maka akan meningkatkan
kemampuan perusahaan untuk mengembangkan
usahanya dari sumber dana intern.
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Penelitian mengenai kebijakan dividen telah
banyak dilakukan. Ho et al. (2004) menemukan
terdapat hubungan negatif antara kebijakan
pembayaran dividen dengan set kesempatan
investasi. Temuan ini juga didukung oleh penelitian
Amidu & Abor (2006) di Ghana Stock Exchange.
Sementara Lemmon & Nguyen (2008) menemukan
kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap
ketersediaan kesempatan investasi bagi perusahaan.
Kontroversi tentang temuan tersebut menarik diteliti
di pasar modal Indonesia. Demikian pula penelitian
tentang struktur kepemilikan yang berdampak
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pada kebijakan pembiayaan dividen. Penelitian
yang dilakukan Short et al. (2001) serta Grinstein &
Michaely (2003) menemukan terdapat hubungan
positif antara kepemilikan manajerial dengan
kebijakan dividen. Sementara Thomsen (2004)
menemukan bahwa kepemilikan institusi sebagai
pemegang saham mayoritas memiliki dampak
negatif pada nisbah pembayaran dividen, temuan ini
juga didukung oleh penelitian Amidu & Abor (2006)
di Ghana Stock Exchange dan Renneboo & Szilagyi
(2007) di pasar modal Netherlands. Kontroversi
tentang temuan tersebut, perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut untuk memperjelas pengaruh struktur
kepemilikan terhadap kebijakan dividen.
Fama & French (2001), menjelaskan bahwa
perusahaan besar dengan profit yang tinggi dan
kesempatan bertumbuh yang relatif kecil akan
cenderung membayar dividen lebih banyak dari pada
perusahaan dengan karakteristik sebaliknya. Hasil
ini didukung oleh DeAngelo et al. (2006). Perbedaan
pandangan apakah karakteristik perusahaan dilihat
dari tahapan daur hidup berpengaruh terhadap
harga saham, menarik untuk diteliti lebih lanjut.
Kebijakan dividen juga dipengaruhi oleh arus
kas yang ada di dalam perusahaan. Perusahaan yang
memiliki aliran kas bebas yang besar akan mampu
menyediakan pembayaran dividen kepada pemegang
saham, Adaoglu (2000) menemukan hubungan positif
antara aliran kas bebas dengan kebijakan dividen.
Sedangkan Jo & Pan (2009) menemukan hubungan
negatif antara alian kas bebas dengan kebijakan
dividen. Kontroversi tentang temuan tersebut, perlu
dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperjelas
pengaruh arus kas terhadap kebijakan dividen.
Penelitian tentang variabel-variabel yang
mempengaruhi kebijakan dividen (kesempatan
investasi, aliran kas bebas, kepemilikan institusi dan
daur hidup perusahaan) serta pengaruhnya terhadap
return saham perlu diteliti secara terintegrasi,
karena penelitian sebelumnya dilakukan secara
parsial kecuali Murhadi (2008). Hasil penelitian
ini diharapkan bermanfaat sebagai dasar bagi
manajemen perusahaan di dalam mengambil
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kebijakan dividen, selanjutnya bagi investor dengan
kebijakan dividen yang dilakukan perusahaan, bisa
memberikan suatu informasi mengenai kondisi
perusahaan baik saat ini maupun yang akan
datang.
Hubungan positif antara kebijakan pembayaran dividen dan pergerakan harga saham telah
didokumentasikan oleh beberapa peneliti seperti;
Mahadwartha (2004) dan Murhadi (2008) menemukan bahwa badan usaha dengan set kesempatan
investasi yang tinggi memiliki respons positif yang
signifikan terhadap harga saham. Pengaruh positif
aliran kas bebas terhadap nilai pemegang saham
ditemukan oleh Yudianti (2005). Sudarma (2004), menemukan bahwa struktur kepemilikan berpengaruh
negatif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hubungan struktur kepemilikan dengan harga saham masih kontroversi, kepemilikan institusi yang tinggi
akan meningkatkan pengawasan terhadap manajer
dan berdampak pada peningkatan nilai badan usaha
(Clay, 2002) sedangkan Sudarma (2004), menemukan
bahwa struktur kepemilikan berpengaruh signifikan
negatif terhadap nilai perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan
menganalisis pengaruh kesempatan investasi,
aliran kas bebas, kepemilikan institusi dan daur
hidup perusahaan terhadap kebijakan dividen,
serta mengetahui pengaruh kebijakan dividen,
kesempatan investasi, aliran kas bebas, kepemilikan
institusi dan daur hidup perusahaan terhadap return
saham

HUBUNGAN KESEMPATAN INVESTASI
DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Gaver & Gaver (1993), Allen & Michaely (2002)
menemukan set kesempatan investasi memiliki
hubungan negatif dengan kebijakan pembayaran
dividen, temuan tersebut didukung oleh Gugler
(2003). Ho, et al. (2004) mengungkapkan bahwa
badan usaha dengan kesempatan investasi yang
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besar cenderung memiliki kebijakan pembayaran
dividen yang rendah, nisbah utang terhadap ekuitas
yang rendah, dan membayar kompensasi kas dan
bonus yang tinggi pada eksekutif puncak.

HUBUNGAN ALIRAN KAS BEBAS DENGAN
KEBIJAKAN DIVIDEN

Allen & Michaely (2002) menyatakan bahwa
penurunan dalam kesempatan investasi akan
menghasilkan peningkatan dalam aliran kas bebas,
dimana adanya peningkatan aliran kas bebas ini akan
mendorong pada peningkatan pembayaran dividen,
sehingga dapat dikatakan terdapat hubungan
positif antara aliran kas bebas dengan kebijakan
pembayaran dividen. Temuan ini mendapat
dukungan dari Adaoglu (2000), sedangkan Jo & Pan
(2009) menemukan hubungan negatif antara aliran
kas bebas dengan kebijakan dividen.

HUBUNGAN KEPEMILIKAN INSTITUSI
DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Short et al. (2002) dan Grinstein & Michaely
(2003) menguji hubungan antara kepemilikan
institusi dengan kebijakan pembayaran dividen,
ditemukan terdapat hubungan positif antara
kepemilikan institusi dengan kebijakan pembayaran
dividen. Selanjutnya Thomsen (2004) menyatakan
terdapat hubungan negatif antara kepemilikan
institusi dengan nisbah pembayaran dividen. Hal
yang sama juga ditemukan oleh Amidu & Abor
(2006) di Ghana Stock Exchange dan Renneboo &
Szilagyi (2007) di pasar modal Netherlands.

HUBUNGAN DAUR HIDUP PERUSAHAAN
DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN

Senchak & Lee (1980) menemukan, pada saat
mengalami pertumbuhan pesat (tahapan growth),
badan usaha akan optimal bila mengadopsi full
financing position dengan tidak membayar dividen.
Pada tahap pertumbuhan rendah (tahapan mature),
badan usaha tetap menggunakan kebijakan zero
dividend, namun untuk pembiayaan dipergunakan
bauran utang dan laba ditahan. Pada tahap
pertumbuhan negatif (tahapan decline), badan
usaha akan melakukan kebijakan liquidating dividend dan kebijakan pembayaran utang. Grullon et
al. (2002), menyatakan bahwa ketika badan usaha
masuk pada tahap daur hidup mature, maka kesempatan investasi akan menjadi berkurang, maka pada
saat itu pula terjadi penurunan risiko sistematis.
DeAngelo et al. (2002) menyatakan bahwa dividen
cenderung dibayar oleh badan usaha yang berada
pada tahapan mature dimana kesempatan untuk
berkembangan rendah dan tingkat keuntungan
yang diperoleh tinggi. Sedangkan badan usaha yang
berada pada tahapan growth dengan kesempatan
investasi yang tinggi cenderung untuk mempertahankan labanya dari pada membayar dividen.

HUBUNGAN KEBIJAKAN DIVIDEN POSITIF
DENGAN RETURN SAHAM

Hubungan positif antara kebijakan pembayaran
dividen dan pergerakan harga saham telah
didokumentasikan oleh Lintner (1956). Penelitian
DeAngelo et al. (2002) menunjukkan meskipun
sedikit jumlah badan usaha yang melakukan
pembayaran dividen, namun dividen sendiri tetap
menarik perhatian, juga menemukan bahwa
dengan berpedoman pada teori pensignalan, maka
kebijakan dividen masih tetap memiliki kandungan
informasi khususnya pada badan usaha skala kecil
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yang kurang terkenal dan jarang diulas di media
masa. Skinner (2004) menemukan bahwa saat ini
kandungan informasi dalam pembayaran dividen
semakin berkurang bila dibandingkan dengan awal
abad 20. Brav et.al. (2005) menemukan bahwa: (1)
kebijakan dividen adalah konservatif dimana badan
usaha menolak untuk melakukan pengurangan
pembayaran dividen, dan (2) para eksekutif tetap
percaya bahwa kebijakan pembayaran dividen
memiliki kandungan informasi yang berguna
bagi investor. Penelitian di Indonesia dilakukan
Mahadwartha (2004) menemukan bahwa terdapat
pengaruh yang positif dari kebijakan dividen
terhadap kinerja badan usaha.

HUBUNGAN KESEMPATAN INVESTASI
DENGAN RETURN SAHAM

Badan usaha dengan kesempatan investasi
yang besar mengindikasikan bahwa badan usaha
tersebut memiliki prospek ke depan yang cerah,
sehingga akan berdampak positif pada harga saham.
Hal ini sebagaimana yang dikemukakan ModiglianiMiller (1961) bahwa perubahan harga saham lebih
ditentukan oleh kemampuan untuk menghasilkan
earning dan kesempatan investasi yang tinggi.
Sementara itu Myers (1977) mendeskripsikan
bahwa nilai pasar badan usaha saat ini merupakan
kombinasi dari aset yang ada saat ini ditambah
dengan kesempatan tumbuh di masa yang akan
datang. Linn & Park (2005) menyatakan bahwa
semakin besar proporsi dari nilai badan usaha yang
ditunjukkan dengan kesempatan investasi yang
besar, maka semakin besar pula nilai ekuitas badan
usaha. Chen et al. (2000) menunjukkan bahwa badan
usaha dengan set kesempatan investasi yang tinggi
memiliki respons positif yang signifikan terhadap
harga saham.
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HUBUNGAN ALIRAN KAS BEBAS DENGAN
RETURN SAHAM

Teori aliran kas bebas yang dikemukakan Jensen
(1986) menyatakan bahwa badan usaha dengan
aliran kas bebas yang banyak akan cenderung untuk
memperbesar badan usaha dengan mengambil
proyek dengan NPV negatif, sehingga hal ini akan
mengurangi kekayaan bagi pemegang saham.
Sementara itu, McCabe & Yook (1997) melakukan
penelitian untuk mengetes relevansi dari teori aliran
kas bebas yang dikemukakan oleh Jensen (1986)
dengan teori Myers & Majluf (1994), diperoleh hasil
yang mendukung teori aliran kas bebas dari Jensen
dan tidak terdapat bukti yang mendukung teori
Myers & Majluf (1994). Penelitian aliran kas bebas
di Indonesia dilakukan oleh Yudianti (2005) dengan
menggunakan teori keagenan ditemukan terdapat
pengaruh positif aliran kas bebas terhadap nilai
pemegang saham. Hasil penelitian menunjukkan
pada kelompok aliran kas bebas positif terdapat
pengaruh positif signifikan terhadap nilai pemegang
saham, sedangkan pada aliran kas bebas negatif
diperoleh hasil tidak signifikan.

HUBUNGAN KEPEMILIKAN INSTITUSI
DENGAN RETURN SAHAM

Penelitian yang membahas hubungan struktur
kepemilikan dan harga saham telah banyak
dilakukan. Namun hasil penelitian tersebut masih
saling bertentangan. Clay (2002) menemukan
bahwa dengan kepemilikan institusi yang tinggi
akan meningkatkan pengawasan terhadap manajer
dan berdampak pada peningkatan nilai badan
usaha. Penelitian lain dengan hasil yang berbeda
dilakukan oleh Jennings (2002) menunjukkan bahwa
kepemilikan institusi yang tinggi akan mendorong
pada pengawasan sehingga meningkatkan nilai
badan usaha. Ovtcharova (2003) menunjukkan
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dukungan tentang hubungan tingkat hasil jangka
panjang dengan persentase kepemilikan saham
oleh institusi. Sementara itu, penelitian di Indonesia
oleh Sudarma (2004), menunjukkan bahwa struktur
kepemilikan
berpengaruh
signifikan
negatif
terhadap nilai perusahaan.

HUBUNGAN TAHAPAN DAUR HIDUP
DENGAN RETURN SAHAM

Penelitian yang menunjukkan hubungan
antara karakteristik badan usaha bila ditinjau
dari tahapan daur hidup dengan harga saham
masih sangat terbatas. Anthony & Ramesh (1992)
melakukan penelitian hubungan antara karakteristik
badan usaha bila dilihat dari tahapan daur hidup
dengan harga saham. Hasil penelitian menunjukkan
terdapatnya hubungan signifikan antara tahapan
daur hidup dengan harga saham kecuali pada tahapan
stagnan. Pada penelitian ini akan diuji pengaruh
tersebut, dengan pertimbangan bahwa badan usaha
yang berada pada tahapan pertumbuhan (growth)
akan memiliki prospek ke depan yang lebih baik
sehingga diharapkan akan berpengaruh terhadap
pergerakan harga saham. Sementara itu, badan
usaha yang berada pada tahapan dewasa (mature)
cenderung memiliki kesempatan berkembang yang
terbatas sehingga pergerakan sahamnya menjadi
relatif stabil.

HIPOTESIS

H1 : Kesempatan investasi berpengaruh terhadap
kebijakan dividen
H2 : Aliran kas bebas berpengaruh terhadap kebijakan dividen
H3 : Kepemilikan institusi berpengaruh terhadap
kebijakan dividen

H4 : Tahapan daur hidup berpengaruh terhadap
kebijakan dividen
H5 : Kebijakan dividen berpengaruh positif
terhadap return saham
H6 : Kesempatan investasi berpengaruh terhadap
return saham
H7 : Aliran kas bebas berpengaruh terhadap return
saham
H8 : Kepemilikan institusi berpengaruh terhadap
return saham
H9 : Tahapan daur hidup berpengaruh terhadap
return saham

METODE

Populasi penelitian ini adalah seluruh
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (BEI) selama periode 2003-2008,
dengan jumlah 154 perusahaan. Teknik sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampling dengan kriteria sampel yang digunakan
adalah sebagai berikut: (1) Semua perusahaan
manufaktur di BEI yang membagikan dividen kas
selama periode 2003-2008, dan (2) perusahaan
manufaktur di BEI yang tidak memiliki nilai total
ekuitas negatif, karena mengingat pada proksi
pengukuran nisbah laba ditahan terhadap total
ekuitas (RE/TE) maka laba ditahan minimum adalah
nol, sehingga bila terdapat data total ekuitas
negatif akan menjadi tidak bermakna. Berdasarkan
atas kriteria tersebut maka sampel penelitian ini
berjumlah 19 perusahaan yang diobservasi selama 5
tahun (2003 – 2008) secara polling data.
Penelitian ini menggunakan dua variabel
endogen yaitu return saham, dan kebijakan dividen,
empat variabel eksogen yakni kesempatan investasi,
aliran kas bebas, kepemilikan institusional, dan daur
hidup perusahaan. Definisi operasional dari variabel
yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:
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Variabel Endogen
Harga Saham
Proksi yang digunakan untuk mengukur
harga saham adalah return saham yaitu dengan
menggunakan formula :
Ri =

Rt – Rt-1
Rt-1

MVEBVA =

[JSBxHP]
Aset

Dimana:
JSB = jumlah saham beredar
HP = harga penutupan
Aset = nilai buku aset
Aliran Kas Bebas

Dimana:
Ri = return saham pada periode t
Rt = harga saham pada periode t
Rt-1 = harga saham pada periode t -1
Dividen
Dividen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah nisbah pembayaran dividen yang diukur
mengacu pada penelitian Thomsen (2004) dan
Muhardi (2008)
DPRit = DPSit / EPSit
Dimana:
DPRit = nisbah pembayaran dividen perusahaan i
periode t.
DPSit = dividen yang dibayarkan per lembar saham
pada perusahaan i periode t.
EPSit = earning per lembar saham pada perusahaan
i periode t.
Variabel Eksogen
Kesempatan Investasi
Kesempatan investasi adalah ketersediaan
investasi perusahaan di masa yang akan datang,
yang akan merepresentasikan perkembangan
perusahaan. Proksi yang digunakan adalah nisbah
Market Value of Equity terhadap nilai buku aset
(MVEBVA). Semakin besar nisbah Market Value of
Equity terhadap nilai buku aset, semakin tinggi set
kesempatan investasi. Pada penelitian ini MVEBVA
mengikuti penelitian Gaver & Gaver (1993) yaitu
perbandingan nilai pasar ekuitas terhadap nilai
buku aset.
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Aliran kas bebas adalah kelebihan arus kas
setelah digunakan untuk aktivitas investasi dalam
proyek. Aliran Kas Bebas dalam penelitian ini
dihitung dengan mengurangi arus kas dari kegiatan
operasi terhadap investasi (Phillips, 2003) dan
kemudian dinormalisasikan terhadap total asset
(Yudianti, 2005).
AKB =

CFO – Investment
Asset

Dimana:
AKB
= arus kas dari kegiatan operasi
Investment = peningkatan dalam total
perusahaan
Asset
= total asset perusahaan

asset

Kepemilikan Institusi
Kepemilikan institusi didefinisikan sebagai
persentase ekuitas yang dipegang oleh institusi
dengan kepemilikan di atas 5% (Short et al., 2001).
KI =

SI
TS

Dimana:
KI = kepemilikan institusi
SI = jumlah saham yang dimiliki institusi
TS = total kepemilikan saham
Karakteristik Perusahaan
Karakteristik perusahaan dalam penelitian ini
dilihat dari tahapan daur hidup perusahaan. Pada
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penelitian ini tahapan daur hidup akan difokuskan
pada tahapan pertumbuhan (growth) dan matang
(mature) yang mengacu pada penelitian DeAngelo
et al. (2006). Pengukuran tahapan daur hidup
perusahaan tersebut dilakukan dengan proksi
pendekatan earned contributed capital mix yang
diukur dengan proporsi laba ditahan terhadap
total ekuitas (RETE). Perusahaan dengan proporsi
RETE yang relatif kecil akan masuk dalam tahapan
pertumbuhan, sedangkan perusahaan dengan
RETE tinggi cenderung masuk pada tahapan
matang dengan profit yang besar membuatnya
mampu melakukan self-financing dan merupakan
kandidat untuk membayar dividen dalam jumlah
yang lebih tinggi daripada perusahaan pada tahap
pertumbuhan.
RETE =

RE
TE

Dimana:
RETE = proporsi laba ditahan terhadap total ekuitas
RE = laba ditahan
TE = total ekuitas
Berdasarkan
rumusan
masalah
dan
hipotesis penelitian ini, terlihat bahwa hubungan
antarvariabel yang menjadi fokus penelitian ini
secara keseluruhan menunjukkan hubungan kausal
kompleks dan berjenjang yang bersifat rekursif.
Untuk permasalahan yang memiliki karakteristik
hubungan berjenjang, maka teknik analisis
yang dapat dipergunakan adalah menggunakan
persamaan simultanus dengan teknik estimasi
path analysis (Hair et al., 2006), dengan persamaan
penelitian sebagai berikut:
CR = α1 + β1.1.DPR + β1.2.MVEBVA + β1.3AK
+ β1.4. KI + β1.5RETE + ε1
DPR = α2 + β2.1KI + β2.2. RETE + β2.3 MVEBVA
+ β2.4AKB + ε2
Keterangan:
α, β
= Koefisien parameter
ε
= Residual

CR
DPR
MVEBVA
AKB
RETE
KI

= Return saham
= Kebijakan dividen
= Kesempatan investasi
= Aliran kas bebas
= Tahapan daur hidup perusahaan
= Kepemilikan institusional

HASIL

Tabel 1. Deskripsi Variabel Penelitian
Variabel

Minimum

Maksimum

Ratarata

Return Saham (CR)
Keb Dividen (DPR)
Kes. Investasi (MVBVA)
Aliran Kas Bebas (AKB)
KepemilikanInstitusi (KI)
Daur Hidup Perusahaan
(RETE)

-1,00
0,05
0,15
-0,67
32,20
0,01

1,42
0,97
16.83
0,82
93,78
3,45

0,2272
0,3739
1,9687
0,1093
71,1045
0,4861

Sumber: Data diolah, 2009.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diuraikan variabel
return saham yang diukur dari akumulasi return
bulanan selama periode satu tahun memiliki nilai
rata-rata 0,2272 (22,72%) dengan minimum -1,00 dan
maksimum 1,42. Nilai rata-rata tersebut merupakan
nilai yang besar dibandingkan dengan tingkat bunga
bank pada umumnya selama periode penelitian (di
bawah 10%). Kebijakan dividen (DPR) yang diukur
dari divident payout ratio memiliki nilai maksimum
0,97 dan minimum 0,05 dengan rata-rata 0,3739
(37,39%). Kesempatan investasi dengan proksi nilai
pasar ekuitas dibandingkan dengan bilai buku aset
(MVEBVA), menunjukkan nilai maksimum 16,83,
nilai minimum 0,15; dan rata-rata 1,9687. Aliran
kas bebas memiliki nilai maksimum 0,82; minimum
-0,67; dengan rata-rata 0,1083, hal ini menunjukkan
bahwa hasil arus kas dari aktivitas operasional lebih
kecil dibandingkan dengan pertambahan investasi
yang digunakan untuk menambah modal kerja dan
aktiva tetap. Kepemilikan institusi pada penelitian
ini memiliki nilai maksimum 93,78; minimum
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32,30; dan rata-rata 71,1045. Tahapan daur hidup
perusahaan (RETE) menunjukkan nilai maksimum
3,45; minimum 0,01; dengan rata-rata 0,4861,
hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang

terdaftar di BEI kecenderungannya memasuki tahap
pertumbuhan (di bawah 0,5)
Hasil path analysis dengan bantuan AMOS
dapat dilakukan hasil pengujian hipotesis penelitian
ini, disajikan pada Gambar 1 dan Tabel 2

Kesempatan
Investasi
.27

.19

Struktur
Kepemilikan

e1

-.20

.03

.20

.11

Dividen

e2

Daur Hidup
Perusahaan

-.11

.26

-.01

.01

-.24

.34

Return Saham

Aliran Kas
Bebas
Gambar 1. Hasil Uji Hubungan antara Kesempatan Investasi, Kepemilikan Institusi, Daur Hidup
Perusahaan dan Aliran Kas Bebas terhadap Kebijakan Dividend dan Return Saham

Gambar 1 dan Tabel 2 menguraikan bahwa
variabel yang berpengaruh signifikan dalam
menentukan return saham (CR) adalah kebijakan
dividen (DPR), aliran kas bebas (AKP) dan kepemilikan
institusi (KI); ini terlihat dari probabilitas lebih kecil
dari 5%. Pada sisi lain variabel lain yang dianalisis
yaitu kesempatan investasi (MVBVA) dan daur hidup
perusahaan (RETE) tidak berpengaruh signifikan
dalam menentukan return saham (CR), karena
probabilitas lebih besar dari 5%. Di antara ketiga
variabel yang signifikan mempengaruhi return
saham (DPR,AKP dan KI), kebijakan dividen (DPR)
memiliki dampak yang dominan, ini ditunjukkan
oleh koefisien regresi yang paling besar (0.720)
dan probabilitasnya paling kecil (0,000). R squared
untuk variabel return saham (CR) adalah 0.203. Hal
ini berarti bahwa informasi yang terkandung dalam
ke-lima variabel yang mempengaruhi return saham
20% dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya
dijelaskan oleh variabel lain dan error.
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Tabel 2. Hasil Pengujian Statistik Pengaruh
Variabel Endogen terhadap Variabel
Eksogen
Variabel Penelitian
Variabel Endogen
- Harga Saham (CR)
Variabel Eksogen
- Kesempatan Investasi (MVBVA)
- Kepemilikan Institusi (KI)
- Daur Hidup Perusahaan (RETE)
- Aliran Kas Bebas (AKB)
- Kebijakan Dividen (DPR)
R- Squared
Variabel Endogen
- Kebijakan Dividen (DPR)
Variabel Eksogen
- Kesempatan Investasi (MVBVA)
- Kepemilikan Institusi (KI)
- Daur Hidup Perusahaan (RETE)
- Aliran Kas Bebas (AKB)
R- Squared

Koeﬁsien

t-statistik

Probabilitas

-0,016
-0,006
-0,016
-0,389
0,720

-1,207
-2,269
-0,157
-2,731
3,797
0,203

0,227
0,023
0,875
0,006
0,000

0,013
0,000
0,143
0,010

2,033
0,360
2,855
0,140
0,109

0,042
0,719
0,004
0,888

Sumber: Data diolah, 2009.

Gambar 1 dan Tabel 2 juga dapat diuraikan
bahwa variabel yang berpengaruh signifikan
dalam menentukan kebijakan dividen (DPR)

KEUANGAN
adalah kesempatan investasi (MVBVA) dan daur
hidup perusahaan (RETE), ini terlihat dari nilai
probabilitasnya lebih kecil dari 5%. Sedangkan
aliran kas bebas (AKB) dan kepemilikan institusi (KI)
tidak berpengaruh signifikan dalam menentukan
return saham (CR), karena nilai probabilitasnya
lebih besar dari 5%. Di antara kedua variabel
yang signifikan mempengaruhi kebijakan dividen
(MVBVA dan RETE), daur hidup perusahaan (RETE)
memiliki dampak yang dominan, ini ditunjukkan

oleh koefisien regresinya paling besar (0,143) dan
probabilitasnya paling kecil (0,004). R squared untuk
variabel kebijakan dividen (DPR) adalah 0.109, ini
berarti bahwa informasi yang terkandung dalam
keempat variabel yang mempengaruhi Kebijakan
Dividen 11% dapat dijelaskan oleh model, sisanya
dijelaskan oleh variabel lain dan error.
Pengaruh langsung, tidak langsung dan
pengaruh total variabel eksogen terhadap Harga
Saham diringkas pada Tabel 3.

Tabel 3. Koefisien Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total dari Variabel Eksogen terhadap
Harga Saham

Variabel Eksogen

Koeﬁsien Pengaruh
Langsung terhadap Harga Saham

Koeﬁsien Pengaruh
Tidak Langsung Melalui. Keb Dividen

Kebijakan Dividen (DPR)
Kesempatan Investasi (MVBVA)
Aliran Kas Bebas (AKB)
Kepemilikan Institusi (KI)
Daur Hidup Perusahaan (RETE)

0.338
-0.110
-0.236
-0.200
-0.014

-0.010
.007
0.103

Koeﬁsien
Pengaruh
Total
0.338*
-.120**
-0.231*
-0.200*
0.074**

Keterangan:
* Pengaruh langsung terhadap variabel endogen Harga Saham
** Pengaruh tidak langsung melalui variabel kebijakan dividen

Tabel 3 menguraikan bahwa kebijakan dividen
(DPR), aliran kas bebas (AKB), dan kepemilikan
institusi (KI) berpengaruh langsung signifikan
terhadap Harga Saham (CR). Kesempatan Investasi
(MVBVA) dan daur hidup perusahaan (RETE) tidak
berpengaruh langsung terhadap return saham
(CR), namun berpengaruh tidak langsung melalui
kebijakan dividen (DPR).

PEMBAHASAN

Kebijakan dividen berpengaruh positif
terhadap return saham, temuan ini mengindikasikan
bahwa peningkatan dividen yang dibayar
perusahaan manufaktur di BEI memiliki sinyal bahwa
perusahaan memiliki prospek yang baik, sehingga direspons positif oleh investor permintaan saham naik

sehingga return sahamnya menjadi naik. Temuan
penelitian ini sesuai dengan temuan penelitian di
United Kingdom oleh Gunasekarage & Power (2006);
Goddard et al. (2006) dan di pasar modal Indonesia
oleh Murhadi (2008).
Kesempatan Investasi memiliki pengaruh
negatif signifikan terhadap kebijakan dividen.
Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan
manufaktur di BEI mengutamakan keputusan
investasi sebelum membayar dividen, temuan ini
mendukung penelitian Amidu dan Abor (2006) di
Ghana Stock Exchange dan Renneboo & Szilagyi
(2007) di pasar modal Netherlands. Pada sisi
lain dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa
kesempatan investasi memiliki pengaruh tidak
langsung terhadap return saham melalui dividen.
Hal ini mengindikasikan perusahaan yang memiliki
kesempatan investasi yang tinggi, akan membatasi
pembayaran dividennya. Pembatasan pembayaran
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dividen ini akan berdampak pada penurunan
return saham. Temuan ini juga mengindikasikan
dalam kondisi pasar modal di Indonesia terdapat
kecenderungan investor publik yang merupakan
pemegang saham minoritas lebih menyukai dividen,
sehingga kenaikan (penurunan) dividen akan
direspons publik berupa kenaikan (penurunan)
return saham perusahaan tersebut. Penelitian
konsisten dengan penelitian Yudianti (2005) dan
Murhadi (2008) di pasar modal Indonesia.
Aliran kas tidak berpengaruh signifikan
terhadap kebijakan dividen, dimana kebijakan
dividen yang diambil perusahaan manufaktur
di BEI tidak melihat aliran kas yang dimiliki
perusahaan. Namun aliran kas bebas berpengaruh
negatif signifikan terhadap harga saham. Hal ini
mengindikasikan bahwa peningkatan aliran kas
bebas yang ada di perusahaan manufaktur di BEI
berdampak pada penurunan harga saham. Ini
terjadi karena ketersediaan aliran kas bebas yang
tinggi memungkinkan terjadinya moral hazard dari
pihak manajemen. Temuan penelitian ini menolak
teori Myers & Majluf (1984) dan mendukung Teori
Jensen (1986) yang menyatakan bahwa perusahaan
dengan aliran kas bebas yang besar akan cenderung
untuk memperbesar perusahaan dengan mengambil
berbagai proyek meskipun memberikan NPV negatif,
sehingga hal ini berdampak pada penurunan
kekayaan pemegang saham atau penurunan harga
saham. Temuan ini mendukung temuan McCabe &
Yook (1997) dan Murhadi (2008).
Kepemilikan institusi tidak berpengaruh
terhadap penentuan kebijakan dividen, yang
berarti kepemilikan institusi tidak memegang
peranan di dalam perusahaan mengambil kebijakan
dividen. Namun kepemilikan institusi berpengaruh
negatif signifikan terhadap return saham, dimana
kepemilikan institusi yang tinggi akan memungkinkan
terjadinya eksploitasi oleh pemegang saham
mayoritas terhadap pemegang saham minoritas,
sehingga akan berdampak pada penurunan return
saham. Temuan ini tidak mendukung argumen
konvergensi dari Jansen dan Meckling (1976) yang
menyatakan bahwa kepemilikan institusi yang tinggi
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akan berdampak pada peningkatan kemampuan
pengawasan sehingga akan mengurangi masalah
keagenan antara manajer dan pemegang saham.
Sebaliknya, temuan ini mendukung argumen
entrenchment yang dikemukakan oleh Morck et
al. (1988) yang menyatakan bahwa kepemilikan
institusi yang tinggi akan berdampak pada voting
power yang dapat merugikan kepentingan
pemegang saham minoritas sehingga berdampak
pada penurunan harga saham. Dalam kondisi pasar
modal di Indonesia, pemegang saham mayoritas
adalah institusi dan pemegang saham minoritas
adalah publik. Pemegang saham mayoritas akan
menjadi pengendali perusahaan sekaligus dapat
membuat keputusan yang bertentangan dengan
kepentingan pemegang saham minoritas, sehingga
hal ini direspons oleh publik dalam bentuk penurunan
harga saham. Temuan penelitian ini konsisten dengan
temuan penelitian dari Sudarma (2004) dan Murhadi
(2008) di pasar modal Indonesia serta Amidu & Abor
(2006) di Ghana Stock Exchange
Tahapan daur hidup perusahaan tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap harga saham. Hal ini
berarti bahwa tingginya RETE (perusahaan berada
pada tahap daur hidup matang) tidak direspons
pasar. Temuan penelitian ini mengindikasikan
bahwa perusahaan manufaktur di BEI berada
pada tahap daur hidup matang/dewasa yang
memiliki kesempatan berkembang yang terbatas
sehingga pergerakan sahamnya juga relatif stabil,
sehingga tidak berpengaruh terhadap harga saham.
Penelitian ini mendukung temuan penelitian
yang dilakukan oleh Anthony & Ramesh (1992)
dan Muhardi (2008). Pada sisi lain tahapan siklus
hidup perusahaan berpengaruh tidak langsung
positif signifikan terhadap return saham melalui
kebijakan dividen. Hal ini berarti bahwa tingginya
RETE (perusahaan berada pada tahap daur hidup
matang) akan berdampak pada peningkatan harga
saham. Perusahaan pada tahapan pertumbuhan
justru menunjukkan peningkatan harga saham.
Perusahaan yang berada pada tahapan pertumbuhan
tinggi, akan berhadapan dengan potensi pasar yang
tinggi disertai persaingan yang mulai ketat. Bila
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perusahaan mampu exist maka ke depan perusahaan
akan masuk pada tahapan matang, sehingga hal ini
akan mempengaruhi ekspektasi investor terhadap
masa depan perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan
menganalisis pengaruh kesempatan investasi, aliran
kas bebas, kepemilikan institusi dan daur hidup
perusahaan terhadap kebijakan dividen, serta
pengaruh kebijakan dividen, kesempatan investasi,
aliran kas bebas, kepemilikan institusi dan daur hidup
perusahaan terhadap return saham. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kesempatan investasi memiliki
pengaruh negatif terhadap kebijakan dividen,
dimana semakin tinggi kesempatan investasi yang
dimiliki perusahaan, semakin rendah dividen
yang dibayarkan. Hal ini mengindikasikan bahwa
perusahaan mengutamakan keputusan investasi
sebelum membayar dividen.
Aliran kas bebas tidak berpengaruh terhadap
penentuan kebijakan dividen, yang bermakna bahwa
kebijakan dividen yang diambil oleh perusahaan
tidak melihat keberadaan aliran kas yang dimiliki.
Kepemilikan institusi tidak berpengaruh terhadap
penentuan kebijakan dividen, yang berarti
kepemilikan institusi tidak memegang peranan di
dalam perusahaan mengambil kebijakan dividen.
Tahapan daur hidup perusahaan berpengaruh
terhadap penentuan kebijakan dividen; dimana
perusahaan dalam tahapan pertumbuhan cenderung
untuk tidak membagikan dividen.
Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap return saham, dimana meningkatnya dividen
yang dibayar oleh perusahaan direspons positif oleh
pasar sehingga return saham naik. Kesempatan
investasi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap return saham, yang berarti ada atau tidaknya
kesempatan investasi yang dimiliki oleh perusahaan

tidak berdampak langsung pada perubahan return
saham. Aliran kas bebas memiliki pengaruh negatif
terhadap return saham, yang berarti meningkatnya
aliran kas perusahaan direspons negatif oleh pasar
sehingga mengakibatkan return saham turun. Kepemilikan institusi memiliki pengaruh negatif terhadap
return saham, meningkatnya kepemilikan institusi
direspons negatif oleh pasar sehingga return saham
turun; dan tahapan daur hidup perusahaan tidak
berpengaruh terhadap return saham, mengindikasikan perusahaan berada pada tahapan kedewasaan
yang cenderung memiliki pergerakan harga saham
yang rendah.
Saran
Berdasarkan temuan-temuan, dan kesimpulan
penelitian, disarankan sebagai berikut : (1) Bagi
manajemen perusahaan lebih memperhatikan fakta
tentang kebijakan dividen yang diambil, temuan
menunjukkan kebijakan dividen berpengaruh
positif terhadap parga return saham dan daur
hidup perusahaan dominan berpengaruh terhadap
kebijakan dividen; (2) Bagi para analis keuangan
yang ada di pasar modal agar lebih memperhatikan
kebijakan dividen yang dilakukan oleh suatu
perusahaan, karena dalam kebijakan dividen
tersebut terkandung suatu informasi mengenai
kondisi perusahaan baik saat ini maupun yang akan
datang, karena temuan menunjukkan kebijakan
dividen berpengaruh positif terhadap return saham;
(3) Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk
memasukkan firm specific factor lainnya di dalam
analisis, hal ini disebabkan karena temuan penelitian
menunjukkan rendahnya koefisien determinasi yang
berarti adanya faktor lain (firm specific factor) yang
mungkin belum masuk dalam penelitian ini.
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Abstract: The objective of this study was to give empirical evidence, the influence of corporate
governance, profitability, and firm growth to dividend policy. Population of study was firms which
were followed survey by The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) in 2006-2008. Data
was collected by purposive sampling and multiple regression. The result showed there is no support
substitution that firm which had bad corporate governance mechanism would give dividend to investors. Firm profitability and firm size gave positive influence to dividend policy, but firm growth gave
negative influence to dividend policy.
Key words: corporate governance, profitability, firm size, firm growth, dividend policy

Salah satu hak investor menanamkan modalnya ke
dalam perusahaan adalah menerima dividen. Teori
agency menyatakan bahwa dalam pengelolaan
perusahaan,
manajemen
cenderung
akan
mementingkan diri mereka sendiri. Tindakan
ini akan merugikan pemilik saham. Ada konflik
kepentingan antara pemilik dan manajemen. Akan
tetapi di Asia atau negara yang mempunyai struktur
kepemilikan perusahaan yang terkonsentrasi, suatu
perusahaan biasanya dikuasai oleh pemegang
saham mayoritas yang biasanya adalah perusahaan
keluarga, maka konflik kepentingan yang terjadi
adalah konflik antara pemegang saham mayoritas
dan pemegang saham minoritas. Pemegang
saham mayoritas mempunyai kemampuan untuk
mengambil keputusan strategis seperti: penunjukan
CEO, penunjukan anggota dewan direksi dan dewan
komisaris. Tindakan yang diambil oleh pemegang
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saham mayoritas cenderung akan mengeksploitasi
kepentingan pemegang saham minoritas. Atau
dengan kata lain, pemegang saham mayoritas
mengambil tindakan yang menguntungkan mereka
tetapi merugikan kepentingan pemegang saham
minoritas (disebut dengan ekspropriasi terhadap
pemegang saham minoritas).
Untuk melindungi hak-hak pemegang saham
minoritas, misalnya: dividen, peran mekanisme
corporate governance sangat penting. Pemegang
saham minoritas lebih menyukai pembagian dividen
daripada menginvestasikan kembali laba ke dalam
perusahaan. Pembagian dividen berarti mereka akan
memperoleh haknya. Dalam konteks ini, banyak
penelitian yang dilakukan tentang hubungan
antara corporate governance dan kebijakan dividen.
Penelitian yang dilakukan oleh Kumar (2003),
Carvalhal-da-silva & Leal (2007) dalam Setiawan
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(2008) menunjukkan bahwa mekanisme corporate
governance berpengaruh terhadap kebijakan
dividen
Penelitian yang dilakukan oleh La Porta,
et al. (2000), Mitton (2004), Kowalewski, et al.
(2007) menunjukkan bahwa mekanisme corporate
governance berpengaruh positif terhadap dividend
payout. Hasil penelitian mereka sesuai dengan teori
outcome yang menyatakan bahwa mekanisme
corporate governance yang baik akan memberikan
perlindungan yang baik kepada investor, perusahaan
yang mempunyai mekanisme corporate governance
yang baik akan memberikan dividen kepada
pemegang saham. Praktik corporate governance
berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.
Penelitian yang dilakukan oleh Gugler
(2003), Jiraporn & Ning (2006), Gugler & Yurtoglu
(2007), Knyazeva (2007), Reneboog & Szylagyi
(2007) menunjukkan bahwa corporate governance
berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen
perusahaan. Penelitian mereka sesuai dengan teori
substitusi yang menyatakan bahwa perusahaan
yang mempunyai praktik corporate governance
tidak bagus akan memberikan dividen yang lebih
kepada investor. Mereka berharap tindakan ini
akan memberikan insentif bagi investor untuk terus
berinvestasi pada mereka.
Penelitian tentang dampak GCG terhadap
kebijakan dividen di Indonesia belum banyak
dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh
Mahadwartha (2003) hasilnya menunjukkan dividen
yang rendah akan meningkatkan probabilitas
kepemilikan manajerial pada tahun selanjutnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2008)
membuktikan bahwa adanya hubungan negatif
antara corporate governance dan kebijakan dividen.
Sedangkan teori substitusi menyatakan bahwa
perusahaan yang mekanisme corporate governancenya buruk akan memberikan dividen kepada
investor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan citra
perusahaan.
Penelitian Mahadwartha (2003), dan Setiawan
(2008) menemukan bahwa teori substitusi berlaku

di Indonesia, namun penelitian tersebut masih
perlu diuji, mengingat penelitian tentang pengaruh
corporate governance terhadap kebijakan dividen
masih jarang dilakukan, sehingga masih perlu
dukungan empiris untuk mengetahui apakah
teori substitusi berlaku di Indonesia. Penelitian
ini merupakan replikasi dari penelitian Setiawan
(2008), dengan perbedaan, yaitu; (1) pengukuran
corporate governance dalam penelitian ini
menggunakan indeks yang dikembangkan oleh IICG;
(2) pengukuran kebijakan dividen menggunakan
logaritma pembayaran dividen; (3) sampel yang
digunakan adalah perusahaan yang mengikuti
survei yang dilakukan oleh IICG dan listing di Bursa
Efek Indonesia.
Sesuai dengan penelitian Setiawan (2008),
maka penelitian ini juga menggunakan variabel
profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan
perusahaan pengaruhnya terhadap kebijakan
dividen. Perbedaan dengan penelitian ini pada
pengukuran variabel pertumbuhan perusahaan,
penelitian ini menggunakan pengukuran ratarata pertumbuhan penjualan selama tiga tahun.
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
bukti empiris pengaruh corporate governance,
profitabilitas, ukuran perusahaan dan pertumbuhan
perusahaan terhadap kebijakan dividen.

CORPORATE GOVERNANCE DAN
KEBIJAKAN DIVIDEN

Teori outcome menyatakan bahwa mekanisme
corporate governance yang baik akan memberikan
perlindungan yang baik kepada investor, perusahaan
yang mempunyai mekanisme corporate governance
yang baik akan memberikan dividen kepada
pemegang saham. Praktik corporate governance
berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen.
Sedangkan teori substitusi menyatakan bahwa
perusahaan yang mekanisme corporate governancenya buruk akan memberikan dividen kepada
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investor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan
citra perusahaan. Dengan kata lain ada hubungan
negatif antara mekanisme corporate governance
dan kebijakan dividen menurut teori substitusi.
Pemegang saham minoritas lebih menyukai
pembagian dividen daripada menginvestasikan
kembali laba ke dalam perusahaan. Dengan
pembagian dividen berarti mereka akan memperoleh
haknya. Penelitian yang dilakukan oleh Kumar
(2003), Carvalhal-da-silva & Leal (2007) dalam
Setiawan (2008) menunjukkan bahwa mekanisme
corporate governance berpengaruh terhadap
kebijakan dividen.
Penelitian yang mendukung teori outcome
dilakukan oleh La Porta, et al (2000), Mitton (2004),
Kowalewski, et al. (2007) menemukan bahwa
mekanisme corporate governance berpengaruh
positif terhadap dividend payout. Hal ini menunjukkan
bahwa penerapan mekanisme corporate governance
yang baik akan dapat memberikan perlindungan
yang baik pula kepada investor, sehingga perusahaan
cenderung membagikan dividen kepada pemegang
saham. Sedangkan penelitian yang mendukung teori
substitusi dilakukan oleh Gugler (2003), Jiraporn &
Ning (2006), Gugler & Yurtoglu (2007), Knyazeva
(2007), Reneboog & Szylagyi (2007) menunjukkan
bahwa corporate governance berpengaruh negatif
terhadap kebijakan dividen perusahaan. Hal ini
berarti praktik corporate governance yang tidak baik
akan membuat perusahaan memberikan dividen
yang lebih kepada investor. Perusahaan berharap
dengan kebijakan ini, maka investor akan tetap
berinvestasi pada perusahaan mereka.
Penelitian tentang dampak GCG terhadap
kebijakan dividen di Indonesia dilakukan oleh
Mahadwartha (2003) hasilnya menunjukkan dividen
yang rendah akan meningkatkan probabilitas
kepemilikan manajerial pada tahun selanjutnya.
Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2008)
membuktikan bahwa adanya hubungan negatif
antara corporate governance dan kebijakan
dividen.
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PROFITABILITAS PERUSAHAAN DAN
KEBIJAKAN DIVIDEN

Menurut Partington (1989) dalam Suharli &
Oktorina (2005) rasio profitabilitas menunjukkan
keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan. Stabilitas keuntungan adalah penting
untuk mengurangi risiko apabila terjadi penurunan
laba yang memaksa manajemen untuk memotong
dividen. Perusahaan yang memiliki stabilitas
keuntungan dapat menetapkan tingkat pembayaran
dividen dengan yakin dan mensinyalkan kualitas atas
keuntungan mereka. Oleh karena itu, semakin tinggi
rasio profitabilitas maka semakin besar dividen yang
dibagikan kepada investor.
Penelitian yang dilakukan oleh Gugler (2003),
Mitton (2004), Suharli & Oktorina (2005), Jiraporn
& Ning (2006), Denis & Osobov (2007), Carvalhalda-silva & Leal (2007) dalam Setiawan (2008),
Kowalewski, et al. (2007), Renneboog & Scilazyi
(2007), Gugler & Yurtoglu (2007), Suharli (2007),
dan Arilaha (2009) menemukan bahwa profitabilitas
berpengaruh positif terhadap dividen. Perusahaan
yang memperoleh laba tinggi akan membayar
dividen lebih banyak, sedangkan perusahaan yang
memperoleh laba rendah akan membayar dividen
lebih sedikit.

UKURAN PERUSAHAAN DAN
KEBIJAKAN DIVIDEN

Penelitian yang dilakukan oleh Gugler (2003),
Jiraporn & Ning (2006), Denis & Osobov (2007),
Mitton (2007), Carvalhal-da-silva & Leal (2007)
dalam Setiawan (2008), Kowalewski, et al. (2007),
Renneboog & Scilazyi (2007), Gugler & Yurtoglu (2007)
menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
positif terhadap kebijakan dividen, menunjukkan
perusahaan besar cenderung memberikan dividen
yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang
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berskala kecil. Denis & Osobov (2007) berargumen
bahwa ukuran perusahaan merupakan proksi life
cycle theory. Semakin besar ukuran perusahaan, maka
semakin matang perusahaan tersebut. Perusahaan
yang berada di tahap awal pertumbuhan cenderung
akan mengalokasikan labanya ke dalam perusahaan
sendiri, untuk menunjang pertumbuhannya.
Sedangkan perusahaan yang telah matang akan
cenderung memilih membayarkan dividen daripada
menginvestasikan labanya kembali.

PERTUMBUHAN PERUSAHAAN DAN
KEBIJAKAN DIVIDEN

Perusahaan yang mempunyai pertumbuhan
tinggi cenderung akan menginvestasikan kembalinya
ke dalam perusahaan. Semakin tinggi tingkat
pertumbuhannya, maka semakin tinggi kebutuhan
dana untuk investasi. Untuk itu perusahaan akan
menggunakan laba yang diperoleh untuk membiayai
investasinya, daripada membagikan dividen.
Gugler (2003) menyatakan bahwa perusahaan
memilih untuk menahan laba untuk investasi daripada
membagikan dividen. Penelitian yang dilakukan
oleh Gugler (2003), Mitton (2004), Jiraporn & Ning
(2006), Denis & Osobov (2007), Carvalhal-da-silva &
Leal (2007) dalam Setiawan (2008), Kowalewski, et
al. (2007), Renneboog & Scilazyi (2007), Gugler &
Yurtoglu (2007) menemukan bahwa pertumbuhan
perusahaan berpengaruh negatif terhadap dividen.

H4

: Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan
yang mengikuti survei yang dilakukan oleh The
Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)
pada tahun 2006-2008. Teknik pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling, dengan kriteria:
(1) perusahaan listing di Bursa Efek Indonesia
tahun 2006 sampai tahun 2008; (2) memublikasikan
laporan keuangan selama periode penelitian; (3)
membagikan dividen pada periode penelitian; (4)
memiliki variabel-variabel yang terkait dengan
penelitian ini. Hasil pemilihan sampel ditunjukkan
pada Tabel 1.
Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel
Tahun
Keterangan

2006

2007

2008

1.
Perusahaanyanglistingdibursa
efek tahun dan mengikuti survei
yang dilakukan oleh IICG
2.
Perusahaan yang tidak membagikan dividen
3.
Perusahaanyangtidakmempublikasikan laporan keuangan

22

17

17

2

3

3

1

0

3

Jumlah sampel

19

14

11

Sumber: IICG tahun 2006-2008

Definisi dan Pengukuran Variabel
Variabel Dependen

HIPOTESIS

H1
H2
H3

: Corporate Governance berpengaruh terhadap kebijakan dividen
: Profitabilitas Perusahaan berpengaruh positif
terhadap kebijakan dividen
: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen

Kebijakan
dividen
adalah
keputusan
manajemen tentang besar kecilnya jumlah dividen
yang akan dibayarkan kepada pemegang saham.
Variabel ini diukur dengan logaritma jumlah
pembayaran dividen kepada pemegang saham.
Dividen = Log Pembayaran Dividen
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Variabel Independen
Corporate Governance, diukur dengan
instrumen pemeringkatan yang dikembangkan
oleh IICG. Instrumen yang dikembangkan oleh IICG
menghasilkan suatu konstruk yang disebut Corporate
Governance Perception Index (CGPI).
Profitabilitas
Perusahaan.
Profitabilitas
merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan
perusahaan dalam menghasilkan laba. Variabel ini
diukur dengan Return On Assets (ROA), dengan
formulasi sebagai berikut:
ROA =

Laba Setelah Pajak

HASIL

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Untuk menguji apakah sampel penelitian
merupakan jenis distribusi normal maka digunakan
pengujian Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test
terhadap model yang diuji. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat dicermati pada Tabel 2.
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Total Aktiva
KolmogorovSmirnovZ

Signiﬁkansi

Dividen

0,725

0,670

CGPI

1,073

0,200

ROA

1,121

0,162

UKP

0,600

0,864

Growth

1,083

0,191

Variabel

Ukuran perusahaan (UKP), Variabel ini diukur
dengan menggunakan logaritma dari total aktiva.
Mencerminkan besar kecilnya perusahaan yang
tampak dalam nilai total aktiva diberi simbol UKP.
UKP = Log Total Aktiva
Pertumbuhan perusahaan (Growth), diukur
dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan
penjualan. Penelitian ini menggunakan rata-rata
pertumbuhan penjualan selama tiga tahun.
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang
diajukan maka digunakan regresi linier berganda,
dengan formulasi sebagai berikut:
DIVIDEN = a + b1CGPI + b2ROA + b3UKP
+ b4 Growth + e..
Keterangan:
DIVIDEN
: Kebijakan dividen
CGPI
: Corporate Governance Perception
Index (Corporate Governance)
ROA
: Return On Assets (Profitabilitas)
UKP
: Ukuran perusahaan
Growth
: Pertumbuhan perusahaan
a
: konstanta
b1, b2, b3, b4 : Koefisien regresi
e
: error
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Keterangan
Terdistribusi
Normal
Terdistribusi
Normal
Terdistribusi
Normal
Terdistribusi
Normal
Terdistribusi
Normal

Sumber: Data diolah Tahun 2009

Tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel
tidak signifikan pada level 0,05, jadi dapat
disimpulkan bahwa semua variabel terdistribusi
normal.
Uji Multikolinieritas
Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas,
dilakukan dengan melihat nilai VIF pada, dimana jika
nilai VIF di atas 10 berarti terdapat multikolinearitas
(Ghozali,
2001).
Hasil
uji
multikolinearitas
menunjukkan tidak terdapat multikolinieritas pada
variabel independen dalam model regresi.
Uji Autokorelasi
Pengujian autokorelasi dilakukan dengan
melihat nilai Durbin Watson. Nilai dw tidak terdapat
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masalah autokorelasi, apabila berada di antara -4
sampai +4. Hasil pengujian dengan jumlah sampel
45 dan 4 variabel independen dalam model maka
diperoleh dari tabel dl = 1,34 dan du = 1,72. Nilai dw
hasil perhitungan adalah sebesar 2,573. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi
antar variabel independen dalam model.
Uji Heterokedastisitas
Uji heteroskedastisitas menyimpulkan bahwa
tidak terjadi heteroskedastisitas pada model
regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk
memprediksi model.
Pembuktian Hipotesis
Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang
diajukan digunakan analisis regresi berganda, hasil
analisisnya dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Hasil Pengujian Model Regresi Berganda
Variabel Independen
Constant
CGPI
ROA
UKP
Growth

Koeﬁsien
Regresi

t-hitung

Sig.

0,133
0,006171
0,03857
0,347
-0,873

0,85
0,380
2,983
4,947
-1,730

0,933
0,706
0,005
0,000
0.091

Variabel Dependen = Dividen
R.Squares = 0,577
Adjusted R Squares = 0,535
F hitung = 13,650
Sig. = 0,000
N = 45
Sumber: Data diolah, (2009).

memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,03857,
dengan signifikansi sebesar 0,005. Nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis
kedua (H2) yang menyatakan bahwa profitabilitas
perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan
dividen dapat diterima. Variabel ukuran perusahaan
(UKP) yang diukur dengan log total aktiva memiliki
koefisien regresi positif sebesar 0,347, dengan
signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis ketiga (H3) yang
menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap kebijakan dividen dapat diterima. Variabel
Pertumbuhan perusahaan (GROWTH) yang diukur
dengan rata-rata pertumbuhan penjualan selama
3 tahun, memiliki koefisien regresi negatif sebesar
-0,873, dengan signifikansi sebesar 0,091. Nilai
signifikansi lebih kecil dari 0,10 (10%). Hal ini berarti
hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan
dividen dapat diterima.
Pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen secara simultan diperoleh nilai
F sebesar 13,650 dengan tingkat signifikansi (p)
< 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa
secara simultan variabel independen mempunyai
pengaruh yang signifikan pada level signifikansi
5%. Nilai adjusted R square sebesar 0,535, dapat
diartikan bahwa keseluruhan variabel independen
mempunyai pengaruh dalam menentukan variabel
dependen sebesar 53,5%, sedangkan sebesar 46,5%
dipengaruhi oleh variabel yang lain.

PEMBAHASAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel
corporate governance yang diukur dengan CGPI,
memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,006171,
dengan signifikansi sebesar 0,706. Nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan
bahwa hipotesis pertama (H1) yang menyatakan
bahwa
corporate
governance
berpengaruh
terhadap kebijakan dividen tidak diterima. Variabel
profitabilitas yang diukur dengan return on assets

Pengaruh Corporate
Kebijakan Dividen

Governance

terhadap

Hasil analisis menunjukkan bahwa corporate
governance (CGPI) yang diukur dengan instrumen
pemeringkatan yang dikembangkan oleh IICG
memiliki hubungan positif dengan kebijakan
dividen, tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian ini
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tidak mendukung teori substitusi yang menyatakan
bahwa perusahaan yang mekanisme corporate
governance-nya buruk akan memberikan dividen
kepada investor, dengan kata lain ada hubungan
negatif antara mekanisme corporate governance
dan kebijakan dividen.
Penelitian ini tidak mendukung penelitian
yang dilakukan di Indonesia oleh Mahadwartha
(2003) dan Setiawan (2008) yang membuktikan
bahwa adanya hubungan negatif antara corporate
governance dan kebijakan dividen. Selain itu
penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang
dilakukan dengan setting luar negeri oleh Gugler
(2003), Jiraporn & Ning (2006), Gugler & Yurtoglu
(2007), Knyazeva (2007), Reneboog & Szylagyi
(2007) menemukan bahwa corporate governance
berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen
perusahaan. Penelitian mereka sesuai dengan teori
substitusi yang menyatakan bahwa perusahaan yang
mempunyai praktik corporate governance tidak
bagus akan memberikan dividen yang lebih kepada
investor.
Pengaruh Profitabilitas terhadap Kebijakan
Dividen
Hasil analisis menunjukkan bahwa profitabilitas
perusahaan yang diukur dengan Return on assets
(ROA) berpengaruh positif terhadap kebijakan
dividen. Penelitian ini konsisten dengan penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Gugler (2003), Mitton
(2004), Suharli & Oktorina (2005), Jiraporn & Ning
(2006), Denis & Osobov (2007), Carvalhal-da-silva
& Leal (2007) dalam Setiawan (2008), Kowalewski,
et al. (2007), Renneboog & Scilazyi (2007),
Gugler & Yurtoglu (2007), Suharli (2007), Arilaha
(2009) yang menemukan bahwa profitabilitas
berpengaruh positif terhadap dividen. Perusahaan
yang memperoleh laba tinggi akan membayar
dividen lebih banyak, sedangkan perusahaan yang
memperoleh laba rendah akan membayar dividen
lebih sedikit.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
apabila laba perusahaan besar berarti dividen yang
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dibagikan akan semakin besar pula, demikian pula
sebaliknya. Perusahaan yang memiliki stabilitas
keuntungan dapat menetapkan tingkat pembayaran
dividen dengan yakin dan mensinyalkan kualitas atas
keuntungan mereka. Pembayaran dividen dapat
menunjukkan signal bahwa perusahaan memiliki
prospek yang baik.
Pengaruh
Ukuran
Kebijakan Dividen

Perusahaan

terhadap

Ukuran Perusahaan (UKP) yang diukur dengan
menggunakan logaritma total aktiva berpengaruh
positif terhadap kebijakan dividen. Semakin besar
ukuran perusahaan maka dividen yang dibagikan
semakin besar. Penelitian ini konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Gugler (2003),
Jiraporn & Ning (2006), Denis & Osobov (2007),
Mitton (2007), Carvalhal-da-silva & Leal (2007)
dalam Setiawan (2008), Kowalewski, et al. (2007),
Renneboog & Scilazyi (2007), Gugler & Yurtoglu
(2007) menemukan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap kebijakan dividen,
menunjukkan
perusahaan
besar
cenderung
memberikan dividen yang lebih besar dibandingkan
perusahaan yang berskala kecil.
Hasil penelitian ini menemukan bahwa
perusahaan yang mengikuti survei yang dilakukan
oleh IICG termasuk kategori perusahaan yang telah
matang, karena cenderung untuk membagikan
dividen. Secara teoritis perusahaan yang berada
di tahap awal pertumbuhan cenderung akan
mengalokasikan labanya ke dalam perusahaan
sendiri, untuk menunjang pertumbuhannya.
Sedangkan perusahaan yang telah matang akan
cenderung memilih membayarkan dividen daripada
menginvestasikan labanya kembali.
Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap
Kebijakan Dividen
Pertumbuhan perusahaan (Growth) yang
diukur dengan menggunakan rata-rata pertumbuhan
penjualan selama tiga tahun, berpengaruh negatif
terhadap kebijakan dividen. Semakin tinggi
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pertumbuhan perusahaan semakin kecil dividen
yang dibagikan. Penelitian ini konsisten dengan
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gugler
(2003), Mitton (2004), Jiraporn & Ning (2006), Denis
& Osobov (2007), Carvalhal-da-silva & Leal (2007)
dalam Setiawan (2008), Kowalewski, et al. (2007),
Renneboog & Scilazyi (2007), Gugler & Yurtoglu
(2007) menemukan bahwa pertumbuhan perusahaan
berpengaruh negatif terhadap dividen.
Secara
teoritis
perusahaan
yang
mempunyai
pertumbuhan
tinggi
cenderung
akan menginvestasikan kembalinya dana ke
dalam perusahaan. Semakin tinggi tingkat
pertumbuhannya, maka semakin tinggi kebutuhan
dana untuk investasi. Untuk itu perusahaan akan
menggunakan laba yang diperoleh untuk membiayai
investasinya, daripada membagikan dividen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan
bukti empiris pengaruh corporate governance,
profitabilitas, ukuran perusahaan, pertumbuhan
perusahaan terhadap kebijakan dividen. Hasil
penelitian menemukan bahwa corporate governance
memiliki hubungan positif dengan kebijakan
dividen, tetapi tidak signifikan. Hasil penelitian ini
tidak mendukung teori substitusi yang menyatakan
bahwa perusahaan yang mekanisme corporate
governance-nya buruk akan memberikan dividen
kepada investor, dengan kata lain ada hubungan
negatif antara mekanisme corporate governance
dan kebijakan dividen.
Profitabilitas perusahaan yang diukur dengan
Return on assets (ROA) berpengaruh positif terhadap
kebijakan dividen. Perusahaan yang memperoleh
laba tinggi akan membayar dividen lebih banyak,
sedangkan perusahaan yang memperoleh laba
rendah akan membayar dividen lebih sedikit. Ukuran
perusahaan yang diukur dengan menggunakan

logaritma total aktiva berpengaruh positif terhadap
kebijakan dividen. Semakin besar ukuran perusahaan
maka dividen yang dibagikan semakin besar.
Pertumbuhan perusahaan yang diukur dengan
menggunakan rata-rata pertumbuhan penjualan
selama tiga tahun, berpengaruh negatif terhadap
kebijakan dividen.
Saran
Bagi Investor yang akan melakukan investasi
dananya ke perusahaan go public yang menerapkan
GCG sebaiknya memilih perusahaan-perusahaan
yang memiliki skor pemeringkatan GCG yang
tinggi, karena, skor pemeringkatan GCG yang tinggi
menunjukkan perusahaan cenderung membagikan
dividen.
Manajemen
perusahaan
sebaiknya
menjalankan GCG secara lebih baik dan konsisten,
sehingga skor GCG akan tinggi dan mengakibatkan
investor tertarik untuk menanamkan dananya.
Untuk pengembangan ilmu, masih perlu
pembuktian lebih lanjut mengenai teori substitusi
dan teori outcome di Indonesia, sehingga nantinya
dapat menambah wawasan dan memberikan
kesimpulan yang lebih baik.
Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya mencari
pengukuran GCG yang lain, sehingga diharapkan
jumlah sampel bisa lebih banyak dan tidak terbatas
pada perusahaan yang mengikuti survei yang
dilakukan oleh IICG. Pengukuran kebijakan dividen
dapat menggunakan proxy divident payout ratio
(DPR), dan divident yield, sehingga pengukuran
kebijakan dividen bisa lebih komprehensif.
Karakteristik perusahaan dapat ditambahkan atau
menggunakan variabel selain yang digunakan dalam
penelitian ini.
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Abstract: Voluntary disclosure meant giving information to public either about financial or non-financial regarding the firm’s operations without any legal requirement (Fishman and Hagerty, 1997).
Giving information about voluntary disclosure enables all the concerned parties obtaining more relevant information about the strategies and critical elements of the firms. In this study, we examined
the impact of corporate governance and financial distress condition on the level of voluntary information disclosure. This research used a sample of manufacture firms listed in Indonesian stock
exchange. Based on data processing using sample above, we found that corporate governance and
financial distress could be associated with the voluntary disclosure level.
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Berbagai pihak yang berkepentingan terhadap
laporan keuangan memerlukan suatu informasi yang
relevan dengan kebutuhan mereka untuk membuat
suatu keputusan ekonomis. Untuk memenuhi tujuan
tersebut, para pihak berkepentingan sudah barang
tentu memerlukan suatu informasi lebih dari sekadar
informasi dari laporan keuangan konvensional. Oleh
karena itu, perusahaan seharusnya menyediakan
suatu informasi lebih dari yang diwajibkan. Informasi
selain yang diwajibkan tersebut umumnya dikenal
dengan voluntary disclosure. Menurut FASB (2001),
voluntary disclosure memberikan informasi tentang
berbagai strategi dan elemen kritis yang memiliki arti
penting untuk operasi perusahaan di masa datang.
Berbagai
penelitian
telah
banyak
dikembangkan terkait dengan voluntary disclosure.
Beberapa peneliti mencari tahu tentang berbagai
hal yang mempengaruhi luas voluntary disclosure di
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beberapa negara. Salah satu riset terkait berbagai
faktor penentu luas voluntary disclosure adalah
Celik, Ecer, & Karabacak (2006) pada Bursa Efek
Istambul yang menemukan bahwa luas, tawaran
asing berkorelasi positif dengan luas pengungkapan,
sedangkan struktur kepemilikan, profitabilitas,
tingkat investasi asing dan porsi investor institusional
berkorelasi negatif dengan luas pengungkapan.
Ada berbagai hal yang memungkinkan untuk
diungkapkan dalam voluntary disclosure, ada berita
baik maupun berita yang tidak baik. Berita baik
tentunya akan meningkatkan nilai perusahaan.
Hal ini dibuktikan oleh Penman (1980) dalam
Chang (2002) yang menemukan keberadaan berita
baik memberikan suatu insentif bagi manajemen
untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas
dengan maksud untuk meningkatkan harga saham
perusahaan.

KEUANGAN
Berita yang dimiliki perusahaan bukan
saja berita baik. Ada juga berita yang kurang
menggembirakan, misalnya adanya kondisi financial
distress. Bila menggunakan logika, sudah barang
tentu perusahaan akan berusaha menyimpan rapatrapat informasi tersebut agar tidak diketahui publik.
Pembahasan tentang hubungan antara financial
distress merupakan suatu yang menarik untuk dikaji
lebih dalam. Namun, masih sedikit penelitian yang
mengupas tentang hal tersebut.
Di sisi lain, perusahaan yang baik adalah
perusahaan yang menerapkan good corporate
governance. Bila ditelaah lebih dalam, sebenarnya
ada hubungan antara pengungkapan dengan
corporate governance. Jansen & Meckling (1976)
menyatakan positive agency theory menyediakan
suatu rerangka yang menghubungkan perilaku
pengungkapan dengan corporate governance.
Berbagai atribut corporate governance berguna
untuk mengendalikan agency problem dengan
memastikan bahwa para manajer telah bertindak
sesuai dengan kepentingan para pemegang saham.
Dengan demikian, berarti voluntary disclosure
memberikan kontribusi untuk menurunkan agency
costs yang berasal dari asimetri informasi (Lakhal,
2003).
Beberapa penelitian telah mengupas berbagai
sisi tentang voluntary disclosure, namun masih
sedikit sekali penelitian membahas mekanisme
corporate governance dan kondisi financial
distress. Kenyataan saat ini, isu-isu terkait dengan
keberadaan corporate governance semakin marak
ditambah dengan kondisi dunia yang memungkinkan
perusahaan untuk berada dalam kondisi financial
distress mungkin bisa membawa dampak terhadap
luas voluntary disclosure. Untuk itu, pada penelitian
kali ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian
terkait dengan pengaruh kondisi financial distress
dan praktik GCG pada luas voluntary disclosure.
Banyaknya
penelitian
terkait
dengan
voluntary disclosure tidak terlepas dari kemanfaatan
yang ditawarkan oleh voluntary disclosure kepada
perusahaan. Salah satu kemanfaatan voluntary
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disclosure adalah menurunkan agency costs yang
timbul dari kemunculan asimetri informasi (Lakhal,
2003; Watson, Shrives, & Marston, 2002). Selanjutnya,
Haggar, Martin, & Pereira (2008) juga menunjukkan
expanded voluntary disclosure yang efektif ternyata
menurunkan stock price comovement serta
menurunkan adanya kejadian stock price crashes.
Ada
berbagai
macam
pemicu
yang
memungkinkan perusahaan memilih luas voluntary
disclosure mereka. Celik, Ecer, & Karabacak (2006)
menunjukkan bahwa struktur kepemilikan dan
kinerja keuangan merupakan faktor penentu yang
mempengaruhi the disclosure of financial forward
looking information.
Lebih lanjut, beberapa peneliti mempelajari
tentang berbagai fenomena terkait dengan keluasan
pengungkapan. Chen, DeFond, & Park (2002)
menemukan bahwa kemungkinan besar perusahaan
yang sedang menghadapi ketidakpastian tinggi atas
pendapatan masa depan akan melaporkan balance
sheet disclosures. Hal ini juga diperkuat dengan
pernyataan Holder-Webb (2002) yang menemukan
pada tahun perusahaan mengalami kondisi distress,
semua perusahaan meningkatkan pengungkapan
mereka. Lebih lanjut, Webb & Cohen (2007)
juga menemukan rata-rata manajer perusahaan
yang sedang mengalami financial distress akan
meningkatkan kualitas pengungkapan mereka.
Temuan-temuan tersebut juga diperkuat dengan
keberadaan signaling theory yang menyatakan
apabila perusahaan sedang dalam keadaan yang
baik, perusahaan akan dengan sukarela memberikan
signal kepada para investornya (Watson, Shrives,
& Marston, 2002). Lebih lanjut, dengan kehadiran
multiple audiences, para manajer mungkin
berkeinginan untuk mengungkapkan berita buruk
walaupun berseberangan dengan kehendaknya
untuk meningkatkan ekspektasi para investor,
karena adanya konflik kehendak untuk melemahkan
ekspektasi audiensi yang lain (Einhorn, 2007).
Hasil penelitian Holder-Webb (2002) dibantah
oleh Teoh & Hwang (1990), serta Nasir & Abdullah
(2004). Teoh & Hwang (1990) menemukan, perusahaan
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berkualitas tinggi tidak akan mengungkapkan berita
buruk bila ada, serta perusahaan berkualitas rendah
sangat memilih tidak melaporkan kecuali berita baik.
Selanjutnya, Nasir & Abdullah (2004) menemukan
perusahaan yang sedang dalam kondisi financially
distress cenderung untuk mengungkapkan informasi
yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan yang
sehat. Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut,
peneliti tertarik untuk melihat pengaruh kondisi
financial distress pada voluntary disclosure.
Selain adanya kondisi financial distress,
sebenarnya keluasan voluntary disclosure tidak
terlepas dari keberadaan mekanisme corporate
governance dalam perusahaan. Pengaplikasian
mekanisme
corporate
governance
tertentu
dilaporkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan
keuangan pada umumnya, termasuk transparansi
pengungkapan, serta luas voluntary disclosure
(Sulliavan, Percy, & Steward, 2007). Tidak hanya itu,
sebenarnya teori positive agency juga menyediakan
suatu rerangka yang menghubungkan perilaku
pengungkapan terhadap corporate governance
(Jansen & Meckling, 1976).
Beberapa penelitian yang dilakukan terkait
dengan corporate governance. Komposisi dewan
komisaris seharusnya juga melibatkan pihak di
luar perusahaan atau disebut dengan dewan
komisaris independen. Keberadaan komisaris
independen yang dipersyaratkan oleh BAPEPAM
bukanlah tanpa alasan, apalagi ada beberapa
studi yang membuktikan nilai tambah kehadiran
komisaris independen tersebut. Salah satunya Choi
(2005) membuktikan ternyata dewan komisaris
independen terbukti mempunyai dampak positif dan
signifikan pada kinerja perusahaan. Pengungkapan
informasi yang dipersyaratkan maupun yang tidak
dipersyaratkan merupakan salah satu cerminan
kinerja perusahaan yang dikendalikan oleh
manajemen. Hal ini dibuktikan oleh Hossain, et al.
(2005) dalam O’Sullivan, Percy, & Steward (2008) yang
menemukan persentase dewan komisaris independen
sebagai variabel yang signifikan dalam menjelaskan
voluntary disclosure. Pernyataan ini diperkuat oleh

temuan Chen & Jaggi (2000) yang membuktikan
keterlibatan dewan komisaris independen pada
dewan komisaris dapat memperbaiki kepatuhan
terhadap berbagai prasyarat pengungkapan, yang
mana akan menghasilkan pengungkapan keuangan
yang lebih komprehensif.
Pada prinsipnya, keberadaan corporate
governance memberikan garansi terhadap kualitas
informasi akuntansi melalui seperangkat pengaturan
institusional (Li & Qi, 2008). Salah satu organ
corporate governance yang bisa memberikan garansi
terhadap kualitas informasi akuntansi adalah komite
audit. Pada sebagian besar perusahaan-perusahaan
besar, dewan komisaris mendelegasikan pengawasan
secara langsung terhadap proses akuntansi keuangan
pada komite audit. Menurut Beasley (1996) dalam
Andersona, Mansib, & Reebc (2004), komite audit
memiliki peranan penting, karena komite audit
terkait dengan penetapan dan monitoring proses
akuntansi untuk menyediakan informasi yang
relevan dan kredibel kepada para stakeholders.
Namun, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasir
& Abdullah (2004) membuktikan kebalikannya,
keberadaan komite audit yang independen tidak
bisa dikaitkan dengan luas voluntary disclosure.
Selanjutnya, bila dilihat dari sisi kredibilitas
pelaporan, sebenarnya ada dua mekanisme yang
bisa digunakan untuk meningkatkan kredibilitas
voluntary disclosure. Salah satu di antaranya adalah
keberadaan pihak ketiga yang mampu menyediakan
assurance
terhadap
kualitas
pengungkapan
manajemen (Healy & Palepu, 2001). Ada suatu
konsensus bahwa audit eksternal merupakan suatu
keystone dari corporate governance (Cadbury
Committee, 1992) dalam O’Sullivan, Percy, & Steward
(2008). Dengan demikian, corporate governance yang
efektif membutuhkan kualitas auditor yang andal.
Idealnya, menurut DeAngelo (1981) dalam Chambers
& Payne (2008), kantor akuntan publik yang ahli dan
independen akan mampu mengidentifikasi berbagai
kesalahan akuntansi dan menggunakan tekanan
terhadap klien untuk membetulkan berbagai
kesalahan tersebut serta melaporkan informasi
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akuntansi. Selanjutnya, mekanisme seperti apakah
yang bisa digunakan untuk mengukur kualitas
auditor. DeAngelo (1981) dalam Francis (2004) yakin
bahwa ukuran dari Kantor Akuntan Publik sebagai
proksi untuk kualitas (auditor independence), karena
tidak ada satu pun klien yang penting bagi auditor
besar dan auditor memiliki reputasi besar untuk
kehilangan (semua klien mereka) apabila mereka
melakukan misreport.

HIPOTESIS

H1 : Kondisi financial distress mempengaruhi luas
voluntary disclosure.
H2 : Proporsi
dewan
komisaris
independen
mempengaruhi luas voluntary disclosure.
H3 : Keberadaan komite auditor mempengaruhi
luas voluntary disclosure.
H4 : Kualitas auditor mempengaruhi luas voluntary
disclosure.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh
dari BEI serta Indonesian Capital Market Directory.
Populasi yang dipergunakan dalam penelitian
ini adalah semua perusahaan manufaktur yang
menerbitkan laporan keuangan selama periode 1
Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2007.
Metode pengambilan sampel yang digunakan
dalam penelitian ini adalah purposive sampling.
Dalam penelitian ini, sampel yang dipilih harus
memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) termasuk
dalam sektor industri manufaktur yang terdaftar
di BEI, memiliki laporan keuangan lengkap serta
dipublikasikan di ICMD selama 4 tahun berturutturut. (b) Mengalami kerugian (net income negatif)
dan atau ekuitas negatif selama 2 tahun berturut-
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turut.
Pada penelitian ini, pada awalnya peneliti
memperoleh 157 perusahaan tiap tahunnya. Namun,
ada 31 perusahaan yang tidak menerbitkan laporan
keuangan selama empat tahun berturut-turut,
sehingga jumlah perusahaan yang dijadikan sampel
per tahunnya menjadi 126 perusahaan.
Ada berbagai jenis data yang bisa digunakan
dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan adalah panel data. Panel data
mempunyai kelebihan dibandingkan cross-section
atau pure time series, karena mampu mendeteksi
dan mengukur berbagai dampak yang tidak dengan
mudah diobservasi melalui jenis data yang lain
(Gujarati, 2009). Data time series yang dipergunakan
mulai 2003 hingga tahun 2007 yang nantinya
dikombinasikan dengan data cross-sectional data
pada 126 perusahaan manufaktur yang terpilih
menjadi sampel.
Selanjutnya, sampel diklasifikasikan ke dalam
kelompok perusahaan yang tidak mengalami
financial distress dan kelompok perusahaan yang
mengalami financial distress. Dari pengelompokan
tersebut, terdapat 44 perusahaan yang digolongkan
mengalami financial distress, 40 perusahaan di tahun
2005, 39 perusahaan di tahun 2006, selanjutnya ada
40 perusahaan yang sedang mengalami financial
distress di tahun 2007.
Kemudian sampel tersebut diklasifikasikan lagi
ke dalam kelompok perusahaan yang diaudit oleh
KAP Big Four, kelompok perusahaan yang diaudit
oleh KAP Non-Big Four, kelompok perusahaan yang
memiliki komite audit, dan kelompok perusahaan
yang tidak memiliki komite audit. Ada 62 perusahaan
yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Big-Four,
selanjutnya sisanya diaudit oleh Non-Big Four setiap
tahunnya.
Ada beberapa variabel operasional yang
dipergunakan dalam penelitian ini, antara lain
kondisi financial distress, mekanisme GCG, serta luas
voluntary disclosure. Ada berbagai macam cara yang
bisa digunakan untuk menentukan kondisi financial
distress, di antaranya: Z-Score (Altman, 1968), model
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Almilia & Kristijadi (2003), serta Ross, et al. (2005).
Penggolongan perusahaan yang mengalami financial
distress mengacu pada penelitian Pinontoan, Feliana,
& Wijaya (2009). Pada dasarnya, cara penentuan
financial distress yang digunakan oleh Pinontoan,
Feliana, & Wijaya (2009) menggabungkan cara yang
dipergunakan oleh Almilia & Kristijadi (2003) dan
Ross, et al. (2005). Pada penelitian ini, perusahaan
dikondisikan mengalami financial distress bila
laporan keuangan perusahaan menampakkan laba
bersih negatif atau ekuitas negatif selama 2 tahun
berturut-turut.
Ada berbagai mekanisme untuk mengukur
praktik GCG dalam perusahaan. Untuk penelitian
kali ini, peneliti menggunakan model yang
digunakan sebelumnya oleh Siregar & Utama (2005),
yaitu dengan menggunakan 3 proksi dari praktik
corporate governance, yaitu: ukuran kantor akuntan
publik yang melakukan audit atas perusahaan
yang dijadikan sampel, proporsi dewan komisaris
independen, serta keberadaan komite audit.
Penggunaan ukuran KAP sebagai salah satu proksi
adalah untuk mengukur kualitas audit. Dengan
persepsi, jika perusahaan diaudit oleh KAP Big 4
(KAP besar) maka kualitas auditnya tinggi dan jika
diaudit oleh KAP Non Big 4 (KAP kecil) maka kualitas
auditnya rendah.
Voluntary disclosure akan diukur berdasarkan
item dalam checklist pada perusahaan selama
tahun observasi. Checklist voluntary disclosure
yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan
penelitian Nasir & Abdullah (2004) yang mengacu
pada checklist yang dikembangkan oleh Meek,
Roberts & Gray (1995). Meek, Roberts & Gray (1995)
dalam Nasir & Abdullah (2004) mengelompokkan
total voluntary disclosure menjadi informasi strategis,
finansial dan nonfinansial yang mencerminkan
berbagai variasi yang relevan dengan keputusan para
pengguna. Pada penelitiannya, Nasir & Abdullah
(2004) mengeluarkan tiga item dari checklist yang
dikembangkan oleh Meek, Roberts & Gray (1995).
Tiga item yang dikeluarkan meliputi: aktivitas
R&D, pelaporan akuisisi, disposal, dan segmentasi,

disebabkan tidak semua item ada pada semua
perusahaan yang dijadikan sampel.
Model analisis yang digunakan dalam
penelitian ini yang mengacu pada hipotesis yang
digunakan adalah:
VDEXTit = α0 + α1DISTRS + α2BOD+ α3AUDCOM
+ α4 AUDIT + ε
Keterangan:
VDEXT
: Skor luas voluntary disclosure
DISTRS
: merupakan dummy variable, dengan
nilai 1 untuk perusahaan yang
mengalami financial distress, dan 0
untuk perusahaan yang tidak mengalami
financial distress.
BOD
: proporsi dewan komisaris independen
AUDCOM : 1 jika perusahaan mempunyai komite
audit yang sesuai dengan peraturan BEI
dan 0 jika sebaliknya.
AUDIT
: 1 jika perusahaan diaudit oleh KAP Big
4 dan 0 jika sebaliknya.
Penelitian ini menggunakan metode analisis
regresi berganda. Sebelum melakukan regresi
berganda, pengujian hipotesis tentang asumsi klasik
juga akan dilakukan, antara lain: heteroskedastisitas
dan autokorelasi suku kesalahan random dari
model dan menguji tingkat multikolinearitas antar
variabel independen. Pada penelitian ini, peneliti
menggunakan central limit theorem (CLT), sehingga
peneliti tidak melakukan pengujian normalitas.
Menurut Gujarati & Porter (2009), apabila suatu
pengujian menggunakan banyak independen
dan secara identik variabel-variabel tersebut
berdistribusi random, dengan sedikit pengecualian,
distribusi penjumlahan variabel tersebut cenderung
berdistribusi normal.
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HASIL

Hasil Pengujian Multikorelasi, Autokorelasi,
dan Heterokesdastisitas
Pada penelitian ini, peneliti melakukan
uji multikorelasi. Dari pengujian tersebut, hasil
perhitungan nilai toleransi menunjukkan tidak ada
variabel independen yang memiliki nilai toleransi
kurang dari 0.10. Hal ini menunjukkan tidak adanya
korelasi antara variabel independen yang nilainya
lebih dari 95%.
Untuk
menguji
autokorelasi
peneliti
menggunakan run test. Menurut Ghozali (2009), run
test digunakan untuk menguji apakah antar residual
terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual
tidak terdapat hubungan korelasi, maka dapat
dikatakan bahwa residual adalah acak atau random.
Hasil output menampakkan nilai test adalah 0.5526
dengan probabilitas 0.000 signifikan pada 0.05
yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat
disimpulkan bahwa residual random atau tidak
terjadi autokorelasi antar residual.
Selanjutnya, peneliti melakukan uji heteroskedastisitas. Tidak terjadinya heteroskesdatisitas
ditunjukkan oleh menyebarnya titik-titik baik di
atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y pada
grafik scatterplot (Ghozali, 2009). Pada pengujian
data, peneliti menyimpulkan tidak terjadi heteroskesdatisitas, karena penyebaran titik-titik berada
di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y
pada grafik scatterplot. Dengan demikian, penulis
menyimpulkan model layak dipakai untuk memprediksi luas voluntary disclosure berdasarkan masukan variabel independen kondisi financial distress,
proporsi dewan komisaris independen, keberadaan
komite audit, serta kualitas audit.
Hasil Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi berganda dilakukan jika
terdapat lebih dari satu variabel independen yang
bertujuan untuk melihat pengaruh beberapa
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variabel independen secara serentak terhadap satu
variabel dependen.
Tabel 1. Koefisien Determinasi
Model

R-square

1

0.51

Adjusted
R-square
0.043

Std. Error of
The Estimate
4.026

Sumber: Data sekunder, diolah (2008)

Tabel 1 menunjukkan hasil pengujian
determinasi. Dari tampilan Tabel 1, adjusted R2
adalah 0.043, artinya hanya 4.3% variasi voluntary
disclosure dapat dijelaskan oleh keempat variabel
independen yaitu financial distress, proporsi dewan
komisaris independen, keberadaan komite audit,
serta kualitas audit. Sedangkan 95.7% dijelaskan
oleh sebab-sebab yang lain di luar model.
Uji Anova atau F test tampak pada Tabel 2. F
hitung yang nampak pada tabel sebesar 6.655 dengan
probabilitas 0.000. Probabilitas model jauh lebih
kecil dari 0.05. Oleh karena itu, model regresi dapat
digunakan untuk memprediksi voluntary disclosure
atau dapat dinyatakan kondisi financial distress,
proporsi dewan komisaris independen, keberadaan
komite audit, serta kualitas audit secara serempak
berpengaruh terhadap voluntary disclosure.
Tabel 2. Hasil Uji Signifikansi Simultan (ANOVA)
Model
Regression
Residual
Total

Sum of
Square
431.445
8088.172
8519.617

df
4
499
503

Mean
Square
107.861
16.209

F

Sig.

6.655

.000a

Sumber: Data sekunder, diolah (2008).

Tabel 3 menunjukkan uji signifikansi
parameter individual atau uji statistik t. dari Hasil
pengujian tampak ternyata, hanya kualitas audit
yang mempengaruhi luas voluntary disclosure. Hal
ini ditunjukkan dari probabilitas signifikansi untuk
audit sebesar 0.000 yang berada di bawah 0.05.
Sedangkan ketiga variabel independen yang lain
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tidak bisa dikatakan mempengaruhi luas voluntary
disclosure. Selanjutnya, persamaan matematis yang
dapat disusun berdasarkan pengujian ini adalah
sebagai berikut:
VDEXT = 11.548 + 0.686 DISTRS + 2.655 BOD
+ 0.572 AUDCOM+ 1.572 AUDIT
Tabel 3. Hasil Uji Parameter Individu

Model

(Constant)

Unstandardized
Coefﬁcients
B

Std.
Error

t

Sig.

Collinearity
Statistics
Tolerance

VIF

11.548

.659

17.531

.000

DISTR

.686

.403

1.703

.089

.916

1.092

BOD

2.655

1.687

1.574

.116

.919

1.088

AUDITCOM

.572

.458

1.249

.212

.934

1.070

AUDIT

1.572

.372

4.231

.000

.932

1.073

Sumber: Data sekunder diolah, 2008.

PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan 126
perusahaan per tahunnya. Peneliti menggunakan
empat tahun pelaporan. Dengan demikian,
terdapat 504 pooled firm-years yang digunakan
dalam analisis mulai tahun 2004 sampai dengan
2007. Bila diperhatikan dari hasil penelitian tentang
pengaruh kondisi financial distress dan mekanisme
GCG memang memiliki pengaruh, namun pengaruh
yang dibuktikan dalam pengujian terbukti sangat
lemah kekuatannya. Dengan demikian, ada faktor
lain yang jauh mempengaruhi dibandingkan kondisi
financial distress dan mekanisme GCG.
Pada beberapa penelitian lain, di antaranya:
Holder-Webb (2002), dan Webb & Cohen (2007),
menunjukkan adanya pengaruh kondisi financial
distress terhadap luas voluntary disclosure. Hal ini
dipicu oleh adanya insentif-insentif hukum untuk
mengungkapkan berita buruk yang bertujuan
untuk menurunkan expected legal cost (Skinner,

1994). Selain itu, terkait dengan manfaat voluntary
disclosure, adalah pengungkapan mandatory yang
kurang informatif, menjadikan insentif yang lebih
besar untuk mempublikasikan informasi yang tidak
tercakup dalam laporan keuangan (Dedman, et
al. 2008). Namun, hasil uji signifikansi parameter
individual pada penelitian ini menunjukkan berbeda
dengan temuan tersebut. Hasil empiris dalam
penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh
financial distress pada luas voluntary disclosure.
Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian
yang dilakukan oleh Teoh & Hwang (1990) Nasir &
Abdullah (2004). Selanjutnya, bila kita telaah lebih
dalam, sebenarnya keputusan mengungkapkan atau
tidak mengungkapkan suatu informasi tidak terlepas
dari keputusan manusia seperti yang diungkapkan
oleh Watson, Shives, & Marston (2002). Keputusan
mengungkapkan suatu informasi lebih luas bagi
perusahaan yang sehat ternyata tidak terbukti dalam
penelitian ini. Dengan demikian, tidak adanya bukti
yang mendukung signaling theory pada voluntary
disclosure.
Komisaris independen merupakan salah satu
organ corporate governance yang ada dalam suatu
perusahaan dengan keluarnya Surat edaran Bapepam
Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan
Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 tgl 21 Juli 2001. Salah
satu ketentuan dari aturan tersebut adalah jumlah
komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari
seluruh jumlah anggota komisaris. Dari data, ternyata
ada 135 pooled firm-years (atau 27%) yang belum
memenuhi ketentuan batas minimal keberadaan
komisaris independen dari 504 pooled firm-years.
Dengan demikian, sebagian besar perusahaan yang
digunakan dalam sampel telah memenuhi aturan
Bapepam.
Persentase dewan komisaris merupakan
variabel yang signifikan dalam menjelaskan
voluntary disclosure seperti yang diungkapkan
oleh Hossain et al. (2005) dalam O’Sullivan, Percy, &
Steward (2008). Namun, temuan tersebut ternyata
tidak berlaku di Indonesia. Dari hasil pengujian,
variabel komisaris independen ternyata tidak
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berpengaruh secara signifikan terhadap luas
voluntary disclosure. Walaupun, 73% perusahaan
sampel telah memenuhi aturan Bapepan, namun
ternyata tidak mampu menunjukkan kinerja yang
nyata. Ada berbagai kemungkinan yang mungkin
bisa menjadi alasan ketidakefisienan komisaris
independen tersebut, di antaranya: tingkat
independensi dan keprofesionalan. Kemungkinan
tersebut diungkapkan oleh Chen, Fan, & Wong
(2004) dalam Ponnu (2008), bahwa walaupun
proporsi komisaris independen tinggi, namun tingkat
independen dan keprofesionalan mereka tidak
cukup baik. Bila komisaris independen tidak mampu
mempertahankan tingkat independensi mereka dan
tidak cukup professional, maka sudah barang tentu
kinerja mereka tidak akan efektif. Dengan kata lain,
ada kemungkinan perusahaan mengikuti peraturan
BAPEPAM hanya untuk formalitas saja.
Keberadaan komite audit pada perusahaan
sebenarnya diharapkan untuk meningkatkan
transparansi dan pengungkapan perusahaan.
Beasley (1996) dalam Andersona, Mansib, & Reebc
(2004) menemukan komite audit memiliki peranan
penting, karena komite audit terkait dengan
penetapan dan monitoring proses akuntansi untuk
menyediakan informasi yang relevan dan kredibel
kepada para stakeholders. Namun, hasil pengujian
menunjukkan sesuatu yang berbeda. Pada tabel hasil
uji signifikansi parameter individual menunjukkan
signifikansi 0.212, yang berada di atas 0.05, sehingga
diartikan tidak signifikan. Temuan tersebut sejalan
dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasir &
Abdullah (2004) yang dilakukan di Malaysia. Hal yang
patut dipertanyakan di sini adalah kompetensi yang
relevan dari para komite audit tersebut. Pertanyaan
tersebut perlu dilontarkan, karena fokus pengukuran
kualitas komite audit adalah keahlian finansial dari
komite audit (Zhang, Zhou, & Zhou, 2007). Jadi,
walaupun perusahaan telah memiliki komite audit,
namun bila mereka tidak mempunyai keahlian di
finansial, maka kemungkinan besar mereka juga
tidak akan mampu menghadapi kompleksitas
pelaporan keuangan. Dengan kata lain, keberadaan
komite audit menjadi tidak efektif.
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Kualitas auditor eksternal merupakan suatu
keystone dari corporate governance. Hasil uji
signifikansi parameter kualitas audit menunjukkan
signifikansi di bawah 0.05. Hal ini menunjukkan
adanya pengaruh kualitas audit terhadap luas
voluntary disclosure. Dari hasil pengujian ternyata
menunjukkan kemampuan Kantor Akuntan Publik
besar dalam mempengaruhi luas voluntary disclosure.
Hal ini sejalan dengan pernyataan Dechow & Schrand
(2004) dalam Chambers, Dennis, & Payne (2008)
bahwa Kantor Akuntan Publik telah membangun
suatu reputasi sebagai industry leader yang memiliki
kemampuan yang lebih besar untuk mengidentifikasi
kesalahan klien serta menggunakan pengaruhnya
kepada klien untuk memperbaiki salah saji.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini mempelajari tentang pengaruh
mekanisme GCG dan keadaan financial distress
terhadap luas voluntary disclosure. Studi ini
merupakan
pengembangan
dari
penelitianpenelitian sebelumnya, di antaranya penelitian yang
dilakukan oleh Nasir & Abdullah (2004). Namun,
peneliti menambahkan kualitas audit sebagai salah
satu komponen dalam mekanisme GCG dengan
harapan bisa memperoleh gambaran yang lebih
baik tentang mekanisme GCG.
Dari hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan
bahwa kondisi financial distress dan mekanisme
corporate governance secara serentak mampu
mempengaruhi luas voluntary disclosure pada
perusahaan manufaktur. Sedangkan bila dilihat
secara parsial, hanya kualitas audit yang mampu
mempengaruhi luas voluntary disclosure secara
parsial. Dengan demikian, kualitas audit yang
diproksi dengan KAP big four ternyata mempunyai
pengaruh nyata dalam mempengaruhi luas voluntary
disclosure dari beberapa mekanisme GCG.

KEUANGAN
Saran
Adanya keterbatasan data tentang Indeks
corporate
governance
menjadikan
peneliti
menggunakan model yang menggunakan kualitas
audit, dewan komisaris independen, dan komite
audit sebagai proksi untuk mengukur praktik
corporate governance di perusahaan. Oleh karena
itu, peneliti menyarankan agar peneliti lanjutan
menggunakan proksi yang lebih komprehensif
dalam menentukan Indeks corporate governance
yang lebih baik, dengan demikian hasil penelitian
akan lebih andal.
Penggunaan ukuran KAP (big 4 atau nonbig 4) sebenarnya bukanlah proksi yang sempurna.
Terlebih setelah diungkapkannya fakta baru ternyata
big six accounting firm mungkin tidak menyediakan
informasi yang berkualitas lebih tinggi dalam
lingkungan ekonomi tertentu (Jeonga & Rhob,
2004). Sebenarnya ada kriteria yang lebih masuk akal
dibandingkan dengan ukuran KAP. Francis (2004)
mengusulkan the very low incidence of outright
audit failures untuk menentukan kualitas audit.
Namun, pemerolehan data tersebut sangat sulit
untuk diperoleh di Indonesia. Dengan demikian,
apabila ada data yang menunjukkan frekuensi
kegagalan audit akan lebih baik menggunakan data
tersebut sebagai proksi dari kualitas audit.
Penggunaan indeks voluntary disclosure
terbatas pada ada atau tidaknya item voluntary
disclosure menurut checklist. Bila memungkinkan,
penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya
apabila memungkinkan juga mengupas kualitas
pengungkapan voluntary disclosure.
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Abstract: The objectives of the study were to investigate the relationship between corporate governance and earnings quality, earnings quality and value of the firm, corporate governance mechanism
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governance and value of the firm. By using 74 samples and 197 observations, the result indicated
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Kualitas laba menarik bagi pengguna laporan
keuangan karena laba dan variasi pengukurannya
digunakan dalam pembuatan kontrak dan keputusan
investasi. Dari perspektif kontrak, kualitas laba
yang rendah bisa mengurangi aset, sedangkan bagi
pemodal, kualitas laba yang rendah tidak diinginkan
karena bisa mengakibatkan signal alokasi sumber
daya tidak baik (Barragato & Markelevich, 2008).
Laba merupakan indikator yang dapat digunakan
untuk mengukur kinerja operasional perusahaan.
Informasi tentang laba mengukur keberhasilan
atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan
operasi yang ditetapkan (Parawiyati, 1996). Baik
kreditor maupun investor, menggunakan laba untuk
mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan
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earnings power, dan untuk memprediksi laba di
masa yang akan datang.
Beberapa penelitian mendukung bahwa
manipulasi terhadap earning juga sering dilakukan
oleh manajemen. Penyusunan earnings dilakukan
oleh manajemen yang lebih mengetahui kondisi
di dalam perusahaan, kondisi tersebut diprediksi
oleh Dechow (1995) dapat menimbulkan masalah
karena manajemen sebagai pihak yang memberikan
informasi tentang kinerja perusahaan dievaluasi
dan dihargai berdasarkan laporan yang dibuatnya
sendiri. Laba yang kurang berkualitas bisa terjadi
karena dalam menjalankan bisnis perusahaan,
manajemen bukan merupakan pemilik perusahaan.
Pemisahan kepemilikan ini akan dapat menimbulkan
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konflik dalam pengendalian dan pelaksanaan
pengelolaan perusahaan yang menyebabkan para
manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan
para pemilik. Konflik yang terjadi akibat pemisahan
kepemilikan ini disebut dengan konflik keagenan.
Beberapa mekanisme yang dapat digunakan
untuk mengatasi masalah keagenan tersebut adalah
dengan meningkatkan kepemilikan manajerial
(Jansen & Meckling, 1976). Bernhart & Rosenstein
(1998) menyatakan beberapa mekanisme (mekanisme
corporate governance) seperti mekanisme internal,
seperti struktur dan dewan komisaris, serta
mekanisme eksternal seperti pasar untuk kontrol
perusahaan, diharapkan dapat mengatasi masalah
keagenan tersebut.
Dengan meningkatkan kepemilikan saham
oleh manajer, diharapkan manajer akan bertindak
sesuai dengan keinginan para principal karena
manajer akan termotivasi untuk meningkatkan
kinerja. Kemampuan dewan komisaris untuk
mengawasi merupakan fungsi yang positif dari
porsi dan independensi dari dewan komisaris
eksternal. Dewan komisaris juga bertanggung
jawab atas kualitas laporan yang disajikan. Komite
audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi
laporan keuangan, mengawasi audit eksternal,
dan mengamati sistem pengendalian internal juga
diharapkan dapat mengurangi sifat opportunistic
manajemen yang melakukan manajemen laba
(earnings management).
Warfield et al. (1995) menemukan bukti bahwa
kepemilikan manajerial berhubungan secara negatif
dengan manajemen laba sebagai proksi kualitas laba.
Chtourou et al. (2001) menemukan bahwa earnings
management secara signifikan berhubungan dengan
beberapa praktik governance oleh dewan komisaris
dan komite audit. Klein (2002) memberikan bukti
secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk
komite audit independen melaporkan laba dengan
kandungan akrual diskresioner yang lebih kecil
dibandingkan dengan perusahaan yang tidak
membentuk komite audit independen. Chan et al
(2001) menemukan bukti adanya hubungan yang
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negatif antara harga saham akrual dengan harga
saham yang akan datang.
Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya
sifat opportunistic manajemen akan mengakibatkan
rendahnya kualitas laba. Rendahnya kualitas
laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan
keputusan kepada para pemakainya seperti para
investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan
akan berkurang.
Berdasarkan teori keagenan, permasalahan
tersebut dapat diatasi dengan adanya tata
kelola perusahaan yang baik (good corporate
governance), maka tujuan penelitian ini adalah
untuk mendapatkan bukti secara empiris: (1) apakah
mekanisme corporate governance (kepemilikan
manajerial, dewan komisaris, dan komite audit)
mempengaruhi kualitas laba, (2) apakah kualitas
laba mempengaruhi nilai perusahaan, (3) apakah
mekanisme corporate governance mempengaruhi
nilai perusahaan, dan (4) ingin menguji apakah
kualitas laba berperan sebagai variabel pemediasi
pada hubungan antara corporate governance dan
nilai perusahaan.
Adanya
pemisahan
kepemilikan
oleh
principal dengan pengendalian oleh agen dalam
sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik
keagenan di antara principal dengan agen. Jansen
& Meckling (1976), Watts & Zimmerman (1986)
menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat
dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat
meminimalkan konflik di antara pihak-pihak yang
berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang
dilaporkan oleh agen sebagai pertanggungjawaban
kinerjanya, principal dapat menilai, mengukur, dan
mengawasi sampai sejauh mana agen tersebut
bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya,
serta memberikan kompensasi kepada agen.
Laporan keuangan yang digunakan oleh
principal untuk memberikan kompensasi kepada
agen dengan harapan dapat mengurangi konflik
keagenan dapat dimanfaatkan oleh agen untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
Akuntansi akrual yang dicatat dengan basis akrual
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(accrual basis) merupakan subjek managerial
discretion, karena fleksibilitas yang diberikan oleh
GAAP memberikan dorongan kepada manajer
untuk memodifikasi laporan keuangan agar dapat
menghasilkan laporan laba seperti yang diinginkan,
meskipun menciptakan distorsi dalam pelaporan
laba (Watts & Zimmerman, 1986).
Salah satu mekanisme yang diharapkan
dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan
menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance). Kaen (2003) menyatakan
corporate governance pada dasarnya menyangkut
masalah siapa (who) yang seharusnya mengendalikan
jalannya kegiatan korporasi dan mengapa (why)
harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya
kegiatan korporasi. Yang dimaksud dengan
siapa adalah para pemegang saham, sedangkan
“mengapa” adalah karena adanya hubungan antara
pemegang saham dengan berbagai pihak yang
berkepentingan terhadap perusahaan.
Menurut teori agensi, pemisahan antara
kepemilikan dan kontrol dapat menyebabkan
tindakan mementingkan diri sendiri oleh manajer
(Jansen & Meckling, 1976). Ketika ada konflik antara
manajemen dan stakeholder, nilai perusahaan
tidak dimaksimalkan dan perbedaan antara nilai
maksimum (maximum value) teoretis perusahaan
dan nilai sebenarnya dari perusahaan tersebut
diberikan untuk biaya agen (Palliam & Shalhoub,
2003). Penelitian sebelumnya memberikan bukti
dari berbagai insentif yang memotivasi para manajer
untuk mengelola pendapatan, seperti kualitas
perusahaan audit (Davidson et al., 2004; Myung &
Taewoo, 2004), distribusi kepemilikan (Hsu & Koh,
2005; Koh, 2003), CEO dengan posisi kepemimpinan
ganda (Davidson et al., 2004), penerapan Standar
Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) (Tendeloo
& Vanstraelen, 2005), kepemilikan saham manajemen
(Bergstresser & Philippon, 2006), insentif pajak
(Dhaliwal et al., 2004) dan menyewa seorang eksekutif
dari perusahaan audit eksternal perusahaan (Geiger
et al., 2005). Myung & Taewoo (2004) menyarankan
manajer menyesuaikan discretionary accrual untuk

meningkatkan arus pendapatan periode sebelum
mereka menjual saham perusahaan mereka
sendiri. Sebagian besar penelitian ini berpendapat
bahwa manipulasi pendapatan menyembunyikan
kebenaran tentang potensi pendapatan dan
memiliki efek negatif pada kepentingan stakeholder.
Potensi konflik kepentingan perlu diarahkan pada
pengontrolan perilaku manajer untuk melindungi
hak-hak pemegang saham. Corporate governance
menyediakan kerangka kerja untuk memastikan
keuangan perusahaan pemasok mencapai laba atas
investasi mereka (Shleifer & Vishny, 1997).
Vafeas & Afxentiou (1998) mengatakan bahwa
selain kepemilikan manajerial, peranan dewan
komisaris juga diharapkan dapat meningkatkan
kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen
laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan
keuangan. Komite audit yang dibentuk dalam
perusahaan sebagai sebuah komite khusus diharapkan
dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan yang
sebelumnya dilakukan oleh dewan komisaris.
Komite audit meliputi: melakukan pengawasan
terhadap laporan keuangan, mengawasi audit
eksternal, dan mengamati sistem pengendalian
internal. Berdasarkan argumen tersebut, diharapkan
bahwa good corporate governance dapat
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang
salah satunya adalah meningkatkan kualitas laba
yang dilaporkan. Kualitas laba yang baik diharapkan
juga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

KEPEMILIKAN MANAJERIAL

Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai
ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor.
Secara teoretis ketika kepemilikan manajemen
rendah, maka insentif terhadap kemungkinan
terjadinya perilaku oportunistik manajer akan
meningkat. Kepemilikan manajemen terhadap
saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan
potensi perbedaan kepentingan antara pemegang
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saham luar dengan manajemen (Jansen &
Meckling, 1976). Sehingga permasalahan keagenan
diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer
adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.
Penelitian Warfield et al (1995) yang menguji
hubungan
kepemilikan
manajerial
dengan
discretionary accrual dan kandungan informasi laba
menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial
berhubungan secara negatif dengan discretionary
accrual. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan
bahwa kualitas laba meningkat ketika kepemilikan
manajerial tinggi.
Gabrielsen et al. (2002) menguji hubungan
antara kepemilikan manajerial dan kandungan
informasi laba serta discretionary accrual. Dengan
menggunakan data pasar modal Denmark
ditemukan adanya hubungan yang positif tetapi
tidak signifikan antara kepemilikan manajerial dan
discretionary accrual dan hubungan negatif antara
kepemilikan manajerial dan kandungan informasi
laba. Smith (1976) menemukan bahwa income
smoothing secara signifikan lebih sering dilakukan
oleh perusahaan yang dikendalikan oleh manajer
dibandingkan dengan perusahaan yang dikendalikan
oleh pemiliknya.

pelaporan keuangan. Dengan membandingkan
perusahaan yang melakukan kecurangan dengan
perusahaan yang tidak melakukan kecurangan,
mereka menemukan bahwa perusahaan yang
melakukan kecurangan memiliki persentase dewan
komisaris eksternal yang secara signifikan lebih
rendah dibandingkan dengan perusahaan yang
tidak melakukan kecurangan.
Chtourou et al. (2001) menginvestigasi
apakah praktik tata kelola perusahaan (corporate
governance) memiliki pengaruh kepada kualitas
informasi keuangan yang dipublikasikan. Mereka
menemukan bahwa earnings management secara
signifikan berhubungan dengan beberapa praktik
governance oleh dewan komisaris dan komite
audit. Untuk komite audit, income increasing
earning management secara negatif berasosiasi
dengan proporsi anggota (member) yang besar
dari luar yang bukan merupakan manajer pada
perusahaan lain. Untuk dewan komisaris, income
increasing earning management yang rendah pada
perusahaan yang memiliki outside board members
yang berpengalaman sebagai board members pada
perusahaan dan pada perusahaan yang lain.

KOMITE AUDIT
DEWAN KOMISARIS

Dewan komisaris sebagai puncak dari
sistem pengelolaan internal perusahaan, memiliki
peranan terhadap aktivitas pengawasan. Vafeas
& Afxentiou (1998) mengatakan bahwa selain
kepemilikan manajerial, peranan dewan komisaris
juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba
dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui
fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Fungsi
monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris
dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan
komisaris.
Penelitian Beasley (1996) menguji hubungan
antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan
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Komite audit yang bertanggung jawab untuk
mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit
eksternal, dan mengamati sistem pengendalian
internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi
sifat opportunistic manajemen yang melakukan
manajemen laba (earnings management) dengan
cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan
pengawasan pada audit eksternal.
Klein (2002) memberikan bukti secara empiris
bahwa perusahaan yang membentuk komite audit
independen melaporkan laba dengan kandungan
akrual diskresioner yang lebih kecil dibandingkan
dengan perusahaan yang tidak membentuk komite
audit independen. Kandungan discretionary accruals
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tersebut berkaitan dengan kualitas laba perusahaan.
Price Waterhouse (1980) dalam McMullen (1996)
menyatakan bahwa investor, analis dan regulator
menganggap komite audit memberikan kontribusi
dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit
meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan
keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses
pelaporan termasuk sistem pengendalian internal
dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum,
dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan.
Hasilnya mengindikasikan bahwa adanya komite
audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan
yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi
yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan
akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya
tindakan kecurangan manajemen dan tindakan
illegal.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan
bahwa komite audit dapat mengurangi aktivitas
earning management yang selanjutnya akan
mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang
salah satunya adalah kualitas laba.

KUALITAS LABA DAN NILAI PERUSAHAAN

Beberapa teknik manajemen laba (earnings
management) dapat mempengaruhi laba yang
dilaporkan oleh manajemen. Praktik manajemen
laba akan mengakibatkan kualitas laba yang
dilaporkan menjadi rendah. Earnings dapat
dikatakan berkualitas tinggi apabila earnings yang
dilaporkan dapat digunakan oleh para pengguna
(users) untuk membuat keputusan yang terbaik,
dan dapat digunakan untuk menjelaskan atau
memprediksi harga dan return saham (Bernard &
Stober, 1989).
Chan et al (2001) menguji apakah return
saham yang akan datang akan merefleksikan
informasi mengenai kualitas laba saat ini. Kualitas
laba diukur dengan akrual. Mereka menemukan
bahwa perusahaan dengan akrual yang tinggi

menunjukkan laba perusahaan berkualitas rendah,
demikian juga sebaliknya.
Sloan (1996) menguji sifat kandungan informasi
komponen akrual dan komponen aliran kas, apakah
informasi tersebut terefleksi dalam harga saham.
Ditemukan bukti bahwa kinerja laba yang teratribut
pada komponen akrual menggambarkan tingkat
persistensi yang rendah dari pada kinerja laba yang
teratribut dalam komponen aliran kas. Earnings yang
dilaporkan lebih besar dari aliran kas operasi (akrual
tinggi), akan mengalami penurunan dalam kinerja
earnings pada periode berikutnya. Sementara itu,
harga saham yang jatuh merupakan implikasi dari
current accrual untuk earnings periode yang akan
datang, serta mempermudah prediksi terhadap pola
return untuk perusahaan dengan tingkat akrual
yang tinggi.
Bitner & Dolan (1996) melakukan penelitian
antara manajemen laba sebagai proksi kualitas
laba dan nilai perusahaan dengan menggunakan
variabel leverage dan firm size. Ditemukan bukti
bahwa baik dengan menggunakan laba bersih atau
ordinary income yang digunakan sebagai sasaran
manajemen laba, leverage merupakan determinan
negatif yang signifikan secara statistik. Sedangkan
firm size berhubungan secara negatif namun secara
statistik tidak signifikan.

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE
DAN NILAI PERUSAHAAN

Dalam perspektif teori keagenan, agen yang
risk adverse dan yang cenderung mementingkan
dirinya sendiri akan mengalokasikan resources
(berinvestasi) yang tidak meningkatkan nilai
perusahaan. Permasalahan agensi ini akan
mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan naik
apabila pemilik perusahaan biasa mengendalikan
perilaku manajemen agar tidak menghamburkan
resources perusahaan, baik dalam bentuk investasi
yang tidak layak, maupun dalam bentuk shirking.
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Corporate governance merupakan suatu sistem
yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang
diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan
nilai perusahaan kepada para pemegang saham.
Dengan demikian, penerapan good corporate
governance dipercaya dapat meningkatkan nilai
perusahaan. Corporate governance yang efektif
dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja
perusahaan dan menguntungkan para pemegang
saham.
Morck, Shleifer & Vishny (1988) dalam Bernhart
& Rosenstein (1998) yang menguji hubungan antara
kepemilikan manajerial dan komposisi dewan
komisaris terhadap nilai perusahaan menemukan
bahwa nilai perusahaan meningkat sejalan dengan
peningkatan kepemilikan manajerial sampai dengan
5%, kemudian menurun pada saat kepemilikan
manajerial 5%-25%, dan kemudian meningkat
kembali seiring dengan adanya peningkatan
kepemilikan manajerial secara berkelanjutan.
Black et al. (2003) berargumen bahwa pertama,
perusahaan yang dikelola dengan lebih baik akan
dapat lebih menguntungkan sehingga dapat dividen
yang lebih tinggi. Kedua, disebabkan oleh karena
investor luar dapat menilai earnings atau dividen yang
sama dengan lebih tinggi untuk perusahaan yang
menerapkan corporate governance yang lebih baik.
Hasil menunjukkan bahwa tidak ditemukan bukti
bahwa perusahaan dengan corporate governance
yang baik lebih menguntungkan atau membayar
dividen yang lebih tinggi, tetapi ditemukan bukti
bahwa investor menilai earnings atau arus dividen
yang sama dengan lebih tinggi untuk perusahaan
yang menerapkan corporate governance yang lebih
baik.

HIPOTESIS

H1
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: Kepemilikan
manajerial
secara
berpengaruh terhadap kualitas laba.
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positif

H2

H3
H4
H5

: Proporsi jumlah anggota dewan komisaris
independen secara positif berpengaruh
terhadap kualitas laba.
: Keberadaan komite audit secara positif
berpengaruh terhadap kualitas laba.
: Kualitas laba secara positif berpengaruh
terhadap nilai perusahaan.
: Mekanisme
corporate
governance
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

METODE

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini
adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sedangkan perusahaan
yang menjadi sampel dipilih berdasarkan kriteriakriteria tertentu yaitu: (1) Perusahaan yang memiliki
data kepemilikan manajerial, dewan komisaris, dan
komite audit, (2) Perusahaan yang menerbitkan
laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31
Desember selama periode pengamatan 2000 - 2004.
Sampel yang digunakan sebanyak 74 perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode 2000 – 2004 dan 197 hasil observasi.
Variabel dependen yang digunakan untuk
penelitian ini adalah kualitas laba (earnings quality)
dan nilai perusahaan (value of the firm). Kualitas
laba dihitung dengan menggunakan model Jones
yang dimodifikasi, yaitu Discretionary accruals
(DACC) sebagai proksi kualitas laba. Model ini
dianggap lebih baik di antara model yang lain untuk
mengukur manajemen laba (Dechow et al., 1995).
DACC = β0 + β1.MGROWNit + β2.BCSIZEit + β3.ACit
+ β4.AUDit + β5.LEVit + β6.FSIZEit
Keterangan:
DACC
:
MGROWN :
BCSIZE
:
AC
:

Discretionary accruals
Kepemilikan manajerial
Proporsi dewan komisaris independen
Komite audit

KEUANGAN
AUD
LEV
FSIZE

: Auditor
: Leverage
: Ukuran perusahaan

(OLS) karena penggunaan OLS mensyaratkan berbagai asumsi yang harus dipenuhi sebelum menguji
hipotesis yang diajukan sehingga beta (β) yang akan
dihasilkan tidak bias. Syarat-syarat tersebut adalah
normalitas data, bebas heteroskedastisitas, bebas
multikolinieritas, dan tidak terjadi autokorelasi.
Tidak terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut akan
mengakibatkan nilai β yang dihasilkan tidak efisien
dan bias karena nilai variance (s²) adalah bias dan
tidak konsisten.
Masalah-masalah tersebut dapat diatasi dengan menggunakan metode GLS karena metode
GLS dapat mentransform β yang dihasilkan dalam
persamaan OLS dengan demikian asumsi-asumsi
tersebut dapat dipenuhi. GLS juga memungkinkan
dilakukannya interaksi sehingga akan didapati
weight dan koefisien β yang paling convergence
yaitu dengan nilai likelihood statistik yang paling
tepat sehingga model dapat mencerminkan kondisi
yang sebenarnya.

Nilai perusahaan, diproksikan dengan nilai
Tobin’s Q yang diberi simbol Q dihitung dengan
menggunakan rasio Tobin’s Q dengan rumus sebagai
berikut :
Q=

BVA
(P) (N) + D

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan,
maka dalam penelitian ini terdapat variabelvariabel independen meliputi: (a) Hipotesis (1,2,3):
kepemilikan manajerial (MCGROWN), proporsi
dewan komisaris independen (BCSIZE), komite audit
(AC), auditor (AUD), leverage (LEV) dan ukuran
perusahaan (FSIZE); (b) Hipotesis (4): kualitas laba
(DACC), leverage (LEV) dan ukuran perusahaan
(FSIZE); (c) Hipotesis (5): kepemilikan manajerial
(MCGROWN), proporsi dewan komisaris independen
(BCSIZE), komite audit (AC), auditor (AUD), leverage
(LEV) dan ukuran perusahaan (FSIZE).
Untuk menguji dan membuktikan hipotesis
yang diajukan maka akan digunakan generalized
least squares (GLS). Alasan menggunakan metode
GLS ini dibandingkan dengan ordinary least squares

HASIL

Deskripsi data setiap variabel yang digunakan
dalam analisis adalah sebagaimana Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Data
DACC

MCGROWN

BCSIZE

AC

AUD

LEV

Q

Kurtosis

-0.056333
-0.054334
0.745967
-0.720921
0.178495
0.173164
8.591583

0.036875
0.009723
0.257865
0.000000102
0.056175
1.971830
6.513104

0.387852
0.333333
1.000000
0.330000
0.089762
2.581680
14.17629

0.512690
1.000000
1.000000
0.000000
0.501112
-0.050778
1.002578

0.482234
0.000000
1.000000
0.000000
0.500957
0.071111
1.005057

0.671742
0.527912
4.366375
0.078110
0.634941
3.472084
18.23564

1.218651
0.973045
5.216856
0.215468
0.814491
2.390411
9.470984

Jarque-Bera
Probability

257.6247
0.000000

228.9662
0.000000

1244.134
0.000000

32.83339
0.000000

32.833354
0.000000

2301.175
0.000000

531.3245
0.000000

197
74

197
74

197
74

197
74

197
74

197
74

197
74

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness

Observations
Cross sections
Sumber: Data diolah, 2008.
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Discretionary accrual (DACC) memiliki mean
dan median sebesar -0.056 dan -0.054 dengan deviasi
standar 0.178 serta nilai minimum dan maksimum
adalah -0.721 dan 0.746. Hasil ini menggambarkan
bahwa rata-rata perusahaan yang menjadi sampel
melakukan akrual diskresioner dalam bentuk
penurunan laba (income decreasing). Hal tersebut
terjadi mungkin karena manajer termotivasi untuk
menghindari regulasi tertentu atau dimotivasi untuk
menghindari pajak.
Kepemilikan manajerial (MCGROWN) memiliki
mean dan median sebesar 0.037 dan 0.009 dengan
deviasi standar sebesar 0.056, serta nilai minimum dan
maksimum sebesar 1.02E-07 dan 0.258. Sementara
itu, proporsi dewan komisaris independen (BCSIZE)
memiliki mean dan median sebesar 0.388 dan 0.333
dengan deviasi standar sebesar 0.089, serta nilai
minimum dan maksimum sebesar 0.33 dan 1.00.
Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang
menjadi sampel memiliki proporsi dewan komisaris
independen yang tinggi. Komite audit (AC) memiliki
mean dan median sebesar 0.513 dan 1.000 dengan
deviasi standar sebesar 0.501, serta nilai minimum
dan maksimum sebesar 0.000 dan 1.000. Sementara
itu, auditor (AUD) memiliki mean dan median sebesar
0.482 dan 0.00 dengan deviasi standar sebesar 0.501,
serta nilai minimum dan maksimum sebesar 0.000
dan 1.000.
Leverage (LEV) memiliki mean dan median
sebesar 0.672 dan 0.528 dengan deviasi standar
sebesar 0.635, serta nilai minimum dan maksimum
sebesar 0.078 dan 4.366. Hasil ini menunjukkan
bahwa rata-rata perusahaan memiliki tingkat risiko
yang tinggi.
Nilai Q memiliki mean dan median sebesar
1.218 dan 0.973 dengan deviasi standar sebesar
0.814, serta nilai minimum dan maksimum sebesar
0.215 dan 5.217. Hasil ini menunjukkan bahwa ratarata perusahaan yang digunakan sebagai sampel
memiliki nilai yang positif (meningkat).

Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis 1, 2, dan 3 yang menguji mekanisme
corporate governance (kepemilikan manajerial,
dewan komisaris, dan komite audit) terhadap kualitas
laba diuji dengan menggunakan persamaan:
DACC = βo + β1.MGROWNit + β2.BCSIZEit + β3.ACit
+ β4.AUDit + β5.LEVit + β6.FSIZEit
DACC = -0.554 - 0.279MGROWNit + 0.137BCSIZEit
- 0.034ACit - 0.005AUDit - 0.055LEVit
+ 0.0187 FSIZEit
Hipotesis 4 yang menguji kualitas laba yang
diproksikan dengan discretionary accrual terhadap
nilai perusahaan diuji dengan menggunakan
persamaan:
Q = βo + β1.DACCit + β2.LEVit + β3.FSIZEit
Q = 3.284 - 258 DACCit + 0.629LEVit - 0.094FSIZEit
Hipotesis 5 yang menguji corporate governance
terhadap nilai perusahaan akan diuji dengan
menggunakan persamaan:
Q = βo + β1.MGROWNSit + β2.BCSIZEit + β3.ACit
+ β4.AUDit + β5.LEVit + β6.FSIZEit
Q = 3.618 – 2.777 MGROWNSit + 1.258 BCSIZEit
+ 0.077ACit + 0.062AUDit + 0.700LEVit
– 0.125 FSIZEit
Pengujian Kualitas Laba sebagai Variabel
Pemediasi
Untuk menentukan apakah kualitas laba
berperan sebagai variabel pemediasi pada hubungan
antara mekanisme corporate governance dan nilai
perusahaan maka dilakukan pengujian antara
mekanisme corporate governance, kualitas laba
terhadap nilai perusahaan. Pengujian ini dilakukan
dengan menggunakan analisis regresi berganda
berikut:
Q = βo + β1.MGROWNSit + β2.BCSIZEit + β3.ACit
+ β4.AUDit + β5.DACC +β6.LEVit + β7.FSIZEit
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Untuk membuktikan apakah kualitas laba
merupakan variabel pemediasi dalam hubungan
antara mekanisme corporate governance dan nilai
perusahaan akan dibandingkan koefisien variabel
independen yang dihasilkan pada pengujian antara
mekanisme corporate governance dengan nilai
perusahaan (hipotesis 5) dan pengujian antara
mekanisme corporate governance, kualitas laba
dengan nilai perusahaan (Tabel 2).
Tabel 2. Pengujian Corporate Governance, Kualitas Laba dengan Nilai perusahaan
C. Governance
& Nilai
Perusahaan

C. Governance,
Kualitas
Laba &
Nilai Perusahaan

Perubahan

sig

MGROWN

-2.777354

-2.730723

0.046631

Sig

BCSIZE

1.258012

1.258695

0.000683

Sig

AC

0.077481

0.092637

0.015156

sig

Keterangan

Bukan
pemediasi
Bukan
pemediasi
Bukan
pemediasi

Sumber: data sekunder, diolah (2008).

PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa
semakin besar kepemilikan manajerial maka
discretionary accrual semakin rendah. Hal ini sesuai
dengan teori yang menyatakan bahwa semakin
besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan
maka manajemen akan cenderung untuk berusaha
untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian
kualitas pelaporan keuangan yang dilaporkan oleh
manajer akan semakin baik. Hasil ini juga didukung
oleh hasil penelitian Hutchinson & Percy (2008),
Vafeas & Afxentiou (1998) dan Jansen & Meckling
(1976). Dengan demikian hasil ini mendukung
hipotesis 1. Koefisien regresi untuk dewan komisaris
tidak sesuai dengan harapan yang menyatakan

bahwa discretionary accrual memiliki hubungan
yang negatif dengan dewan komisaris. Dengan
demikian hasil ini tidak mendukung hipotesis 2.
Koefisien untuk komite audit menunjukkan bahwa
dengan tingkat keyakinan 95%, komite audit
memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Hasil
ini menunjukkan bahwa dengan adanya komite
audit dalam perusahaan maka discretionary accrual
semakin rendah (discretionary accrual yang rendah
maka kualitas laba tinggi). Dengan demikian
hipotesis 3 didukung. Hasil ini juga sesuai dengan
hasil penelitian Hutchinson & Percy (2008), namun
berbeda dengan temuan Rahman & Ali (2006) yang
menyatakan bahwa komite audit tidak menunjukkan
pengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Koefisien
untuk auditor menunjukkan bahwa pengaruh
auditor terhadap kualitas laba memiliki hubungan
yang positif. Hasil ini sesuai dengan temuan
O’Sullivan, et al. (2008). Koefisien untuk leverage
sesuai dengan teori dan juga sesuai dengan prediksi
bahwa leverage berhubungan negatif dengan
discretionary accrual, karena leverage merupakan
salah satu mekanisme yang dapat mengurangi
masalah keagenan melalui mekanisme bonding.
Koefisien sesuai dengan teori akuntansi positif yang
menyatakan bahwa perusahaan besar merupakan
subjek pemerintah untuk menagih pajak (political
cost) (Watts & Zimmerman, 1978).
Discretionary accrual memiliki hubungan yang
negatif dengan nilai perusahaan. Dengan demikian,
hipotesis 4 yang menyatakan kualitas laba secara
positif berpengaruh terhadap nilai perusahaan
didukung. Hasil ini juga mendukung penelitian
Bitner & Dolan (1996); Chan et al. (2001); dan Sloan
(1996). Variabel leverage menunjukkan bahwa
pengaruh leverage terhadap nilai perusahaan
adalah positif signifikan. Koefisien ukuran
perusahaan menunjukkan bahwa pengaruh ukuran
perusahaan terhadap nilai perusahaan adalah
negatif signifikan.
Hasil yang diperoleh tentang kepemilikan
manajerial menunjukkan bahwa semakin besar
kepemilikan manajerial maka nilai perusahaan
semakin rendah. Hasil ini tidak sesuai dengan
MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN
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prediksi dan hasil penelitian terdahulu (Jansen &
Meckling, 1976). Dewan komisaris menunjukkan
bahwa pengaruh dewan komisaris terhadap nilai
perusahaan adalah positif signifikan. Hasil ini sesuai
dengan yang diharapkan bahwa dewan komisaris
secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai
perusahaan. Komite audit menunjukkan bahwa
secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai
perusahaan. Hasil ini sesuai dengan harapan
bahwa komite audit secara positif dan signifikan
mempengaruhi nilai perusahaan. Auditor sesuai
dengan harapan bahwa akan meningkatkan nilai
perusahaan.
Variabel leverage menunjukkan bahwa
leverage merupakan salah satu mekanisme yang
dapat dilakukan untuk mengurangi konflik
kepentingan antara manajer dan dengan pemberi
pinjaman (bondholders). Ukuran perusahaan
mengindikasikan bahwa semakin besar perusahaan
maka nilai perusahaan semakin kecil.
Dari Tabel 2 terlihat bahwa semua koefisien
beta variabel independen (kepemilikan manajerial,
dewan komisaris, dan komite audit) mengalami
perubahan yang positif (meningkat). Namun sesuai
dengan Baron & Kenny (1986) bahwa perubahan
koefisien yang dianggap memenuhi persyaratan
untuk memunculkan variabel pemediasi adalah
koefisien beta yang mengalami penurunan, baik itu
menjadi signifikan maupun tidak signifikan. Sehingga
disimpulkan bahwa kualitas laba bukan merupakan
pemediasi pada hubungan antara mekanisme
corporate governance dan nilai perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah mekanisme corporate governance, yang
terdiri kepemilikan manajerial, dewan komisaris,
dan komite audit berpengaruh terhadap kualitas
laba dan nilai perusahaan, apakah kualitas laba
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan ingin
menguji apakah kualitas laba berperan sebagai
variabel pemediasi pada hubungan antara corporate
governance dan nilai perusahaan.
Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan
bahwa: pertama, mekanisme corporate governance
mempengaruhi kualitas laba. Mekanisme corporate
governance tersebut terdiri dari: (1) kepemilikan
manajerial secara positif berpengaruh terhadap
kualitas laba, (2) dewan komisaris secara negatif
berpengaruh terhadap kualitas laba. Hasil ini tidak
sesuai dengan harapan yang menyatakan bahwa
discretionary accrual memiliki hubungan yang
negatif dengan dewan komisaris, (3) Komite audit
secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba.
Kedua, kualitas laba secara positif berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Ketiga, mekanisme
corporate governance secara statistik berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Mekanisme corporate
governance yang terdiri dari: (1) kepemilikan
manajerial secara negatif berpengaruh terhadap
nilai perusahaan, (2) dewan komisaris secara positif
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan (3)
komite audit secara positif berpengaruh terhadap
nilai perusahaan. Keempat, kualitas laba bukan
merupakan variabel pemediasi (intervening variable)
pada hubungan antara mekanisme corporate
governance dan nilai perusahaan.
Penelitian ini mendukung dan memberikan
bukti bahwa mekanisme corporate governance yang
meliputi kepemilikan manajerial dan komite audit
secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap
kualitas laba. Tetapi untuk dewan komisaris, hasil
yang diperoleh tidak sesuai harapan (kontradiktif).
Penelitian ini juga mendukung bahwa kualitas laba
secara positif mempengaruhi nilai perusahaan.
Terakhir, penelitian ini memberikan bukti bahwa
mekanisme corporate governance mempengaruhi
nilai perusahaan. Dikarenakan belum ada teori yang
mendukung dan belum ada penelitian-penelitian
sebelumnya, diperoleh hasil bahwa kualitas laba
bukan merupakan variabel pemediasi (sebagian
atau penuh) dalam hubungan antara mekanisme
corporate governance dan nilai perusahaan.

KEUANGAN
Saran
Bagi para investor maupun calon investor,
hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan
pertimbangan dalam menginvestasikan modalnya
di perusahaan manufaktur dan bagi perusahaan
diharapkan dapat memerhatikan dan memperbaiki
mekanisme corporate governance yang bisa
berpengaruh pada kualitas laba maupun nilai
perusahaannya.
Beberapa keterbatasan dan kelemahan
yang turut mempengaruhi hasil penelitian dan
perlu menjadi bahan revisi pada penelitian
selanjutnya adalah: pertama, penelitian ini tidak
mempertimbangkan kejadian-kejadian lain yang
memiliki konsekuensi ekonomi. Kedua, jumlah
sampel yang digunakan dalam penelitian ini cukup
kecil dibandingkan dengan beberapa penelitian
terdahulu. Ketiga, data yang bisa diperoleh untuk
variabel dewan komisaris hanya ukuran atau jumlah
dewan komisaris. Penelitian ini hanya menggunakan
satu karakteristik untuk variabel komite audit yaitu
dengan menggunakan variabel dummy (ada atau
tidaknya komite audit). Penelitian yang akan datang
diharapkan meneliti dan mendapatkan teori akan
peranan kualitas laba sebagai variabel pemediasi
dalam hubungan antara mekanisme corporate
governance dan nilai perusahaan.
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Abstract: The research aimed to provide empirical evidence that corporate governance implementation, managerial ownership, institutional ownership, board of executive, and independent executive affected corporate performance. Population of the research was companies listed at Indonesian
Stock Exchange (ISX) between 2006 – 2008; sampling method used was purposive sampling as well as
multiple regression analysis. The result showed the implementation of GCG affected corporate performance. This meant that if the listed companies at BEI and have been surveyed by IICG implement a
good corporate governance, the performance would increase. The higher corporate governance was
measured by corporate governance index perception, the higher corporate obedience and result in
a good corporate performance. Institutional ownership affected corporate performance. The greater institutional share ownership, the better corporate performance. The result showed that control
function from the ownership did determine improving corporate performance. Managerial ownership, board of commissioner, and commissioner independent did not affect corporate.
Key words: corporate governance, managerial ownership, institutional ownership, board of
commissioner, commissioner independent

Penerapan prinsip Good Corporate Governance
(GCG) dalam dunia usaha di Indonesia merupakan
tuntutan zaman agar perusahaan-perusahaan yang
ada jangan sampai terlindas oleh persaingan global
yang semakin keras. Prinsip-prinsip dasar dari GCG
pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan
kemajuan terhadap kinerja suatu perusahaan.
Corporate governance lebih condong pada
serangkaian pola perilaku perusahaan yang diukur
melalui kinerja, pertumbuhan, struktur pembiayaan,
perlakuan terhadap para pemegang saham, dan
stakeholders, sehingga dapat dijadikan sebagai
dasar analisis dalam mengkaji corporate governance
di suatu negara dengan memenuhi transparansi
dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan
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yang sistematis yang dapat digunakan sebagai dasar
pengukuran yang lebih akurat mengenai kinerja
perusahaan.
Riset The Indonesian Institute for Corporate
Governance (IICG) (2002), menemukan bahwa
alasan utama perusahaan menerapkan GCG adalah
kepatuhan
terhadap
peraturan.
Perusahaan
meyakini bahwa implementasi GCG merupakan
bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja
yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan,
dan implementasi GCG berhubungan dengan
peningkatan citra perusahaan. Perusahaan yang
mempraktikkan GCG, akan mengalami perbaikan
citra, dan peningkatan nilai perusahaan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Klapper & love
(2003), Black, et al. (2003), Mitton (2002), Febriyana
(2007), yang menemukan bahwa corporate
governance memiliki hubungan positif dengan
nilai/kinerja perusahaan. Joh (2003) menemukan
bahwa praktik corporate governance yang buruk
mengakibatkan kinerja yang rendah. Gompers
dkk. (2003) yang menemukan hubungan positif
antara indeks corporate governance dengan kinerja
perusahaan jangka panjang. Darmawati dkk.
(2004) menemukan bahwa corporate governance
mempengaruhi
kinerja
operasi
perusahaan.
Khomsiyah (2003) menyimpulkan bahwa corporate
governance
berpengaruh
terhadap
kinerja
operasional perusahaan. Wardani (2008) menemukan
bahwa corporate governance berpengaruh positif
terhadap kinerja operasional dan kinerja pasar
perusahaan.
Penelitian yang dilakukan Siallagan &
Machfoedz (2006) menemukan bahwa mekanisme
corporate governance berpengaruh terhadap nilai
perusahaan. Mekanisme corporate governance
yang terdiri dari: a) kepemilikan manajerial secara
negatif berpengaruh terhadap nilai perusahaan,
b) dewan komisaris secara positif berpengaruh
terhadap nilai perusahaan, dan c) komite audit
secara
positif
berpengaruh
terhadap
nilai
perusahaan. Hasil pengujian Kusumawati & Riyanto
(2005) menunjukkan bahwa tingkat compliance
berhubungan positif dengan nilai pasar perusahaan.
Jumlah anggota komisaris terbukti berhubungan
positif dengan tingkat GCG.
Beberapa penelitian menunjukkan tidak ada
hubungan corporate governance dengan kinerja
perusahaan, misal penelitian yang dilakukan oleh
Daily dkk. (1998) dalam Darmawati (2004). Penelitian
Hidayah (2008) menyimpulkan bahwa penerapan
corporate
governance
tidak
mempengaruhi
kinerja secara langsung. Menurut Berghe & Ridder
(1999) dalam Hidayah (2007), menghubungkan
kinerja perusahaan dengan corporate governance
tidak mudah dilakukan. Darmawati, dkk. (2004),
menemukan bahwa corporate governance tidak
mempengaruhi kinerja pasar perusahaan.

Penelitian ini mencoba mengembangkan
penelitian sebelumnya yang belum konsisten,
dengan mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh
Darmawati, dkk. (2004), dengan menambahkan
mekanisme GCG yang terdiri dari: jumlah dewan
komisaris, komisaris independen, kepemilikan
manajerial dan institusional, pengaruhnya terhadap
kinerja perusahaan, yang listing di bursa efek
Indonesia dan mengikuti survei yang dilakukan oleh
IICG.

AGENCY THEORY

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak
antara principal dengan agent. Menurut Darmawati,
dkk. (2004), inti dari hubungan keagenan adalah
adanya pemisahan antara kepemilikan (principal/
investor) dan pengendalian (agent/manajer).
Kepemilikan diwakili oleh investor mendelegasikan
kewenangan kepada agen dalam hal ini manajer
untuk mengelola kekayaan investor. Investor
mempunyai harapan bahwa dengan mendelegasikan
wewenang pengelolaan tersebut, mereka akan
memperoleh keuntungan dengan bertambahnya
kekayaan dan kemakmuran investor.
Hubungan keagenan dapat menimbulkan
masalah pada saat pihak-pihak yang bersangkutan
mempunyai tujuan yang berbeda.
Pemilik
modal menghendaki bertambahnya kekayaan
dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan
manajer
juga
menginginkan
bertambahnya
kesejahteraan bagi para manajer, sehingga
muncullah konflik kepentingan antara pemilik
(investor) dengan manajer (agen). Pemilik lebih
tertarik untuk memaksimumkan return dan harga
sekuritas dari investasinya, sedangkan manajer
mempunyai kebutuhan psikologis dan ekonomi yang
luas, termasuk memaksimumkan kompensasinya.
Kontrak yang dibuat antara pemilik dengan manajer
diharapkan dapat meminimumkan konflik antar
kedua kepentingan tersebut. Alijoyo & Zaini (2004)
beranggapan bahwa pemisahan fungsi eksekutif
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dan fungsi pengawasan pada teori keagenan
menciptakan “checks and balances”, sehingga terjadi
independensi yang sehat bagi para manajer untuk
menghasilkan kinerja perusahaan yang maksimum
dan return yang memadai bagi para pemegang
saham.
Corporate governance merupakan suatu
mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori
keagenan. Penerapan konsep corporate governance
diharapkan memberikan kepercayaan terhadap agen
(manajemen) dalam mengelola kekayaan pemilik
(investor), dan pemilik menjadi lebih yakin bahwa
agen tidak akan melakukan suatu kecurangan untuk
kesejahteraan agen.

terciptanya proses pengambilan keputusan yang
lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan,
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada
stakeholders, (2) mempermudah diperolehnya dana
pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigit (karena
faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan
meningkatkan corporate value, (3) mengembalikan
kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya
di Indonesia, dan (4) pemegang saham akan merasa
puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus
akan meningkatkan shareholders’s values dan
dividen.

IMPLEMENTASI CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
CORPORATE GOVERNANCE

Corporate
governance
timbul
karena
kepentingan perusahaan untuk memastikan
kepada pihak penyandang dana (principal/investor)
bahwa dana yang ditanamkan digunakan secara
tepat dan efisien. Selain itu dengan corporate
governance, perusahaan memberikan kepastian
bahwa manajemen (agent) bertindak yang
terbaik demi kepentingan perusahaan. Forum for
Corporate Governance in Indonesia/FCGI (2001b)
mendefinisikan corporate governance sebagai
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan
antara pemegang saham, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan
serta para pemegang kepentingan internal dan
eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak
dan kewajiban mereka, sehingga menciptakan nilai
tambah bagi semua pihak yang berkepentingan
(stakeholder). Nilai tambah yang dimaksud adalah
corporate governance memberikan perlindungan
efektif terhadap investor dalam memperoleh kembali
investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi.
Penerapan
corporate
governance
memberikan empat manfaat (FCGI, 2001a), yaitu:
(1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui
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Kinerja
perusahaan
ditentukan
sejauh
mana keseriusannya dalam menerapkan good
corporate governance. Perusahaan yang terdaftar
dalam skor pemeringkatan corporate governance
yang dilakukan oleh IICG telah menerapkan good
corporate governance dengan baik dan secara
langsung menaikkan nilai sahamnya. Semakin
tinggi penerapan corporate governance yang diukur
dengan corporate governance indeks perception
semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan
dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.
Secara teoretis praktik good corporate
governance dapat meningkatkan kinerja perusahaan,
mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh
dewan dengan keputusan yang menguntungkan
sendiri dan umumnya good corporate governance
dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk
menanamkan modalnya yang berdampak terhadap
kinerjanya.
Berbagai penelitian telah dilakukan untuk
membuktikan pengaruh corporate governance
terhadap kinerja/nilai perusahaan. Penelitian yang
dilakukan oleh Klapper & Love (2002), Black, et
al. (2003), Siallagan & Machfoedz (2006), Mitton
(2002), Febriyana (2007), yang menemukan bahwa
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corporate governance memiliki hubungan positif
dengan nilai/kinerja perusahaan. Gompers, et al.
(2003) menemukan hubungan positif antara indeks
corporate governance dengan kinerja perusahaan
jangka panjang. Khomsiyah (2005) yang menguji
simultanitas penerapan corporate governance
dan kinerja perusahaan, menyimpulkan bahwa
corporate governance berpengaruh terhadap kinerja
operasional perusahaan. Wardani (2008) menemukan
bahwa corporate governance berpengaruh positif
terhadap kinerja operasional dan kinerja pasar
perusahaan.

KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN
INSTITUSIONAL TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN

Corporate governance merupakan mekanisme
pengendalian untuk mengatur dan mengelola
perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan
kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang
tujuan akhirnya untuk mewujudkan shareholders
value. Pengendalian diarahkan pada pengawasan
perilaku manajer, sehingga tindakan yang dilakukan
manajer dapat bermanfaat bagi perusahaan
dan pemilik (Monk & Minow, 2001). Babic (2005)
menyatakan bahwa sistem corporate governance
dapat berbeda tergantung atas bagaimana
mekanisme pemilik perusahaan mempengaruhi
manajer. Secara umum mekanisme corporate
governance terdiri atas dua jenis yaitu: (1) The internal
mechanisms of corporate governance; dan (2) The
external mechanisms of corporate governance.
Mekanisme
internal
adalah
cara-cara
pengendalian perusahaan dengan menggunakan
berbagai elemen yang ada di dalam organisasi
misalnya memberikan kepemilikan saham kepada
manajer. Mekanisme eksternal adalah caracara mengendalikan perusahaan selain dengan
menggunakan mekanisme internal perusahaan di
antaranya menghadirkan para agen yang dikenal

karena reputasinya (reputational agent) dalam hal
ini termasuk profesi akuntan (World Bank, 1999).
Faktor eksternal dimaksudkan untuk mendisiplinkan
perilaku pihak insider agar lebih transparan,
accountable dalam mengelola korporasi. Kepemilikan
institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang
memonitor perusahaan.
Riset empiris yang dilakukan oleh Xu &
Wang (1999) dalam Hastuti (2005) membuktikan
bahwa struktur kepemilikan (mix dan konsentrasi)
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
perusahaan. Menurut Morck et al. (1998) dalam
Faizal (2004) menyatakan bahwa terdapat hubungan
positif antara kepemilikan manajerial dengan
nilai perusahaan. Wardhani (2006) menyimpulkan
bahwa semakin kecil jumlah komisaris dalam suatu
perusahaan maka kemungkinan perusahaan tersebut
mengalami tekanan keuangan akan semakin besar.
Riset empiris yang dilakukan oleh Fuerst &
Kang (2000) menemukan hubungan yang positif
antara insider ownership dengan nilai pasar setelah
mengendalikan kinerja perusahaan. Allen & Philips
(2000) juga menyatakan bahwa kinerja keuangan
perusahaan mengikuti pembelian saham oleh outside
block ownership. Suranta & Machfoedz (2003)
menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
Murwaningsari (2008) menemukan bahwa good
corporate governance yaitu kepemilikan manajerial
dan institusional mempunyai pengaruh terhadap
kinerja perusahaan.
Penelitian yang dilakukan oleh Cai, et al.
(2001) menemukan hubungan yang berlawanan
antara kinerja saham dengan kepemilikan saham
institusional. Larasanti (2003), dalam Murwaningsari
(2008) menemukan bahwa kepemilikan institusional
belum berpengaruh secara signifikan terhadap nilai
perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan.
Siallagan & Machfoedz (2006) menemukan bahwa
kepemilikan institusional tidak berpengaruh
terhadap keputusan keuangan maupun nilai
perusahaan.
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DEWAN KOMISARIS DAN KOMISARIS
INDEPENDEN TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN

Salah satu cara yang paling efisien dalam
rangka untuk mengurangi terjadinya konflik
kepentingan dan memastikan pencapaian tujuan
perusahaan, diperlukan keberadaan peraturan
dan mekanisme pengendalian yang secara efektif
mengarahkan kegiatan operasional perusahaan
serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihakpihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda.
Mekanisme
(pengendalian)
internal
dalam
perusahaan antara lain struktur kepemilikan dan
pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris
dalam hal ini komposisi dewan (World Bank, 1999).
Peranan dewan komisaris dapat dilihat
dari karakteristik dewan, salah satunya adalah
komposisi keanggotaannya. Efektivitas fungsi
pengawasan dewan tecermin dari komposisinya,
apakah pengangkatan anggota dewan berasal dari
dalam perusahaan dan/atau dari luar perusahaan.
Komposisi keanggotaan dewan dalam hal ini,
semakin besar persentase anggota yang berasal dari
luar perusahaan, akan menjadikan peranan dewan
komisaris semakin efektif dalam melaksanakan fungsi
pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan,
karena dianggap semakin independen. Di Indonesia
anggota dewan yang berasal dari luar perusahaan
digunakan terminologi komisaris ekstern atau
independen.
Fungsi resource dependence dari dewan
komisaris pertama kali dikemukakan oleh Pfeffer
(1973) dalam Young, et al. (2001). Perspektif fungsi
ini memandang dewan sebagai suatu alat untuk
mendapatkan informasi dan sumber daya yang
penting. Peran ini sangat berguna mengingat
sumber daya yang langka justru dapat menciptakan
keuntungan yang kompetitif. Hubungan (connection)
yang bernilai, jarang, dan secara sosial kompleks yang
dikembangkan oleh anggota dewan akan sulit untuk
ditiru oleh perusahaan lain sehingga dapat menjadi
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suatu sumber keuntungan kompetitif (Barney,
1991 dalam Young, et al. 2001). Adanya asumsi
bahwa dewan komisaris akan menguntungkan bagi
perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan
di mata investor.
Hubungan antara jumlah anggota dewan
komisaris dengan nilai perusahaan didukung oleh
perspektif fungsi service dan kontrol yang dapat
diberikan oleh dewan. Karena kedua fungsi tersebut
lebih cenderung diberikan oleh dewan komisaris
untuk kondisi struktur corporate governance.
Fungsi service menyatakan bahwa komisaris
dapat memberikan konsultasi dan nasihat kepada
manajemen (dan direksi). Penelitian Lorsch & Mac
Iver (1989) dalam Young, et al. (2001). Menggunakan
metode wawancara menemukan bahwa peranan
pemberian saran (advisory) mendominasi aktivitas
anggota komisaris. Anggota dewan komisaris
yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu
juga dapat memberikan nasihat yang bernilai
dalam penyusunan strategi dan penyelenggaraan
perusahaan (Fama & Jensen, 1983 dalam Young,
et al., 2001). Fungsi kontrol yang dilakukan oleh
komisaris diambil dari teori agensi. Dari perspektif
teori agensi, dewan komisaris mewakili mekanisme
internal utama untuk mengontrol perilaku
oportunistik manajemen sehingga dapat membantu
menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan
manajer (Jensen, 1993 dalam Young, et al., 2001).
Dari kedua fungsi dewan tersebut, terlihat bahwa
jumlah komisaris berpengaruh terhadap nilai/kinerja
perusahaan. Dalton et al. (1999) dalam Darmawati,
dkk (2004) menyatakan adanya hubungan positif
antara ukuran dewan dengan kinerja perusahaan.
Sedangkan Eisenberg et al. (1998) dalam Wardhani
(2006) menyatakan bahwa ada hubungan yang
negatif antara ukuran dewan dengan kinerja
perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan
oleh Kartikasari & Setiawan (2008) yang menemukan
bahwa komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap kualitas laba.
Salah satu permasalahan dalam penerapan
corporate governance adalah adanya CEO yang
memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan
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dengan dewan komisaris. Padahal fungsi dari dewan
komisaris ini adalah untuk mengawasi kinerja dari
dewan direksi yang dipimpin oleh CEO tersebut.
Efektivitas dewan komisaris dalam menyeimbangkan
kekuatan CEO tersebut sangat dipengaruhi oleh
tingkat indepedensi dari dewan komisaris tersebut.
Dengan adanya komisaris independen, diharapkan
para eksekutif akan bertindak untuk kepentingan
pemilik. Melalui peranan dewan dalam melakukan
fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan
oleh pihak manajemen, komposisi dewan komisaris
dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap
hasil dari proses penyusunan laporan keuangan
yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari
kecurangan pelaporan keuangan (Boediono, 2005).
Adanya komisaris independen yang berasal dari luar
perusahaan diharapkan akan direaksi positif oleh
pasar (investor), karena kepentingan investor akan
lebih dilindungi.
Penelitian
mengenai
dampak
dari
independensi dewan komisaris terhadap kinerja
perusahaan dilakukan oleh Yermack (1996), dalam
Wardhani (2006) menyatakan bahwa tingginya
proporsi dewan luar berhubungan positif dengan
kinerja perusahaan. Penelitian Setiawan (2006)
menunjukkan bahwa komisaris independen sebagai
salah satu mekanisme corporate governance dalam
perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap
ERC. Veronica & Utama (2006) menemukan bahwa
praktik corporate governance yang diukur dari
dewan komisaris independen, tidak terbukti
secara signifikan berpengaruh terhadap besaran
manajemen laba yang dilakukan perusahaan.

HIPOTESIS

H1 : Implementasi
corporate
governance
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan
H3 : Kepemilikan
institusional
berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan.

H4 : Dewan komisaris berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan.
H5 : Komisaris independen berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan yang terdaftar di BEI untuk tahun
2006 sampai dengan tahun 2008. Pemilihan
sampel dilakukan dengan menggunakan metode
purposive sampling. Adapun kriteria sampel yang
akan digunakan yaitu: (1) Perusahaan publik yang
mengikuti survei yang dilakukan oleh IICG tahun
2006-2008; (2) Menerbitkan laporan tahunan
lengkap selama tahun 2006-2008; (3) Memiliki data
yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian.
Variabel Dependen
Variabel dependen dari penelitian ini adalah
kinerja perusahaan yang diukur dengan Return on
Invesment (ROI).
Variabel Independen
Implementasi Corporate Governance
Diukur dengan instrumen pemeringkatan
yang dikembangkan oleh IICG. Instrumen yang
dikembangkan oleh IICG menghasilkan suatu
konstruk yang disebut Corporate Governance
Perception Index (CGPI).
Kepemilikan
Ownership)

Manajerial

(Managerial

Kepemilikan manajerial adalah pemegang
saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut
dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur
dan komisaris).
K.MNJRL

=

Jumlah Saham yang Dimiliki Pihak Manajemen
Total Saham Beredar
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Kepemilikan
Ownership)

Institusional

(Institutional

Kepemilikan institusional adalah pemegang
saham dari pihak institusional seperti bank, lembaga
asuransi, perusahaan investasi dan institusi lainnya.
Variabel ini diukur dari jumlah persentase saham
yang dimiliki oleh institusi pada akhir tahun dan
diberi simbol INST.

K.INST

=

Jumlah Saham Pihak Institusi
Total Saham Beredar

x 100%

Dewan Komisaris
Diukur dengan jumlah dewan komisaris yang
ada di dalam perusahaan.

Ukuran Perusahaan (SIZE)
Variabel ini diukur dengan menggunakan
logaritma dari total aktiva. Mencerminkan besar
kecilnya perusahaan yang tampak dalam nilai total
aktiva diberi simbol SIZE.
SIZE = Log Total Aktiva
Alat analisis yang digunakan untuk menguji
hipotesis penelitian adalah regresi berganda. Model
penelitian bisa dituliskan dalam persamaan regresi
di bawah ini:
ROI = α + β1CGPI + β2MNJRL + β3INST + β4 KOMSRS
+ β5 K.IND + β6 SIZE + β7 KP + ε.

Komisaris Independen
Diukur dengan membagi jumlah dewan
komisaris independen dengan total anggota dewan
komisaris.
Jumlah Komisaris Independen
K.INST
=
x 100%
Jumlah Komisaris
Variabel Kontrol
Kesempatan Pertumbuhan/Investasi (Growth/
Investment Opportunities)

Keterangan:
ROI
: Return On investment
CGPI
: Kualitas Corporate Governance
MNJRL : Kepemilikan Manajerial
INST
: Kepemilikan Institusional
KOMSRS : Dewan Komisaris
K.IND
: Komisaris Independen
KP
: Kesempatan Pertumbuhan
Size
: Ukuran Perusahaan

Diukur dengan menggunakan rata-rata
pertumbuhan penjualan. Penelitian ini menggunakan
rata-rata pertumbuhan penjualan selama tiga
tahun.

HASIL

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang
diajukan digunakan analisis regresi berganda, hasil
analisisnya dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Ringkasan Hasil Pengujian Model Regresi Berganda
Keterangan
Variabel Dependen
R.Squares
Adjusted R Squares
F hitung
Signifikansi
N

Variabel Independen

Koeﬁsien Regresi

t-hitung

Sig.

Constant
CGPI
K.MNJRL
K.INST
KMSRS
K.IND
SIZE
KP

55,374
0,343
-2,141
0,0779
0,07795
-0,106
-2,346
11,282

2,820
1,862
-0,966
2,231
0,112
-1,525
-2,501
2,104

0,007
0,069
0,339
0,031
0,911
0,134
0,016
0,041

ROI
0,324
0,216
3,011
0,011
52

Sumber: Data primer, diolah (2009).
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Hasil
pengujian
menunjukkan
bahwa
implementasi dan mekanisme GCG berpengaruh
secara simultan terhadap kinerja perusahaan,
hal ini dilihat dari nilai F hitung sebesar 3,011
dengan signifikansi sebesar 0,011. Nilai adjusted R
square sebesar 0,216, menunjukkan bahwa kinerja
perusahaan dipengaruhi oleh variasi implementasi
dan mekanisme GCG sebesar 21,6%, dan sisa oleh
faktor lain sebesar 78,4%.
Variabel independen CGPI memiliki koefisien
regresi sebesar 0,343, dengan signifikansi sebesar
0,069. Variabel ini signifikan pada level 10%, sehingga
hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa
implementasi corporate governance berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan dapat diterima. Variabel
independen kepemilikan manajerial, memiliki
koefisien regresi negatif sebesar -2,141, dengan
signifikansi sebesar 0,399. Signifikansi ini lebih besar
dari 0,05 dan 0,10, sehingga hipotesis alternatif
yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan tidak
dapat diterima. Variabel independen kepemilikan
institusional memiliki koefisien regresi sebesar
0,0779, dengan signifikansi sebesar 0,031. Signifikansi
ini lebih kecil dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif
yang menyatakan bahwa kepemilikan Institusional
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dapat
diterima. Variabel independen komisaris memiliki
koefisien regresi sebesar 0,07795, dengan signifikansi
sebesar 0,911. Signifikansi ini lebih besar dari 0,05,
sehingga hipotesis alternatif yang menyatakan
bahwa komisaris berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan tidak dapat diterima. Variabel komisaris
independen memiliki koefisien regresi sebesar 0,106, dengan signifikansi sebesar 0,134. Signifikansi
ini lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis alternatif
yang menyatakan bahwa komisaris independen
berpengaruh kinerja perusahaan tidak dapat
diterima.
Variabel kontrol ukuran perusahaan dan
kesempatan pertumbuhan, masing-masing memiliki
nilai koefisien regresi sebesar -2,346 dan 11,282,
dengan signifikansi sebesar 0,016 dan 0,041,

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel kontrol
yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan.

PEMBAHASAN

Pengaruh Implementasi Corporate Governance
terhadap Kinerja Perusahaan
Hasil
analisis
menunjukkan
bahwa
implementasi GCG berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan. Hal ini berarti perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengikuti
survei yang dilakukan oleh IICG apabila menerapkan
good corporate governance dengan baik, maka
kinerja perusahaan akan meningkat. Semakin tinggi
penerapan corporate governance yang diukur
dengan corporate governance indeks perception
semakin tinggi pula tingkat ketaatan perusahaan
dan menghasilkan kinerja perusahaan yang baik.
Secara teoretis praktik good corporate governance
dapat
meningkatkan
kinerja
perusahaan,
mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh
dewan dengan keputusan yang menguntungkan
sendiri dan umumnya good corporate governance
dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk
menanamkan modalnya yang berdampak terhadap
kinerjanya.
Penelitian ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Mitton (2002), Klapper & love (2003),
Black, et al. (2003), Khomsiyah (2003), Darmawati,
dkk, (2004), Febriyana (2007), yang menemukan
bahwa good corporate governance memiliki
hubungan positif dengan nilai/kinerja perusahaan.
Gompers, et al. (2003) yang menemukan hubungan
positif antara indeks corporate governance dengan
kinerja perusahaan jangka panjang.
Temuan dari penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Daily, et al. (1998)
dalam Darmawati (2004) yang menemukan bahwa
tidak ada hubungan corporate governance dengan
kinerja perusahaan. Demikian pula penelitian
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Hidayah (2008) menyimpulkan bahwa penerapan
corporate governance tidak mempengaruhi kinerja
secara langsung.
Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap
Kinerja Perusahaan
Hasil analisis menemukan bahwa kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan. Hal ini berarti, peningkatan kepemilikan
manajerial tidak dapat meningkatkan kinerja
perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian yang dilakukan oleh Hastuti (2005)
yang menemukan bahwa struktur kepemilikan
tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Wardhani (2006) menemukan bahwa kepemilikan
oleh direksi tidak berpengaruh terhadap perusahaan
yang mengalami permasalahan keuangan, baik
untuk pengujian pada tahun yang sama maupun
dengan menggunakan model lag 1 tahun.
Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Xu & Wang (1999)
dalam Hastuti (2005) membuktikan bahwa struktur
kepemilikan (mix dan konsentrasi) berpengaruh
secara signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Morck, et al. (1998) dalam Faizal (2004) menyatakan
bahwa
terdapat
hubungan
positif
antara
kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan.
Wardhani (2006) menyimpulkan bahwa semakin
kecil jumlah komisaris dalam suatu perusahaan
maka kemungkinan perusahaan tersebut mengalami
tekanan keuangan akan semakin besar. Siallagan
& Machfoedz (2006) yang menemukan bahwa
kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Murwaningsari (2008)
menemukan bahwa good corporate governance
yaitu kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh
terhadap kinerja perusahaan.
Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan, karena kepemilikan
saham oleh manajer pada perusahaan yang mengikuti
survei yang dilakukan oleh IICG proporsinya masih
sangat kecil sehingga dimungkinkan manajer belum
merasakan manfaat dari kepemilikan tersebut. Secara
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teoretis ketika kepemilikan manajemen rendah,
maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya
perilaku oportunistik manajer akan meningkat.
Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan
dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan
kepentingan antara pemegang saham luar dengan
manajemen. Sehingga permasalahan keagenan
diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer
adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.
Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap
Kinerja Perusahaan
Kepemilikan
institusional
berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan, semakin besar
kepemilikan saham institusional, maka kinerja
perusahaan akan semakin baik. Penelitian ini
konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh
riset empiris yang dilakukan oleh Fuerst & Kang
(2000) yang menemukan hubungan yang positif
antara insider ownership dengan nilai pasar setelah
mengendalikan kinerja perusahaan. Allen & Philips
(2000) juga menyatakan bahwa kinerja keuangan
perusahaan mengikuti pembelian saham oleh
outside block ownership. Suranta & Machfoedz
(2003)
menyimpulkan
bahwa
kepemilikan
institusional berpengaruh positif terhadap nilai
perusahaan. Murwaningsari (2008) menemukan
bahwa good corporate governance yaitu kepemilikan
institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja
perusahaan.
Sedangkan penelitian ini bertentangan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Cai, et al.
(2001) menemukan hubungan yang berlawanan
antara kinerja saham dengan kepemilikan saham
institusional. Larasanti (2003), dalam Murwaningsari
(2008) menemukan bahwa kepemilikan institusional
belum berpengaruh secara signifikan terhadap nilai
perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan.
Siallagan & Machfoedz (2006) menemukan bahwa
kepemilikan institusional tidak berpengaruh
terhadap keputusan keuangan maupun nilai
perusahaan.

KEUANGAN
Kepemilikan saham institusional berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan menunjukkan bahwa
fungsi kontrol dari pemilik sangat menentukan
dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Secara
teoretis bahwa semakin tinggi kepemilikan
institusional maka semakin kuat kontrol terhadap
perusahaan, kinerja/nilai perusahaan akan naik
apabila pemilik perusahaan bisa mengendalikan
perilaku manajemen agar bertindak sesuai dengan
tujuan perusahaan.
Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja
Perusahaan
Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan, menunjukkan bahwa besar
kecilnya ukuran dewan komisaris tidak memiliki
pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Penelitian
ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh
Kartikasari & Setiawan (2008) yang menemukan
bahwa
komposisi
dewan
komisaris
tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas
laba. Sedangkan penelitian ini bertentangan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Dalton, et al. (1999)
dalam Darmawati, dkk. (2004) menyatakan adanya
hubungan positif antara ukuran dewan dengan
kinerja perusahaan. Sedangkan Eisenberg, et al.
(1998) dalam Wardhani (2006) menyatakan bahwa
ada hubungan yang negatif antara ukuran dewan
dengan kinerja perusahaan.
Dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan, hal ini dimungkinkan karena
dewan komisaris tidak bisa melakukan koordinasi,
komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam
menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk
meningkatkan kinerja perusahaan. Secara teoretis
bahwa peran dewan komisaris dalam suatu
perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring
dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris
ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan
agensi yang timbul antara dewan direksi dengan
pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris
seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi
sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan
kepentingan pemegang saham.

Pengaruh Komisaris
Kinerja Perusahaan

Independen

terhadap

Komisaris independen tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan, yang berarti besar
kecilnya proporsi dewan komisaris independen tidak
dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian
ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan
oleh Veronica & Utama (2006) menemukan bahwa
praktik corporate governance yang diukur dari
proporsi dewan komisaris independen tidak terbukti
secara signifikan berpengaruh terhadap besaran
manajemen laba yang dilakukan perusahaan.
Penelitian Setiawan (2006) menunjukkan bahwa
komisaris independen sebagai salah satu mekanisme
corporate governance dalam perusahaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap ERC. Wardhani
(2006) menemukan bahwa komisaris independen
tidak berpengaruh terhadap perusahaan yang
mengalami permasalahan keuangan. Sedangkan
penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Yermack (1996), dalam Wardhani
(2006) menyatakan bahwa tingginya proporsi
dewan luar berhubungan positif dengan kinerja
perusahaan.
Komisaris independen tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan, hal ini dimungkinkan
karena keberadaan komisaris independen dalam
perusahaan yang diobservasi hanyalah bersifat
formalitas untuk memenuhi regulasi saja. Sehingga
keberadaan komisaris independen ini tidak untuk
menjalankan fungsi monitoring yang baik dan tidak
menggunakan indepedensinya untuk mengawasi
kebijakan direksi. Kondisi ini juga ditegaskan dari
hasil survei Asian Development Bank bahwa kuatnya
kendali pendiri perusahaan dan kepemilikan saham
mayoritas menjadikan dewan komisaris tidak
independen dan fungsi pengawasan yang seharusnya
menjadi tanggung jawabnya menjadi tidak efektif.
Ada kemungkinan penempatan atau penambahan
anggota dewan dari luar perusahaan hanya sekadar
memenuhi ketentuan formal, sementara pemegang
saham mayoritas (pengendali/founders) masih
memegang peranan penting sehingga kinerja dewan
tidak meningkat bahkan bisa menurun.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh mekanisme GCG yang terdiri dari:
jumlah dewan komisaris, komisaris independen,
kepemilikan manajerial dan institusional terhadap
kinerja perusahaan, yang listing di Bursa Efek
Indonesia dan mengikuti survei yang dilakukan oleh
IICG. Hasil penelitian menunjukkan implementasi
GCG berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hal
ini berarti perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dan mengikuti survei yang dilakukan oleh
IICG apabila menerapkan corporate governance
dengan baik, maka kinerja perusahaan akan
meningkat. Semakin tinggi penerapan corporate
governance yang diukur dengan corporate
governance indeks perception semakin tinggi pula
tingkat ketaatan perusahaan dan menghasilkan
kinerja perusahaan yang baik.
Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan. Hal ini terjadi
karena kepemilikan saham oleh manajer pada
perusahaan yang mengikuti survei yang dilakukan
oleh IICG proporsinya masih sangat kecil sehingga
dimungkinkan manajer belum merasakan manfaat
dari adanya kepemilikan tersebut.
Kepemilikan
institusional
berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan, semakin besar
kepemilikan saham institusional, maka kinerja
perusahaan akan semakin baik. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa fungsi kontrol dari pemilik
sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja
perusahaan. Dewan komisaris tidak berpengaruh
terhadap
kinerja
perusahaan,
kemungkinan
dewan komisaris tidak bisa melakukan koordinasi,
komunikasi, dan pengambilan keputusan dalam
menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk
meningkatkan kinerja perusahaan.
Komisaris independen tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan, hal ini karena
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keberadaan komisaris independen dalam perusahaan
yang diobservasi dimungkinkan hanyalah bersifat
formalitas untuk memenuhi regulasi saja. Sehingga
keberadaan komisaris independen ini tidak untuk
menjalankan fungsi monitoring yang baik dan tidak
menggunakan indepedensinya untuk mengawasi
kebijakan direksi.
Saran
Sebaiknya
perusahaan
mengaplikasikan
corporate
governance
dengan
baik,
agar
kinerja perusahaan dapat ditingkatkan, serta
mempertimbangkannya
besarnya
proporsi
kepemilikan manajerial, agar manajer dapat
merasakan manfaat dari kepemilikan saham tersebut.
Dewan komisaris dan komisaris independen agar
lebih berfungsi secara optimal, tidak hanya sebagai
pemenuhan regulasi semata, karena GCG dapat
terwujud apabila fungsi kontrol dapat berjalan
dengan baik.
Bagi peneliti selanjutnya, perlu memikirkan
pengukuran kinerja perusahaan yang lain misalnya
Tobin’s Q sebagai ukuran penelitian pasar dan return
on equity (ROE) sebagai ukuran kinerja operasional
perusahaan. Selain itu, dapat menambahkan
variabel mekanisme GCG yang belum digunakan
dalam penelitian ini misalnya, dewan direksi dan
sebagainya.
Bagi pengembangan teori, perlu dilakukan
pengujian secara empiris yang lebih banyak lagi,
terkait dengan penerapan konsep corporate
governance dalam meningkatkan kinerja perusahaan,
sehingga konflik keagenan dapat diminimalisir.
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Abstract: The aim of this study was to prove whether manager coped its earnings for the purpose of
informative or target opportunistic. Research also investigated whether investment opportunity set
influenced the choice of manager to report as opportunistic to hide performance, or to report earning more informative concerning with debt, political cost, market share, and earning. Sample of this
research was chosen by using purposive sampling of 350 manufacturing business listed in the Jakarta
Stock Exchange, started from 1997 up to 2002. Structural Equation Modeling (SEM) by using program
of Analysis of Moment Structures (AMOS) was considered as the appropriate statistical technique to
examine pattern relation of formed model. The results showed that earning management conducted
by manager in Developing Market such as Indonesia represented informative earning management
which meant all investors had more own belief in earning reporting, but this research could not
prove that company owning high investment opportunity set tended to conduct informative earning
management.
Key words: earning management, investment opportunity set, debt, political cost, market share

Financial statements as source of information are
used to assess financial position and performance
of the company. It contains balance sheet, income
statement, and statement of equity that made
relies on accrual bases, and statement of cash flow
made on cash bases. Therefore, accrual base of
financial statements give a chance for manager
to modify financial statement in order to produce
expected earning. Generally Accepted Accounting
Principle (GAAP) provides a manager to freely select
accounting methods to be used in preparing financial
statement (Veronica & Bachtiar, 2003). Managerial
selection motivates managerial acts into informative
earning management or opportunistic earning
management (Siregar & Utama, 2008; and Jiraporn
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Zaenal Fanani: Telp +62 31 503 3642, + 62 31 503 6584
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et al., 2008). Managerial selection on earning
management ensures that Investment Opportunity
Set (IOS) affects contractual event, then influences
managerial selection on accounting method to be
used (Chen et al., 2008).
Despite the impossibility of clear ex-post
difference between these two motivations, in longterm perspective, rational investors compare earning
reporting with actual performance and screen
management’s interpretation of earning reporting. In
one hand, if managers of a certain company specially
concern with an interest of giving information to
investors, then future performance of the company
remains similar to the flow of earning reporting and,
thus, investors feel more confident with earning
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reporting. On the other hand, if managers of the
company seem motivated to hide information from
investors, then future performance of the company
differs from earning reporting flow resulting in
lack of investors’ trust to earning reporting. These
also mean there are different motivations among
managers. The company where the investors establish
discretionary accrual positively appears having more
opportunistic earning management. In other word,
motivational difference in the opportunistic earning
management causes different economic impact
measured by investors’ response to more efficient
capital market.
DeAngelo (1988) determines that managers
use accrual opportunistically to conceal performance,
but it results in negative market reaction. However,
Dechow (1994) impresses that accrual based earning
produces a privileged measure toward company
performance rather than cash flow. Subramanyam
(1996) shows that, in average, discretionary and nondiscretionary market values remain as part of accrual.
These literatures, however, do not explain whether
the companies with different characteristic display
different opportunistic and informative earning
managements. Moreover, researcher investigates
company growth, called Investment Opportunity
Set, in relative with the behavior of informative
and opportunistic earning managements based on
research findings of Gul et al., (2003), Riahi-Belkoui
(2003), Nuswantara (2004), and Chen et al., (2008)
throughout Indonesian companies.
Researcher considers the following premises:
firstly, it retests earning management theory by
investigating it from investment opportunity set,
debt, political cost and market concentration at
developing market, especially Indonesian capital
market. Research follows previous studies, such as
Cahan, 1992; Rajgopal, 1999; Gu, 2002; Gu, et al.
2003; Riahi-Belkoui, 2003, and Chen et al., 2008
conducted at developing countries. Meanwhile,
Nuswantara (2004) examines Indonesian market
(developing market), but it confines only to the
effect of market concentration and debt on earning
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management, and the results consistence with
other researchers although it was conducted in
different research objects within Indonesia. This
research, however, has been classified into extended
replication, particularly replicating research by Gul et
al., (2003) and Chen et al., 2008 with some additional
new variables obtained from Nuswantara’s research
findings (2004), and political cost hypothesis from
Cahan (1992). Secondly, researcher would like to
understand the effect of investment opportunity
set on earning management by relating investment
opportunity set with political cost, and using market
concentration as main determinant of investment
opportunity set and earning management. Thirdly,
measuring investment opportunity set in this
research extends the research scope wider than Gul
et al., (2003), Riahi-Belkoui (2003) and Chen et al.,
2008. Lastly, this research examines the effect of
each of independent variables against dependent
variables simultaneously by conducting Analysis
Moment Structure (AMOS) 4.0.
Investigated problems in this research include:
(a) are investment opportunity set based on share,
investment, and variant contribute to investment
opportunity set?, (b) do earning management,
investment opportunity set, debt, political cost,
market concentration, and earning affect share
price?, (c) do they (investment opportunity set, debt,
political cost, and market concentration) influence
earning management?, (d) do investment opportunity
set, debt, political cost, and market concentration
give impact on earning?, (e) how does the effect of
investment opportunity set on debt?, (f) how does
the effect of debt on market concentration?
This research is expected to give the following
benefits: (1) Theoretical benefit. Research gives
empirical evidence related to contracting theory
of Watts & Zimmerman (1986) confirming that
IOS affects contractual events and then influences
manager’s selection on accounting method to be
used. Other empirical evidences related to the
relationship between earning management and
investment opportunity set from Gul et al. (2003)
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and Riahi-Belkoui (2003) asserting that higher IOS
companies managing earning more as a tool to
transfer valuable relevant private information rather
than to hide opportunistically bad performance.
(2) Practical benefit. The practical benefit in
this research involves the following: (a) to investors
and capital market analysts, it provides a guide for
decision making to capital market actors (investors,
brokers, and security analysts), and investor
candidates in the future, especially when they come
to make investment decision; (b) to Indonesian
Institute of Accountants (IAI), research provides a
way for IAI to become standard setter through the
Financial Accounting Standards Board (DSAK) in
narrowing the space for management to avoid from
unexpected opportunistic earning management
against company and interested parties in the
company (stakeholders).

CONTRIBUTION OF IOS, INVESTMENT,
AND VARIANT TO IOS

Baker (1993) stipulates that proxies need
to be developed and improved because every
proxy, especially individually used proxy, carries
measurement error (Smith & Watts, 1992; Gaver &
Gaver, 1993). Bartholomew (1987) opinion quoted
by Mahfud (2004) insists that any considerations find
necessary to simplify the data through integration
of observed variables into composite variables.
Observed variables integration into composite
variables facilitates the understanding of observed
phenomenon and these seem used as description or
used in further analysis as regression variables.

THE EFFECT OF EARNING MANAGEMENT,
IOS, DEBT, POLITICAL COST, AND
MARKET CONCENTRATION, EARNING
ON SHARE PRICE

The effect of earning management on share
price has been proved in research by Hartono
(1998 and 2000); Gul et al., (2003); Ardiati (2003).
Earning management smoothes managerial action
to communicate private information and, therefore,
improves earning capability to reflect company’s
economic value. The effect of investment opportunity
set (IOS) on share price has been connected to Smith
& Watts (1992), Riahi-Belkoui (2001) and Gul et al.,
(2003) studies. Their findings underline positive
relationship between IOS and share price. Smith &
Watts (1992) concluded that managers in company
with relatively higher ISO produce a wise decisionmaking because they have better information
on investment opportunity set than company’s
shareholder.
Through debt hypothesis, company with higher
debt forces manager to select an accounting policy
shifting future earning toward current earning
(Watts & Zimmerman, 1986). Gul et al., moreover,
(2003) clarify that debt negatively affects share price
because higher debt rate gives more incentives to
opportunistic earning management in meeting debt
covenant requirement. This argument estimates that
higher company debt means lower share price.
Size hypothesis explains that in larger
companies, manager considers an accounting policy
retaining current earning to have future earning
(Watts & Zimmerman, 1986). Company’s size positively
affects earning quality, and it seems higher earning
quality in larger companies than in smaller one (Gul
et al., 2003). Diamond & Verrecchia (1991) cited by
Komalasari (2000) declared that larger company
with greater risk to investors receives the greatest
earning per share (increased share value).
Nuswantara (2004) conducted a research
testing the effect of market concentration on share
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price. Market concentration positively relates to share
price because the company within higher industrial
concentration tends to select accounting policy that
declines in the future (Nuswantara, 2004). If market
share of larger company facilitates a strong position
in competition, company signals a better condition
in the future to make investors positively reacting
toward the company.
Studies on the relationship between earning
and share price have been related to Ali (1994),
Asyik (1999), Harries (1999), Gunawan (1999), and
Candrarin & Tearney (2000). The results indicate a
significant positive relationship between earning
and share price.

THE EFFECT OF IOS, DEBT, POLITICAL
COST, AND MARKET CONCENTRATION ON
EARNING MANAGEMENT

Skinner (1993), Gul et al., (2003), Riahi-Belkoui
(2003), Nuswantara (2004), and Chen, et al., (2008)
have studied the effect of investment opportunity
set (IOS) on earning management. Some evidences
from previous literature, likes Skinner (1993), proved
that company with higher investment opportunity
exhibits greater earning management. According to
Gul et al., (2003) manager of company with higher
growth inclines to the use of earning management to
mark their information about company investment
opportunity in the future.
Results of Nuswantara (2004), Riahi-Belkoui
(2003), and Perez & Hemmen (2009) researches
pointed out the negative effect between debt
and earning management. This occurs due to too
loose creditor monitoring. Slackened monitoring
motivates earning management, or in other words,
monitoring mechanism does not prevent the
company from conducting earning management.
However, researches from Chau & Lee (1999), and
Gul et al. (2003), find that company debt positively
relates to earning management. Debt rate of
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company results in improving earning management
aimed at maintaining good performance in auditor
view. Therefore, significant affect occurs between
debt and earning management.
Larger company has more complete disclosure
that seems accessible to auditor examination than
smaller one. This causes more conservative reporting
of accounting and earning manipulation (Cahan,
1992; Gul et al. 2003; Nuswantara, 2004). Research’s
results of Rajgopal (1999), Gu (2002), Gul, et al. (2003),
and Nuswantara (2004) confirmed that asset relates
negatively to earning management. This argument
expects negative relationship between political cost
and earning management rate.
Shleifer & Vishny (1997) quoted in Nuswantara
(2004) explain that product market competition
reduces company profitability. If the company seems
inefficient, it reduces company earning. Therefore,
a manager of a company with lower profitability
manipulates company’s earning such that investors
still involve their capital within company. If market
share of company remains small, company has a
weak position in competition and, thus, manipulates
company’s earning to a better appearance. This
argument expects a negative relationship between
market concentration and earning management
rate.
The company with greater market strength has
a chance to conduct earning management. Greater
market strength means greater earning management
practice, especially if external monitoring condition
seems rarely (lower debt).

THE EFFECT OF IOS, DEBT, POLITICAL
COST, AND MARKET CONCENTRATION ON
EARNING RATE RELEVANCY

Manager uses earning management through
IOS to communicate private information credibly to
the investors. This makes earning statement more
informative on the future of company, and improves

KEUANGAN
relevancy of earning rate. Therefore, positive impact
occurs from investment opportunity set on earning.
Previous research findings, by Watts &
Zimmerman (1978) and Zimmerman (1983) and
Warfield et al., (1995), clarified that debt negatively
affect earning because higher rate of debt gives more
incentives to opportunistic earning management in
meeting debt covenant requirement.
Larger company has more information than
the smaller one. Therefore, new innovation has a
great impact on earning of smaller company rather
than larger company. Chaney & Jeter (1991) showed
in their finding that company size significantly and
positively correlates with earning.
Greater marker share means greater earning
the company obtains. This argument forecasts the
positive effect of market concentration on earning
management rate.

H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11

H12

THE EFFECT OF IOS ON DEBT
H13
According to Myers’s (1977) argument,
company with higher book value ratio appears
more optimized if its debt ratio also increases. Myers
(1977) emphasized an optimum profit that investors
possibly obtain if they face higher bankruptcy
risk. Company with higher book value ratio wants
higher profit in the future such that the company
enjoys optimum profit through tax profit. Result of
Chen (2005) research proves that company growth
positively relates to company debt.

H14
H15
H16
H17

: Investment opportunity set positively affects
share price.
: Higher company debt adversely affects share
price.
: Political cost positively affects share price.
: Market strength reflected from market
concentration positively affects share price.
: Higher company earning positively affects
share price.
: Investment opportunity set positively affects
earning management.
: Higher debt of company affects earning
management.
: Political cost relates negatively to earning
management.
: Negative impact of market concentration
emerges
as
reflected
from
market
concentration against earning management
practice.
: Positive impact of debt on market
strength emerges as reflected from market
concentration.
: Higher investment opportunity set positively
affects earning.
: Higher debt rate negatively affects earning.
H15 = Political cost positively affects earning.
: Political cost positively affects earning.
: Market concentration positively affects
earning.
: Positive impact develops from company with
higher investment opportunity set on debt
rate.

METHOD
HYPOTHESIS

H1

H2

: Investment Opportunity Set based on share,
investment, and variant, contributes to
Investment Opportunity Set.
: Earning management affects share price.

Related to the problem characteristic examined,
research may be classified as a comparative causal
research (Indriantoro & Supomo, 1999). Operational
definition and variable measurement have been
shown at Table 1.
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Table 1. Variable Measurement
No

Indicator IOS

1
2

Market to book value of equity (MBVE)
Book to market value of assets (MBVA)

3

Tobin’s Q (TOBIQ)

4
5

Earnings to price ratios (PER)
Ratio of property, plant, and equipment
to firm value of the assets (PPEFVA)
Ratio of depreciation to firm value (DFV)

6
7

9
10
11
12
13

Ratio of capital expenditure to book
value of assets (CEBVA)
Ratio of capital expenditure to market of
assets (CEMVA)
Ratio of Investment to Net Sales (INS)
Systematic Risk (RS)
Company size (SIZE)
Market Concentration (KSP)
Debt (DEBT)

14
15
16

Earning
Discretionary Accruals (DA)
Abnormal Return

8

Measurement
MBVE = [Circulated Share x Share Closing Price]: Equity Total
MBVA = [Assets Total – Equity Total + Circulated Share x Share Closing Price] divided by Assets Total
Tobin’s Q = {[Circulated Share x Share Closing Price] + Debt Total +
Supply – Current Asset} divided by Assets Total.
PER = [Share Closing Price per Sheet]: Net Earning per Sheet
EPS = [Assets Total-Equity Total + Circulated Share*Share Closing
Price] divided by net fixed asset.
DFV = Assets Total – Equity Total + [Circulated Share x Share Closing
Price] divided by Depreciation Cost.
CEBVA = [Fixed Asset Book Value t – Fixed Asset Book Value t-1]: [Assets Total]
CEMVA = (Fixed Asset Book Value t – Fixed Asset Book Value t-1): [Assets Total – Equity Total + (Circulated Share*Share Closing Price)]
INS = Investment / Net Sales
Fowler & Rorke (1983) Beta Correction
Total Value Logarithm of company
KSP = (Company Sale / Industrial Sale) x 100 %
Debt = (Debt Total of company i at period t): (Assets Total of company
i at period t)
Annual net earning before extraordinary items
Jones (1991) modified model
Market adjusted model
ARi,t = Ri,t – E (Ri,t)
t !n

ARit

CAR
CAR =
=
t !1

Exogenous variables in this path coefficient
include IOS and KP, while endogenous variables
involve DEBT, KSP, DA, EARN and AR, and the
structural equation remains as the following:
DEBT = β13 IOS + β13
KSP
= β14 DEBT + β14
DA
= β15 IOS + β16 DEBT + β17 KP + β18 KSP
+ β15
EARN = β19 IOS + β20 DEBT + β21 KP + β22 KSP
+ β16
AR
= β23DA + β24IOS + β25KP + β26 DEBT
+ β27KSP + β28 EARN + β17

436

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 3, September 2009: 431 – 443

Where:
DEBT
IOS
KSP
KP
DA
EARN
AR
β13-β28
β13-β17

=
=
=
=
=
=
=
=

Debt
Investment Opportunity Set
Market Concentration
Political Cost
Discretionary Accruals
Earning
Return Abnormal Accumulation
Loading Factor (Standardized Regression
Coefficient)
= Error Term

Uni-dimensional of the model should be tested
through Structural Equation Modeling (SEM), and its
path diagram may be shown at Figure 1.
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Picture 1. Structural Equation Analysis at Measurement Model of Conceptual Model Line Diagram on Effect
Investment Opportunity Set (IOS), Debt (DEBT), Political Cost (KP), and Market Concentration (KSP) toward
Earnings Management (DA), Earning (EARN) and Stock Price (AR)

EMPIRICAL RESULTS

Construct

Loading
Factor

CR

Tabel t
(α=5%)

←

0.518

Fix

1.98

IOSv

The detail result of confirmatory factorial
analysis is shown in Table 2. The result of factorial
analysis for the three Investment Opportunity Set
proxies shows that all indicators give contribution to
Investment Opportunity Set variable with probability
lower than 0.05 (5%) and fix model.
Tabel 2. Measurement of Investment
Opportunity Set Variable
Construct
IOSp
IOSi

← IOS
← IOS

Loading
Factor

CR

Tabel t
(α=5%)

Sign

-0.150

-3.461

1.98

0.000

0.035

Fix

1.98

Description
Significant
Significant

IOS

Sign

Description
Significant

Source: Processed secondary data

Exogenous variables of this path coefficient
entail investment opportunity set (IOS) and Political
Cost (KP), while endogenous variables comprise to
debt (DEBT), market concentration (KSP), earning
management (DA), earning (EARN), and abnormal
return (AR). Relying on Table 3, the structural
equation takes a following form:
DEBT = 0.330 IOS + ε13
KSP
= 0.056 DEBT + ε14
DA
= -0.095 IOS + 0.148 DEBT – 0.123 KP
+ 0.080 KSP + ε15
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EARN = -0.033 IOS – 0.409 DEBT – 0.066 KP
+ 0.209 KSP + ε16

AR

= 0.086 DA + 0.539 IOS – 0.543 KP
– 0.024 DEBT + 0.299 KSP + 0.177 EARN ε17

Tabel 3. Test of Causality Effect IOS, Debt, Political Cost, and Market Concentration toward Earnings
Management, Earning and Stock Price
H
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17

Construct
AR <-- DA
AR <-- IOS
AR <-- DEBT
AR <-- KP
AR <-- KSP
AR <-- EARN
DA <-- IOS
DA <-- DEBT
DA <-- KP
DA <-- KSP
KSP <-- DEBT
EARN <-- IOS
EARN <-- DEBT
EARN <-- KP
EARN <-- KSP
DEBT <-- IOS

Loading Factor
0.086
0.539
-0.024
-0.543
0.299
0.177
-0.095
0.148
-0.123
0.080
0.056
-0.033
-0.409
-0.066
0.209
0.330

Direct
0.086
0.539
-0.024
-0.543
0.299
0.177
-0.095
0.148
-0.123
0.080
0.056
-0.033
-0.409
-0.066
0.209
0.330

Effect
Indirect
0.000
-0.035
-0.041
-0.022
0.044
0.000
0.050
0.004
0.000
0.000
0.000
-0.131
0.012
0.000
0.000
0.000

Total
0.086
0.504
-0.064
-0.565
0.343
0.177
-0.045
0.152
-0.123
0.080
0.056
-0.164
-0.397
-0.066
0.209
0.330

CR

Sign

Description

1.648***
Fix
-0.313
-4.954*
2.929*
3.078*
-1.007
2.616*
-1.076
0.870
1.110
-0.351
-7.984*
-0.592
2.318**
3.288*

0.099

Significant
Significant
Not Significant
Significant
Significant
Significant
Not Significant
Significant
Not Significant
Not Significant
Not Significant
Not Significant
Significant
Not Significant
Significant
Significant

0.754
0.000
0.003
0.002
0.314
0.009
0.282
0.384
0.267
0.726
0.000
0.554
0.020
0.001

*
Significant at level 10%, value table t at level 1% = 2.57
** Significant at level 10%, value table t at level 5% = 1.98
*** Significant at level 10%, value table t at level 10% = 1.64

The results show that earning management,
political cost, market share, and earning have a
significant effect to share price, whereas investment
opportunity set does not have a significant effect to
share price. Among variables which influence earning
management, the debt haves a significant effect
while other variable (i.e., investment opportunity
set, political cost, and market share) do not show
significant outcomes. Variable that significantly
influencing earning are only debt and market share,
while other variable, investment opportunity set and
political cost, do not show significant influence.
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DISCUSSION

IOS proxy measures company growth’s
potential. Myers (1977) proposed that investment
decision on asset combination to be owned in
the future influences company value. Further
development of this theory emanates from Smith &
Watts (1992), Skinner (1993), Gaver & Gaver (1993),
Cahan & Hossain (1995), (1999), Kallapur & Trombley
(1999), Gul, (1999), Subekti & Kusuma (1999 and
2001), Fijrianti (2000), Prasetyo (2000), Adam, et al.
(2000 & 2003), Al Najjar & Belkaoui (2001), Abbott
(2001), Jones, et al. (2001), Subekti & Kusuma (2001),
and Mira et al. (2002). All of them examine company
growth potential.

KEUANGAN
Previous researches, however, never attest
statistically that each indicator contributes to
Price-based Investment Opportunity Set (IOSp) and
Investment-based Investment Opportunity Set (IOSi).
The contribution is also developed Price-based
Investment Opportunity Set (IOSp), Investment-based
Investment Opportunity Set (IOSi), and Variantbased Investment Opportunity Set (IOSv). Research
also concerns with confirmatory factor analysis (CFA)
proving that Book to Market Value of Assets (MBVA),
Tobin’s Q (TOBIQ), Price Earning ratios (PER), Ratio of
Depreciation to Firm Value (DFV), and Firm Value to
Book Value of PPE (VPPE), contributed to Price-based
Investment Opportunity Set (IOSp). Ratio of Capital
Expenditure to Book Value of Assets (CEBVA), Ratio
of Capital Expenditure to Market of Assets (CEMVA),
and Investment to Net Sales Ratio (INS) contributed
to Investment-based Investment Opportunity
Set (IOSp). Results of research also showed that
Price-based Investment Opportunity Set (IOSp),
Investment-based Investment Opportunity Set (IOSi),
and Variant-based Investment Opportunity Set (IOSv)
contributed to Investment Opportunity Set (IOS)
through beyond critical value for all dimensions.
Previous findings showed that earning
management negatively influenced share price
(Hartono, 1998 and 2000; Gul et al., 2003; and Ardiati,
2003); investment opportunity set (IOS) positively
affect share price (Smith & Watts, 1992; Riahi-Belkoui,
2001; and Gul, et al., 2003); debt negatively affects
share price (Gul, et al., 2003); political cost positively
affects share price (Marwata, 1999; Diamond &
Verrecchia, 1991, cited by Komalasari, 2000, and
Gul, et al., 2003); market strength reflected from
market concentration positively affects share price.
Positive impact of investment opportunity set (IOS)
variable on earning management has been found
from Skinner (1993), Subramanian (1996), RiahiBelkoui (2003), Gul (2003), Nuswantara (2004), and
Chen, et al., (2008). Other findings indicate that
debt positively affects earning management (Watts
& Zimmerman, 1986,1990; Nuswantara, 2004);
political cost negatively affects earning management

(Rajgopal, 1999; Gu, 2002; Riahi Belkeoui, 2003, Gul,
et al., 2003; Nuswantara, 2004); and market strength
reflected by market concentration negatively affects
earning management (Nuswantara, 2004). Smith &
Watts (1992) and Gul, et.al (2003) found positive
effect of investment opportunity set (IOS) variable on
earning, while other researches ascertain that debt
negatively affects earning (Barclay & Smith, 1995; Gul,
et al., 2003), political cost positively affects earning
(Chaney & Jeter, 1992; and Warfield, et al., 1995),
market strength reflected by market concentration
positively affects earning (Nuswantara, 2004).
In addition to retesting previous research
variables, results of this research confirm that
earning management (DA), political cost (KP),
market concentration (KSP), and earning (EARN)
have significant effect on share price (AR),
meanwhile investment opportunity set (IOS) does
not have significant effect on share price (AR).
Among variables affecting earning management
(DA), only debt (DEBT) has a significant effect, while
other variables (Investment Opportunity Set (IOS),
Political Cost (KP), Market concentration (KSP) seem
have no significant outcome. Among variables, only
debt (DEBT) and market concentration (KSP) appear
significantly affect earning (EARN), while others
including Investment Opportunity Set (IOS) and
Political Cost (KP) does not have significant effect.
Results of research clarify that SEM analysis
with 350 observations (5 years in 70 companies)
at manufacture companies listing at Jakarta Stock
Exchange confers the following result. First, the
negative impact occurs from investment opportunity
set (IOS) against earning management. It means that
managerial behavior to have earning management
does not follow with fast company growth.
Second, earning management positively affects
share price (AR). This evidence describes investor’s
positive reaction to earning management. It also
indicates that earning management conducted
by Indonesian managers represents informative
earning management. It may be investors seeming
more confident to earning reporting though
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research cannot give evidence that the company
with investment opportunity set (IOS) may choose
informative earning management. The result does
not comply with estimation that company with
higher investment opportunity set (IOS) manages its
earning as a tool of private information with value
relevant rather than hides opportunistically bad
performance.
Third, research fails to support earning
management theory. Healy (1985) and DeAngelo
(1988)
determine
that
managers
consider
opportunistically accrual to conceal any performances
causing negative reaction of the market. Despite
managerial opportunistically use of accrual, market
still reacts it positively because market considers this
managerial behavior as informative management.
Fourth, research does not agree with Gul,
et al., (2003), Riahi-Belkoui (2003) and Jiraporn
et al., (2008) findings that higher IOS companies
tend to use earning as a tool of expressing value
relevant private information rather than concealing
opportunistic bad performance. Results of this
research prove that when investment opportunity
set grows higher, informative earning management
becomes relatively more evident than opportunistic
earning management.

CONCLUSION AND SUGGESTION

Conclusion
Research concludes that (a) investment
opportunity set based on share, investment, and
variant, contributes to investment opportunity set.
This result agrees with Bartholomew (1987) quoted
in Mahfud (2004) that data simplification comes
into consideration by combining observed variables
into composite variables; (b) earning management,
political cost, market concentration, and earning,
provide significant effect on share price, while
investment opportunity set does not significantly
affect share price; (c) debt does not significantly
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affect earning management, while other variables
(investment opportunity set, political cost, market
concentration) seem without significant result; (d)
debt and market concentration significantly affect
earning, while other variables involving investment
opportunity set and political cost do not have
significant influence; (e) debt do not have significant
effect on market concentration, and (f) investment
opportunity set has significantly positive effect on
debt.
Suggestion
Further consideration leads this research to
suggests that (a) combination model of investment
opportunity set still has a chance to add other
investment opportunity set proxies, such as ratio of
R&D expense to total assets (Smith & Watts, 1992;
Gaver & Gaver, 1993; Kallapur & Trombley, 1999; and
Hartono, 1998), ratio of R&D expense to sales (Skinner,
1993; and Kallapur & Trombley, 1999), ratio of capital
additions to firm value (Smith & Watts, 1992; Kallapur
& Trombley, 1999; and Jones & Sharma, 2001), Ratio
of capital addition to assets book value (Subekti &
Kusuma, 2001; Skinner, 1993; Kallapur & Trombley,
1999), Investment to earning ratio (Hartono, 1998),
and Ratio of R&D expense to firm value (Skinner,
1993; Kallapur & Trombley, 1999), and (b) model
used in this research may be developed through
using interaction of investment opportunity set,
debt, political cost, and market concentration, and
earning management after considering moderating
effect of earning management on share price.
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PADA BADAN USAHA MANUFAKTUR
DI INDONESIA
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Abstract: This research investigated whether accounting earnings of manufacture corporations listed on Indonesia Capital Market were managed decreasing in response to Income Tax Reform Act
of 2008. To find income decreasing, earning management evidence would used total accruals Jones
modification model (Dechow et al., 1995). Total accruals would be classified to discretionary accruals
and non discretionary accruals. Our empirical tests found significantly negative discretionary accruals
in 2008. This result showed that there was income decreasing earning management in financial statement 2008 of manufacture corporations listed on Indonesia Capital Market. Our study also found that
this negative discretionary accruals were negatively associated with levels of debt, but there was no
relation with corporates size.
Key words: earning management, income decreasing, income increasing, accounting earning.

Laporan keuangan merupakan salah satu alat
penting yang digunakan oleh manajemen dalam
mengomunikasikan informasi keuangan mengenai
badan usaha kepada para stakeholer (Stice, et al.,
2007). Salah satu informasi yang disajikan dalam
laporan keuangan adalah laba (earning). Pertanyaan
mendasar yang timbul adalah apakah manajemen
melakukan manajemen laba (earning management)
terhadap laba yang dilaporkan. Earning management
dapat terjadi karena adanya kebebasan penggunaan
metode dan estimasi akuntansi (Bartov, 1993).
Menurut Belkoui, et al. (2006) manajemen
memiliki fleksibilitas untuk memilih alternatif dalam
mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi
yang ada dalam perlakuan akuntansi yang sama.
Fleksibilitas ini untuk memungkinkan manajemen
mampu beradaptasi dengan berbagai situasi
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ekonomi dan menggambarkan konsekuensi ekonomi
yang sebenarnya dari transaksi tersebut. Namun ini
dapat juga digunakan untuk mempengaruhi tingkat
earning pada suatu waktu tertentu dengan tujuan
memberikan keuntungan bagi manajemen dan
para stakeholder. Inilah yang merupakan esensi dari
earning management.
Apakah manajemen akan menggunakan
diskresi yang disediakan ini secara oppurtunistik
atau secara efisien (dengan maksud untuk menggambarkan konsekuensi ekonomi sesungguhnya
dari transaksi) adalah merupakan pertanyaan dari
riset akuntansi positif (Watts & Zimmerman, 1978;
Christie & Zimmerman, 1994 dalam Bowen, et
al., 2008). Pada tingkatan yang ekstrem earning
management telah menimbulkan skandal akuntansi
pelaporan keuangan yang berdampak sangat luas
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pada tahun 2000 dan 2001 yang melibatkan Enron,
Merck, WorldCom dan beberapa badan usaha besar
lainnya di Amerika Serikat (Cornett, et al., 2006).
Graham, et al. (2005) melalui suatu penelitian yang
bersifat eksploratif menemukan bahwa 78% eksekutif badan usaha yang diwawancarai mengakui
melakukan earning management dalam bentuk income smoothing dengan mengorbankan nilai jangka panjang badan usaha.
Ewert & Wagenhofer (2005) membedakan
antara accounting dan real earning management.
Accounting earning management dilakukan dengan
cara memilih standar akuntansi untuk mencatat
transaksi yang akan menghasilkan earning yang
diinginkan, sedangkan real earning management
dilakukan dengan mengubah waktu dan struktur
dari transaksi nyata guna mencapai earning yang
ingin dicapai. Graham, et al. (2005), Roychowdhury
(2006) dan Cohen, et al. (2008) menemukan bahwa
aktivitas accounting earning management menurun,
sedangkan aktivitas real earning management
meningkat pesat pasca dikeluarkannya Sarbanes
Oxley Act pada tahun 2002.
Menurut Scott (2006) pada dasarnya aktivitas
earning management dilakukan karena motivasi
bonus, motivasi kontraktual utang, motivasi pajak,
penggantian CEO, penawaran saham perdana dan
publikasi laporan keuangan kepada masyarakat,
khususnya investor. Earning management yang
dilakukan dapat berupa income increasing atau
income decreasing, tergantung dari kebutuhan dan
tujuan yang ingin dicapai. Untuk motivasi bonus,
kontraktual utang, pergantian CEO, penawaran
saham dan publikasi laporan ke masyarakat
(investor), umumnya income increasing yang
dilakukan, sedangkan untuk motivasi penurunan
beban pajak, manajemen akan melakukan income
decreasing.
Mengingat adanya perbedaan kebutuhan
untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayar
dengan kebutuhan penyajian laporan keuangan
high performance untuk kebutuhan pemegang
saham, kreditor dan investor, maka ketika akan

melakukan earning management, manajemen
sering menghadapi suatu konflik kepentingan. Di
satu sisi, manajemen umumnya berkeinginan untuk
meningkatkan earning yang dilaporkan kepada
pemegang saham dan kepada pihak eksternal
lainnya (Burgstahler & Dichev, 1997). Namun di sisi
lain, manajemen biasanya juga berkeinginan untuk
meminimalisir taxable income yang dilaporkan ke
kantor pajak (Northcut & Vines, 1998; Schnee, 2006
dalam Ettredge, et al., 2008). Badertscher, et al.
(2009) melihat strategi earning management untuk
kepentingan pajak biasanya mempertimbangkan
antara manfaat pajak yang dihemat dengan risiko
terdeteksinya earning management yang dilakukan.
Frank, et al. (2009) menemukan hubungan positif
antara tax reporting aggressiveness dan aggressive
financial reporting.
Beberapa penelitian dengan motivasi pajak
menemukan adanya income decreasing earning
management pada periode satu tahun sebelum
penurunan tarif pajak penghasilan untuk merespons
perubahan tarif pajak penghasilan korporasi tahun
1986 di Amerika Serikat. Adanya indikasi income
decreasing earning management ditemukan melalui
indikator current accrual yang negatif (Guenther,
1994), pembelian dalam jumlah besar oleh badan
usaha yang menggunakan metode LIFO (Frankel
& Trezevant, 1994) dan laba kotor serta biaya
penjualan, umum dan administrasi (Scholes, et al.,
1992).
Pemerintah Republik Indonesia pada tahun
2008 melakukan perubahan tarif pajak penghasilan
badan yang semula menggunakan tarif progresif
10%, 15% dan 30% diubah menjadi tarif tunggal
dengan besarnya tarif 28% untuk tahun pajak 2009
serta 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya
melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang
akan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari
2009. Pemerintah juga memberikan keringanan tarif
pajak sebesar 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku
umum bagi wajib pajak badan yang berbentuk
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perseroan terbuka dengan minimal 40% dari jumlah
keseluruhan sahamnya diperdagangkan di Bursa
Efek Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu.
Di samping itu ketentuan baru juga menyatakan
wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran
bruto maksimum Rp.50.000.000.000,00 mendapat
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%
dari tarif yang berlaku umum yang dikenakan atas
penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto
sampai dengan Rp.4.800.000.000,00.
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan
ini bila dianalisis secara keseluruhan bagi wajib
pajak badan akan memberikan keringanan beban
pengenaan pajak penghasilan dibandingkan
dengan peraturan yang berlaku sebelumnya. Jadi
secara umum beban pajak penghasilan wajib pajak
badan tahun 2009 dan seterusnya dapat menjadi
lebih kecil dibandingkan dengan beban pajak
penghasilan tahun 2008 dan sebelumnya. Hal ini
memungkinkan timbulnya perilaku manajemen
untuk menggeser laba dari tahun 2008 dan tahuntahun sebelumnya ke tahun 2009 dan tahun-tahun
berikutnya untuk memperoleh keuntungan beban
pajak. Namun karena Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2008 baru disahkan pada tahun 2008 yang
berarti baru diketahui wajib pajak pada tahun 2008,
maka kemungkinan laba yang digeser ke tahun 2009
dan tahun-tahun berikutnya adalah laba tahun 2008
saja.
Penelitian ini akan menginvestigasi apakah
terjadi income decreasing earning management
dalam tahun 2008 pada badan usaha manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk
meminimalkan beban pajak penghasilan dengan
memanfaatkan
perubahan
Undang-Undang
Pajak Penghasilan Tahun 2008. Penelitian hanya
difokuskan pada pendeteksian ada atau tidaknya
aktivitas income decreasing earning management
melalui accrual earning management dan tidak
melalui aktivitas real earning management. Untuk
mendeteksi apakah terjadi income decreasing
earning management atau tidak akan dilihat dari
nilai akrual diskresioner (accrual discretionary). Untuk

446

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 3, September 2009: 444 – 461

menghitung akrual diskresioner akan digunakan
model Jones yang dimodifikasi oleh Dechow, et al.
(1995) seperti yang digunakan oleh Roychowdhury
(2006) dan Cohen, et al. (2008). Untuk melengkapi
penelitian ini, akan dilakukan pula pengujian untuk
membuktikan apakah income decreasing earning
management dari penggunaan metode akrual
diskresioner yang terjadi akan lebih besar pada
badan usaha besar dan tingkat utang kecil.

EARNING MANAGEMENT DAN
PERKEMBANGANNYA

Earning management didefinisikan Schipper
(1989) dalam Nelson, et al. (2002) sebagai nonneutral financial reporting in which manager
intervene intentionally in the financial reporting
process to produce some private gain. Sedangkan
Healy & Wahlen (1999) memberikan definisi
sebagai berikut: earning management occurs when
managers use judgement in financial reporting and
in structuring transactions to alter financial reports
to either mislead some stakeholders about the
underlying economic performance of the company
or to influence contractual outcomes that depend
on reported accounting numbers.
Bila dilihat dari dua definisi tersebut, maka
manajer dapat mengintervensi secara oportunistik
proses pelaporan keuangan dengan memanfaatkan
diskresi dalam pemilihan metode dan estimasi
akuntansi yang digunakan serta usaha-usaha untuk
merekayasa suatu transaksi sehingga menyimpang
dari transaksi normal yang sesungguhnya dalam
rangka mencapai tujuan dari earning yang
diinginkan (Bowen, et al., 2008). Kegiatan earning
management yang dilakukan akan menghasilkan
suatu laporan keuangan yang dapat menyesatkan
para stakeholder mengenai economic performance
atau contractual outcomes badan usaha.
Earning management dapat ditinjau dari 2
perspektif, yaitu perspektif pelaporan keuangan
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dan perspektif kontrak (Scott, 2006). Dari perspektif
pelaporan
keuangan,
manajemen
mungkin
melakukan earning management untuk mencapai
estimasi earning dari analis dan kegagalan memenuhi
estimasi earning yang merupakan ekspektasi earning
dari investor dapat menyebabkan reaksi negatif yang
kuat terhadap harga pasar saham badan usaha. Jadi
di sini earning management dapat mempengaruhi
harga pasar saham, misalnya earning management
untuk menciptakan stabilitas dan peningkatan
earning serta aliran pertumbuhan earning yang
bagus dari waktu ke waktu.
Beberapa penelitian yang fokus pada
penggunaan earning management berkaitan
dengan pasar modal yaitu untuk mempengaruhi
harga saham antara lain: laba suatu badan usaha
yang dinaikkan menggunakan asumsi-asumsi akrual
agresif akan mempengaruhi harga saham perusahaan
(Sloan, 1996); badan usaha yang menerapkan
kebijakan akrual agresif pada periode sebelum IPO
(Initial Public Offering) dan SEO (Secondary Equity
Offering) cenderung mempunyai performa harga
saham yang lebih rendah pada periode setelah IPO
dan SEO dibandingkan badan usaha yang tidak
menerapkan kebijakan akrual agresif (Teoh, et
al., 1998); usaha-usaha badan usaha menghindari
pelaporan suatu kerugian atau earning dari tahun ke
tahun yang menurun (Burgstahler & Dichev, 1997);
kebijakan akrual yang tinggi berhubungan dengan
peningkatan harga saham pada periode terjadinya
transaksi insider sales of shares dan setelah periode
ini tingkat pengembalian saham badan usaha terkait
cenderung jelek (Beneish & Vargas, 2002); smoothing
sekitar suatu figur penghasilan yang ditargetkan
(DeFond & Park, 1997); usaha untuk memenuhi
harapan pasar yang diwakili oleh perkiraan analis
(Degeorge, et al., 1999); usaha untuk memenuhi
earning benchmark (Graham, et al., 2005), hubungan
management forecast errors dengan accruals (Gong,
et al., 2009).
Penelitian yang dilakukan oleh McNichols
& Wilson (1988) menunjukkan bahwa terdapat
discretionary yang negatif pada badan usaha-

badan usaha yang net earning-nya sangat rendah
dan net earning-nya sangat tinggi. Hal ini ternyata
berhubungan dengan perilaku manajemen untuk
memaksimalkan bonus yang akan diperoleh. Guidry,
et al. (1999) menemukan bukti yang mendukung
adanya perilaku manajemen untuk memanipulasi
laba guna tujuan bonus
Di samping motivasi bonus, penelitian dari
Sweeney (1994) menemukan penggunaan perubahan
kebijakan akuntansi dan discretionary accruals
untuk meningkatkan earning pada badan usaha
yang default dalam memenuhi kontrak utang dan
pelanggaran debt covenant. Penelitian lainnya yang
menemukan adanya bukti earning management
untuk menghindari pelanggaran debt covenants
antara lain dari: Chen & Wei (1993); DeFond &
Jiambalvo (1994); Beatty & Weber (2003). Hasil
penelitian dari Nelson, et al. (2002) menunjukkan
bahwa para auditor sering menemukan para kliennya
yang coba melakukan earning management dengan
berbagai macam cara.
Motivasi lain dalam melakukan earning
management adalah usaha untuk meminimalkan
beban pajak penghasilan. Dalam hal ini manajemen
akan berusaha untuk menggeser laba dari
suatu tahun ke tahun berikutnya agar diperoleh
pembayaran pajak penghasilan yang paling minimal.
Beberapa penelitian earning management terkait
dengan usaha meminimalkan beban pajak antara
lain: Northcut & Vines (1998), Boynthon, et al. (1992),
Gramlich (1988), Manzon (1992), Dhaliwal & Wang
(1992), Maydew (1997), Frankel & Trezevant (1994),
Scholes, et al. (1991), Guenther (1994), Schnee (2006)
dalam Ettredge (2008).
Northcut & Vines (1998) menyatakan bahwa
manajer ingin menurunkan laba bersih (book
income) agar mengurangi kemungkinan beban pajak
yang tinggi. Boynthon, et al. (1992) menunjukkan
bahwa badan usaha-badan usaha yang tidak
dapat mengurangi corporate alternative minimum
tax tahun 1987, melakukan income decreasing
earning management dengan menggunakan akrual
diskresioner yang negatif.
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Scholes, et al. (1992) pada saat meneliti
respons badan usaha terhadap Tax Reform Act of
1986 juga menemukan adanya income decreasing
earning management pada kuartal-kuartal terakhir
sebelum pemberlakuan Tax Reform Act of 1986
tergantung dari periode masa pajak yang digunakan
badan usaha. Penelitian dilakukan dengan melihat
indikator laba kotor serta biaya penjualan, umum
dan administrasi.
Guenther (1994) menemukan pula adanya
income decreasing earning management yang
dilakukan badan usaha-badan usaha pada periode
sebelum diberlakukannya Tax Reform Act of 1986.
Dalam hal ini Guenther (1994) menggunakan variabel
current accrual untuk mendeteksi adanya gejala
income decreasing earning management ini. Temuan
lain yaitu adanya hubungan negatif antara current
accrual dengan besarnya ukuran badan usaha (firm
size) pada periode tahun sebelum pemberlakuan
Tax Reform Act of 1986. Tetapi current accrual
berhubungan positif dengan besarnya tingkat utang
(debt level) dan tidak mempunyai hubungan dengan
manager ownership.
Badertscher, et al. (2009) menyatakan
bahwa strategi earning management untuk
kepentingan pajak yang akan digunakan badan
usaha mempertimbangkan antara manfaat pajak
yang dihemat dengan risiko terdeteksinya earning
management yang dilakukan. Badan usaha dapat
memilih strategi agresif atau konservatif. Bila strategi
yang dipilih agresif, maka pajak yang dihemat akan
dimaksimalkan, namun risiko terdeteksinya earning
management yang dilakukan juga akan besar.
Sedangkan jika strategi konservatif yang dipilih,
maka pajak yang dihemat tidak maksimal, tetapi
risiko terdeteksinya aktivitas earning management
juga menjadi lebih kecil.
Frank, et al. (2009) menemukan bahwa ada
hubungan positif antara tax reporting aggressiveness
dan aggressive financial reporting. Jadi jika badan
usaha melakukan praktik manipulasi terhadap tax
reporting secara agresif, maka aktivitas manipulasi
agresif juga dilakukan terhadap financial reporting.
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Karena praktik earning management untuk tujuan
pajak biasanya adalah menurunkan tax income/
earning yang dilaporkan, maka hal ini secara otomatis
juga mengharuskan penurunan book income/earning
agar tax-book income difference tetap normal. Oleh
sebab itu praktik earning management untuk tujuan
pajak juga dapat dideteksi dari book income.
Dalam praktik sering terjadi motivasi yang
memicu manajemen untuk melakukan earning
management pada suatu saat lebih dari satu, di
mana antara satu tujuan dan motivasi dengan
tujuan dan motivasi lainnya saling bertentangan.
Jadi misalkan manajemen berusaha mengecilkan
laba bersih agar dapat meminimalkan jumlah beban
pajak penghasilan yang harus dibayar, namun pada
saat yang bersamaan karena adanya debt covenant
hal tersebut tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini
manajemen harus memutuskan motivasi atau tujuan
mana yang lebih diprioritaskan, kemudian baru
motivasi dan tujuan berikutnya.
Ewert & Wagenhofer (2005) menyatakan
bahwa aktivitas earning management dapat
dilakukan
melalui
penggunaan
kebebasan/
diskresi untuk memilih metode dan estimasi
akuntansi yang akan digunakan (accounting
earning management) dan melalui manipulasi
aktivitas nyata (real earning management). Accrual
earning management merupakan aktivitas earning
management yang paling sederhana, namun lebih
mudah untuk terdeteksi, sedangkan aktivitas real
earning management lebih sulit untuk terdeteksi,
namun mempunyai konsekuensi yang besar karena
mengorbankan kinerja operasi normal badan
usaha. Graham, et al. (2005), Roychowdhury (2006)
dan Cohen, et al. (2008) menemukan bahwa pasca
dikeluarkannya Sarbanes Oxley Act pada tahun 2002,
badan usaha cenderung menggunakan real earning
management dibandingkan accounting earning
management. Jadi terjadi peralihan praktik earning
management dari accounting earning management
ke real earning management pasca dikeluarkannya
Sarbanes Oxley Act.

KEUANGAN
Barton & Simko (2002) mengungkapkan bahwa
aktivitas earning management yang berkaitan
dengan laba bersih di laporan perhitungan laba
rugi akan mempengaruhi juga penilaian aset di
neraca. Bila aktivitas earning management berupa
income increasing, maka secara otomatis akan
menaikkan pula nilai aset yang ada di neraca
(overstated). Sebaliknya bila income decreasing
earning management yang dilakukan, maka akan
menurunkan nilai aset di neraca (understated). Bila
kegiatan income increasing atau income decreasing
earning management dilakukan secara terusmenerus, maka suatu saat akumulasi overstated
atau understated nilai aset di neraca tersebut
sudah tidak memungkinkan lagi di-overstated atau
di-understated lagi dengan demikian kegiatan
income increasing atau income decreasing tidak
memungkinkan dilakukan lagi, kecuali bila setelah
itu dilakukan earning management yang berlawanan
dengan sebelumnya. Berdasarkan pemikiran ini,
maka Barton & Simko (2002) menyatakan bahwa
neraca adalah suatu konstrain dari kegiatan earning
management.

MODEL AKRUAL MENDETEKSI EARNING
MANAGEMENT FIRM SIZE DAN DEBT LEVEL

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan paragraf 22 (Sak, 2007)
menyatakan laporan keuangan disusun dengan
menggunakan basis akrual. Standar Akuntansi
Keuangan mengharuskan penggunaan dasar akrual
untuk penyusunan laporan keuangan. Dengan dasar
ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui
pada saat kejadian dan bukan pada saat kas atau
setara kas diterima atau dibayar.
Belkaoui (2007) menyatakan nilai yang timbul
dari penggunaan basis akrual biasanya disebut
total akrual dan dihitung dengan mengurangkan
laba bersih sebelum pos luar biasa dengan arus
kas dari operasi. Akrual ini bisa dibedakan atas

akrual diskresioner (discretionary accrual) yaitu
akrual yang timbul dari diskresi/keleluasaan yang
dimiliki oleh manajemen untuk memilih metode,
prinsip dan estimasi serta akrual non diskresioner
(non discretionary accrual) yaitu akrual yang sudah
ditetapkan oleh standar. Nilai-nilai total akrual,
akrual diskresioner dan akrual non diskresioner
dapat dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
TA = NI – CFO ...........................................................(1)
TA = DA + NDA ........................................................(2)
di mana TA adalah total akrual, NI adalah laba bersih
sebelum pos luar biasa dan segmen usaha yang
dihentikan, CFO adalah arus kas dari operasi, DA
adalah akrual diskresioner dan NDA adalah akrual
non diskresioner.
Dechow, et al. (1995) mengungkapkan ada
beberapa model yang dapat digunakan untuk
mendeteksi adanya earning management. Model
yang diungkapkan semuanya mengacu pada
penggunaan akrual, yaitu: model Healy, model
DeAngelo, model Jones, model Jones modifikasi
dan model Industri. Dari model-model akrual ini
Dechow, et al. (1995) menyatakan model Jones
Modifikasi yang terbaik dan rumusannya adalah
sebagai berikut:
NDAit = β0 + β1 1/Ait-1 + β2 (∆REVit – ∆ARit)/Ait-1
+ β3 PPEit/Ait-1 + βit .................................... (3)
DAit = TAit /Ait-1 – NDAit ............................................ (4)
di mana parameter β0, β1, β2 dan β3 akan dihasilkan
dengan menggunakan model:
TAit /Ait-1 =

β0 + β1 1/Ait-1 + β2 βREVit/Ait-1
+ β3 PPEit/Ait-1 + βit .............................. (5)

Di mana:
TAit
: total akrual badan usaha i tahun t
NDAit : akrual non diskresioner badan usaha i
tahun t yang diestimasi
: ak rual diskresioner badan usaha i tahun t
DAit
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Ait-1
: total aset badan usaha i tahun t-1
∆REVit : perubahan penjualan badan usaha i dari
tahun t-1 ke tahun t
∆ARit : perubahan piutang usaha badan usaha i
dari tahun t-1 ke tahun t
PPEit : nilai bruto property, plant and equipment
badan usaha i tahun t

diskresioner, akan dilakukan pengujian hubungan
antara variabel akrual diskresioner dengan
variabel besarnya ukuran badan usaha dan tingkat
utang badan usaha. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan persamaan regresi seperti berikut
ini:
DAit = x1 + x2 SIZEit + x3 DEBTit ................................. (8)

Akrual
diskresioner
diperoleh
dengan
mengurangkan total akrual dengan akrual non
diskresioner. Nilai positif dari akrual diskresioner
menunjukkan adanya indikasi income increasing
earning management, nilai tidak berbeda secara
signifikan dengan 0 memperlihatkan bahwa tidak
ada indikasi earning management dan nilai negatif
membuktikan adanya indikasi income decreasing
earning management.
Guenther (1994) menyatakan current accrual
terpengaruh oleh besarnya ukuran badan usaha dan
tingkat utang. Variabel besarnya ukuran badan usaha
(SIZE) akan didefinisikan sebagai nilai dari total aset.
Untuk proses transformasi normalisasi variabel SIZE
akan dihitung sebagai nilai logaritma dari total aset,
sedangkan tingkat hutang (DEBT) dihitung sebagai
perbandingan antara total kewajiban dengan total
aset. SIZE dan DEBT ini dapat dirumuskan sebagai
berikut:
SIZEit = log (Ait) .......................................................(6)
DEBTit = (Lit/ Ait) ......................................................(7)
Di mana:
log
: nilai logaritma
SIZEit : besarnya ukuran badan usaha i tahun t
: total aset badan usaha i tahun t
Ait
DEBTit : besarnya tingkat utang badan usaha i
tahun t
: jumlah kewajiban badan usaha i tahun t
Lit
Untuk melihat pengaruh dari besarnya ukuran
badan usaha dan tingkat utang badan usaha terhadap
earning management yang dideteksi melalui akrual
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Di mana:
DAit
: akrual diskresioner badan usaha i tahun
t
x1, x2, x3 : koefisien regresi
: besarnya ukuran badan usaha i tahun t
SIZEit
DEBTit
: besarnya tingkat utang badan usaha i
tahun t

HIPOTESIS

H1 : Terjadi income decreasing earning management
melalui akrual diskresioner tahun 2008 dalam
merespons Perubahan Undang-Undang Pajak
Penghasilan Tahun 2008 pada badan usaha
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
H2 : Ada pengaruh besarnya ukuran badan
usaha terhadap income decreasing earning
management melalui akrual diskresioner tahun
2008 pada badan usaha manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia merespons
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan
Tahun 2008.
H3 : Ada pengaruh besarnya tingkat utang badan
usaha terhadap income decreasing earning
management melalui akrual diskresioner tahun
2008 pada badan usaha manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia merespons
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan
Tahun 2008.

KEUANGAN

METODE

Agar analisis dan pembahasan yang dilakukan
dapat fokus, maka perlu dilakukan penentuan jenis
variabel yang digunakan dan definisi variabelnya.
Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah
sebagai berikut:
Akrual Diskresioner
Total akrual dapat dibedakan atas akrual
diskresioner (discretionary accrual) yaitu akrual
yang timbul dari diskresi/keleluasaan yang dimiliki
oleh manajemen untuk memilih metode, prinsip
dan estimasi serta akrual non diskresioner (non
discretionary accrual) yaitu akrual yang sudah
ditetapkan oleh standar. Akrual diskresioner akan
dihitung dengan menggunakan model Jones yang
dimodifikasi (Dechow et al., 1995) dengan prosedur
sebagai berikut: menghitung total akrual aktual
tahun 2006, 2007 dan 2008 dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:
TAit = NIit – CFOit...................................................... (9)
Di mana:
i
: badan usaha manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia
: total akrual i tahun 2006, 2007 dan 2008
TAit
NIit
: laba bersih sebelum pajak penghasilan
dan laba/rugi segmen badan usaha yang
dihentikan i tahun 2006, 2007 dan 2008
CFOit : arus kas dari operasi i tahun 2006, 2007 dan
2008
Menghitung koefisien β0, β1, β2 dan β3 dari
persamaan regresi total akrual tahun 2006, 2007 dan
2008 berikut ini:
TAit /Ait-1 =

β0 + β1 1/Ait-1 + β2 ∆REVit/Ait-1
+ β3 PPEit/Ait-1 + εit ............................ (10)

Di mana:
: total akrual i tahun 2006, 2007 dan 2008
TAit
Ait-1
: total aset i tahun 2005, 2006 dan 2007
∆REVit : perubahan penjualan i dari tahun 2005,
2006 dan 2007 ke tahun 2006, 2007 dan
2008 (REVit - REVit-1)
PPEit
: total property, plant & equipment i tahun
2006, 2007 dan 2008
εit
: error term i tahun 2006, 2007 dan 2008
Menghitung nilai dari akrual non diskresioner
tahun 2008 yang diekspektasi menggunakan
koefisien regresi β0, β1, β2 dan β3 yang dihitung dari
langkah 2 dengan rumus sebagai berikut:
NDAit = β0 + β1 1/At-1 + β2 (∆REVit – ∆ARit)/At-1
+ β3PPEit/Ait-1 + εit .................................... (11)

Di mana:
NDAit : akrual non diskresioner i tahun 2008
: total aset i pada tahun 2007
Ait-1
∆REVit : perubahan penjualan i dari tahun 2007 ke
2008 (REVit - REVit-1)
∆ARit : perubahan piutang usaha i dari tahun 2007
ke 2008(ARit - ARit-1)
PPEit
: total property, plant & equipment i tahun
2008
: error term i tahun 2008
εit
Menghitung nilai akrual diskresioner dengan
rumus sebagai berikut:
DAit = TAit/Ait-1 - NDAit ............................................ (12)
Di mana:
: akrual diskresioner i tahun 2008
DAit
: total akrual i tahun 2008
TAit
Ait-1
: total aset i tahun 2007
NDAit : akrual non diskresioner i tahun 2008
Nilai akrual diskresioner negatif atau
positif menunjukkan indikasi terjadinya earning
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management: income decreasing atau income
increasing. Sedangkan nilai yang tidak berbeda
secara signifikan dengan 0 berarti tidak ada earning
management.
Firm Size dan Debt Level
Variabel besarnya ukuran badan usaha (SIZE)
akan dihitung sebagai nilai logaritma dari total aset.
Sedangkan variabel besarnya tingkat hutang (DEBT)
akan dihitung dari perbandingan antara total
kewajiban dengan total aset.
SIZEit = log (Ait) ...................................................... (13)
DEBTit = (Lit/ Ait) ...................................................... (14)
Di mana:
log
:
SIZEit :
Ait
:
DEBTit :
:
Lit

nilai logaritma
besarnya ukuran i tahun 2008
total aset i tahun 2008
besarnya tingkat utang i tahun 2008
jumlah kewajiban i tahun 2008

Untuk melihat pengaruh dari besarnya ukuran
badan usaha dan tingkat utang badan usaha
terhadap earning management yang dideteksi
melalui akrual diskresioner akan dilakukan pengujian
hubungan antara variabel akrual diskresioner
dengan variabel besarnya ukuran badan usaha dan
tingkat utang badan usaha. Pengujian dilakukan
dengan menggunakan persamaan regresi seperti
berikut ini:
DAit = x1 + x2 SIZEit + x3 DEBTit ............................... (15)
Di mana:
DAit
x1, x2, x3
SIZEit
DEBTit

:
:
:
:

akrual diskresioner i tahun 2008
koefisien regresi
besarnya ukuran i tahun 2008
besarnya tingkat utang i tahun 2008

Data yang digunakan adalah data laporan
keuangan tahunan badan usaha manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2005, 2006,
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2007 dan 2008 yang terdiri dari neraca, laporan
perhitungan laba rugi, laporan arus kas, catatan atas
laporan keuangan dan informasi penting lainnya.
Data yang dikumpulkan tergolong jenis data
sekunder yang kuantitatif dan diperoleh melalui
website Bursa Efek Indonesia (http://www.idx.co.id).
Data-data yang digunakan dalam penelitian
ini antara lain: (1) Data yang diperoleh dari
neraca: saldo piutang usaha, property, plant and
equipment, total aset dan total kewajiban; (2) Data
yang diperoleh dari laporan perhitungan laba rugi:
jumlah penjualan, laba bersih sebelum pos luar
biasa; (3) Data yang diperoleh dari laporan arus kas:
saldo arus kas bersih dari kegiatan operasi.
Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan
cara: (1) melakukan download laporan keuangan
badan usaha manufaktur yang dijadikan sampel
penelitian dari website Bursa Efek Indonesia (http://
www.idx.co.id); (2) melakukan seleksi pemilahan
data yang dibutuhkan dari laporan keuangan yang
diperoleh, mendokumentasikannya secara khusus
kemudian mengolahnya lebih lanjut.
Penelitian ini tidak menggunakan seluruh
data populasi, tetapi mengambil sebagian data
populasi yang akan dijadikan sebagai sampel.
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode
purposive sampling. Karakteristik sampel yang
diinginkan adalah semua badan usaha manufaktur
yang memenuhi kriteria: (1) terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada tahun 2008; (2) mempunyai laporan
keuangan tahun 2005-2008 dalam mata uang rupiah
yang dipublikasikan dan telah diaudit akuntan
publik serta tersedia secara lengkap di web site
Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id); (3) memiliki
data-data yang lengkap untuk kebutuhan analisis
dalam penelitian ini.
Dalam penelitian ini untuk mengolah dan
menganalisis data digunakan statistik deskriptif dan
inferensial. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya
akan diolah dengan menggunakan metode dan
prosedur sebagai berikut: (1) Menentukan periode
waktu untuk pengujian, yaitu periode waktu tahun
2008, periode waktu 1 tahun sebelum pemberlakuan

KEUANGAN
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun
2008. (2) Menentukan periode waktu pengambilan
data yang akan digunakan untuk menghitung
koefisien regresi guna menghitung total akrual,
yaitu 3 tahun terakhir (tahun 2006, 2007 dan 2008).
(3) Memilih badan usaha yang akan dijadikan sampel
sesuai kriteria yang telah ditentukan. Melakukan
pengumpulan data badan usaha yang terpilih
sebagai sampel yang diperlukan yaitu: data total
aset, total kewajiban, piutang usaha, property, plant
and equipment, penjualan, laba bersih dan arus
kas dari operasi tahun 2005, 2006, 2007 dan 2008.
Semua data ini diolah dengan program Microsoft
Excel dan dibuat dalam bentuk tabulasi-tabulasi. (4)
Melakukan uji asumsi klasik untuk model regresi yang
digunakan dengan menggunakan bantuan program
Minitab versi 14.0. Ada empat uji asumsi klasik yang
harus dilakukan, yaitu: (a) Pengujian Normalitas,
untuk melakukan uji normalitas digunakan uji
Kolmogorov-Smirnov. Bila nilai p-value > 0,05,
maka data dinyatakan berdistribusi normal; (b)
Pengujian Heteroskedastisitas, untuk menguji ada
atau tidaknya suatu heteroskedastisitas digunakan
Spearman’s rho. Apabila nilai p-value Spearman’s
rho > 0,05, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas;
(c) Pengujian Multikolinieritas, untuk mendeteksi
ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan
melihat nilai dari VIF (Variance Inflation Factor). Bila
nilai VIF tidak lebih dari 10, maka model regresi yang
digunakan terbebas dari masalah multikolinieritas;
(d) Pengujian Autokorelasi, untuk menguji
ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan
menggunakan uji Durbin-Watson. (5) Melakukan
proses cleaning dengan mengesampingkan badan
usaha yang memiliki data yang termasuk outlier.
Menentukan badan usaha yang menjadi sampel
akhir dengan mengesampingkan badan usaha
yang mempunyai data tidak memenuhi uji asumsi
klasik. (6) Setelah sampel memenuhi uji asumsi
klasik, kemudian baru dihitung nilai-nilai akrual
diskresioner, besarnya ukuran dan tingkat utang
badan usaha. (7) Menyajikan hasil pengolahan data
dengan statistik deskriptif yang menggambarkan
karakteristik dari sampel yang terdiri dari nilai

rerata, standar deviasi dan data lainnya tentang
akrual diskresioner tahun 2008. (8) Nilai-nilai dari
akrual diskresioner tahun 2008 yang diperoleh akan
diuji apakah berdistribusi normal atau tidak dengan
menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Bila nilai
p-value > 0,05, maka data dinyatakan berdistribusi
normal, bila tidak memenuhi kriteria tersebut berarti
data tidak berdistribusi normal. (9) Melakukan uji
signifikansi akrual diskresioner tahun 2008 dengan
menggunakan program Minitab versi 14.0 dengan
tingkat kepercayaan 5%. Bila data berdistribusi
normal akan digunakan One Sample t test, jika tidak
berdistribusi normal maka akan digunakan Wilcoxon
Signed Rank test untuk melakukan uji signifikansi
positif, tidak berbeda secara signifikan dengan 0
atau negatif. (10) Selanjutnya berdasarkan indikator
akrual diskresioner tahun 2008 akan ditentukan
apakah ada indikasi terjadi earning management:
decreasing/increasing atau tidak terjadi earning
management dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) Bila nilai akrual diskresioner signifikan negatif,
berarti populasi menunjukkan indikasi adanya
income decreasing earning management; (b) Bila
nilai akrual diskresioner signifikan positif populasi
menunjukkan indikasi adanya income increasing
earning management; (c) Bila nilai akrual diskresioner
tidak berbeda secara signifikan dengan 0 berarti tidak
ada indikasi earning management pada populasi.
(11) Melakukan pengujian pengaruh dari ukuran
besarnya perusahaan (firm size) dan tingkat utang
(debt level) terhadap akrual diskresioner dengan
menggunakan persamaan regresi. Persamaan regresi
yang akan diuji adalah:
DAit = w1 + w2 SIZEit + w3 DEBTit
Dalam hal ini variabel DA adalah variabel
dependen yang akan diuji apakah terpengaruh
dengan variabel SIZE dan DEBT yang merupakan
variabel
independen.
Syarat
untuk
dapat
menggunakan
persamaan
regresi
adalah
terpenuhinya 4 uji asumsi klasik seperti yang telah
dikemukakan. Untuk menguji pengaruh ukuran
perusahaan (SIZE) dan tingkat hutang (DEBT) secara
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global (bersama-sama) terhadap akrual diskresioner
(DA) dilakukan dengan menggunakan uji F. Pertamatama ditentukan H0 yang menyatakan tidak ada
satupun variabel independen yang mempengaruhi
variabel dependen dengan H1 paling tidak ada satu
variabel independen yang mempengaruhi variabel
dependen. Bila p-value < 0,05, berarti H0 ditolak
atau H1 diterima, yang diartikan paling tidak ada
satu variabel independen yang mempengaruhi
variabel dependen. Sedangkan bila p-value >
0,05, berarti H0 tidak ditolak dan H1 ditolak, yang
diartikan tidak ada satupun variabel independen
yang mempengaruhi variabel dependen. Setelah
dilakukan pengujian secara global pengaruh seluruh
variabel independen terhadap variabel dependen,
selanjutnya akan dilakukan pengujian pengaruh
masing-masing variabel independen terhadap
variabel dependen. Untuk itu akan dilakukan uji t.
H0 dinyatakan sebagai tidak ada pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen dan H1 ada
pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Bila p-value < 0,05, berarti H0 ditolak atau
H1 diterima, yang diartikan variabel independen
mempengaruhi variabel dependen. Sedangkan
bila p-value > 0,05, berarti H0 tidak ditolak dan H1
ditolak, yang diartikan variabel independen tidak
mempengaruhi variabel dependen.

HASIL

Deskripsi Sampel
Badan usaha manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008 seluruhnya
berjumlah 138 badan usaha. Dari jumlah tersebut,
yang memenuhi ketentuan sebagai sampel
setelah melalui proses cleaning data dengan
mengesampingkan badan usaha yang memiliki data
outlier didapat sampel akhir sebanyak 88 badan
usaha.

Tabel 1. Hasil Uji Asumsi Klasik Persamaan Regresi: TAit /Ait-1 = β0 + β1 1/Ait-1 + β2 ∆REVit/Ait-1 + β3 PPEit/
Ait-1 + εit
Keterangan

Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

Uji Multikolinieritas
(VIF)

> 0,05
0,118

< 10
1; 1; 1

Nilai yang harus dicapai
Total akrual (TAit /Ait-1)

Uji Autokorelasi
(Durbin-Watson)
k=3, n=90
> 1,73
1,73296

Uji Heteroskedastisitas
(Spearman’s rho)
> 0,05
0,172

Sumber: Data diolah, 2009.

Tabel 2. Hasil Uji Asumsi Klasik Persamaan Regresi: DAit = x1 + x2 SIZEit + x3 DEBTit
Keterangan

Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

Uji Multikolinieritas
(VIF)

Uji Autokorelasi
(Durbin-Watson)
K=2, n=90

Uji Heteroskedastisitas
(Spearman’s rho)

Nilai yang harus dicapai
Akrual Diskresioner (DAit)

> 0,05
> 0,15

< 10
1; 1

> 1,70
1,90320

> 0,05
0,335

Sumber: Data diolah, 2009.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif Indikator Earning Management
Indikator Earning Management
Akrual diskresioner

Nilai Rerata

Standar Deviasi

Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

-0,0366

0,1251

Normal (p-value > 0,15)

Sumber: Data diolah, 2009.
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Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Hasil pengujian asumsi klasik yang terdiri dari
uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov, uji
multikolinearitas (nilai VIF), uji autokolerasi dengan
uji Durbin-Watson dan uji heteroskedastisitas
dengan uji Spearman dapat dilihat pada Tabel 1 dan
Tabel 2. Nilai yang dihasilkan menunjukkan seluruh
persyaratan uji asumsi klasik telah terpenuhi.
Deskripsi Hasil Penelitian
Hasil perhitungan statistik deskriptif akrual
diskresioner tahun 2008 sebagai indikator earning
management beserta hasil uji normalitas dengan uji
Kolmogorov-Smirnov tampak pada Tabel 3.
Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai rerata
akrual diskresioner cenderung bernilai negatif.
Namun nilai rerata tersebut akan diuji lebih lanjut
apakah signifikan bernilai negatif menggunakan
uji signifikansi One Sample t test (karena nilai
akrual diskresioner berdistribusi normal). Hasil uji
signifikansi indikator dan indikasi terjadinya earning
management tampak pada Tabel 4. Untuk pengujian
akan ditentukan H0: nilai akrual diskresioner e” 0 dan
H1: nilai akrual diskresioner < 0. Dari hasil pengujian

dengan program Minitab 14.0. ditemukan p-value =
0,004 jauh lebih kecil dari ± = 5%, maka H0 ditolak
dan H1 diterima, artinya nilai akrual diskresioner < 0
(signifikan negatif).
Dari Tabel 5 tampak bahwa pengujian global
menunjukkan bahwa ada paling tidak satu variabel
independen yang mempengaruhi variabel dependen.
Ini ditunjukkan dengan nilai p-value dari uji F
yang sama dengan 0, kurang dari ± = 5%. Variabel
independen yang mempengaruhi variabel dependen
hanya variabel DEBT (p-value dari uji T yang sama
dengan 0, kurang dari ± = 5%), sedangkan variabel
independen SIZE tidak mempengaruhi variabel
dependen (p-value dari uji T yang sama dengan
0,629, lebih besar dari ± = 5%). Pengujian bertahap
(stepwise) juga menunjukkan bahwa hanya variabel
independen DEBT yang mempengaruhi dependen.
Nilai R2 = 25,5% menunjukkan bahwa variabel
independen DEBT (tingkat utang) dapat menjelaskan
sebanyak 25,5% variasi dalam variabel dependen
DA (akrual diskresioner). Nilai koefisien regresi dari
variabel independen DEBT (tingkat utang) sebesar
-0,14401 menunjukkan hubungan negatif dengan
variabel dependen DA (akrual diskresioner).

Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Indikator dan Indikasi Earning Management
Indikator Earning Management
Akrual diskresioner

Hasil Uji Signiﬁkansi Nilai Rerata
Signifikan negatif

Indikasi Earning Management
Income decreasing earning management

Sumber: Data diolah, 2009.

Hasil proses uji global persamaan regresi DAit = x1 + x2 SIZEit + x3 DEBTit menggunakan program Minitab
14.0. dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5. Hasil Proses Persamaan Regresi: DAit = x1 + x2 SIZEit + x3 DEBTit
Koeﬁsien Regresi

Nilai Koeﬁsien Regresi

Nilai T

Nilai p-value

x1

0,1304

0,77

0,441

x2

-0,00901

-0,48

0,629

x3

-0,14401

-5,38

0,000

R2 = 25,5%; R2(adj) = 23,7%
F = 14,53; p-value = 0,000
Sumber: Data diolah, 2009.
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PEMBAHASAN

Nilai indikator earning management yang
dihasilkan menunjukkan bahwa terjadi indikasi
income decreasing earning management melalui
akrual diskresioner pada badan usaha manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
tahun 2008, yaitu periode satu tahun sebelum

pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Pajak
Penghasilan Tahun 2008. Indikasi adanya income
decreasing earning management yang ditunjukkan
dengan nilai akrual diskresioner yang signifikan
negatif tidak dipengaruhi oleh besarnya ukuran
badan usaha, tetapi dipengaruhi oleh tingkat utang
badan usaha. Berdasarkan hasil ini, maka hasil uji
hipotesis dapat dirangkum seperti terlihat pada
Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis yang Diajukan
H1: Terjadi income decreasing earning management melalui akrual diskresioner tahun 2008 dalam
merespon Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 pada badan usaha manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
H2: Ada pengaruh besarnya ukuran badan usaha terhadap income decreasing earning management
melalui akrual diskresioner tahun 2008 pada badan usaha manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia merespons Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008.
H3: Ada pengaruh besarnya tingkat utang badan usaha terhadap income decreasing earning
management melalui akrual diskresioner tahun 2008 pada badan usaha manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia merespons Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008.

Hasil penelitian yang menyatakan adanya
income decreasing earning management melalui
akrual diskresioner pada periode satu tahun sebelum
periode diberlakukannya perubahan UndangUndang atau peraturan pajak yang menurunkan
beban pajak penghasilan sesuai dengan temuan
dari Guenther (1994). Namun hasil penelitian
yang menunjukkan besarnya ukuran badan usaha
tidak mempengaruhi nilai akrual diskresioner dan
besarnya utang badan usaha yang mempengaruhi
nilai akrual diskresioner dalam bentuk hubungan
negatif berbeda dengan hasil penelitian Guenther
(1994) yang menunjukkan adanya hubungan negatif
antara besarnya ukuran badan usaha dengan nilai
current accrual dan hubungan positif antara besarnya
utang badan usaha dengan nilai current accrual.
Perbedaan disebabkan karena hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa badan usaha manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mempunyai
kebijakan melakukan atau tidak melakukan income
decreasing earning management sendiri-sendiri
tidak terpola dengan besar kecilnya ukuran badan
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Hasil Pengujian
Hipotesis
Diterima

Ditolak

Diterima

usaha. Sedangkan hasil penelitian Guenther (1994)
menemukan income decreasing earning management
umumnya lebih banyak terjadi pada badan usaha
besar dari pada badan usaha kecil. Perbedaan
lain yang berkaitan dengan hubungan besarnya
tingkat utang badan usaha disebabkan karena
hasil penelitian ini ternyata menunjukkan income
decreasing earning management yang terjadi pada
badan usaha manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia lebih banyak terjadi di badan usaha
dengan tingkat utang besar dari pada badan usaha
yang mempunyai tingkat utang kecil. Sedangkan
hasil penelitian Guenther (1994) menemukan income
decreasing earning management umumnya lebih
banyak terjadi pada badan usaha dengan tingkat
utang kecil dari pada badan usaha dengan tingkat
utang besar. Perbedaan-perbedaan ini mungkin
disebabkan pola perilaku, motivasi dan tujuan
yang berbeda antara manajemen badan usaha di
Amerika Serikat dengan manajemen badan usaha di
Indonesia, khususnya badan usaha manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

KEUANGAN
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa 49%
dari badan usaha yang diteliti signifikan mempunyai
akrual diskresioner negatif (terindikasi melakukan
income decreasing earning management) dan
33% signifikan mempunyai akrual diskresioner
positif (terindikasi melakukan income increasing
earning management). Hal ini menunjukkan bahwa
sebagian besar badan usaha yang diteliti (92%)
mempunyai akrual diskresioner negatif dan positif
artinya melakukan aktivitas earning management
melalui akrual diskresioner (accounting earning
management). Jadi jumlah badan usaha yang
melakukan aktivitas accounting earning management
masih sangat besar. Hasil ini berbeda dengan
temuan dari Graham, et al. (2005), Roychowdhury
(2006) dan Cohen, et al. (2008) yang menyatakan
bahwa pasca dikeluarkannya Sarbanes Oxley Act
pada tahun 2002 sebagian besar badan usaha sudah
meninggalkan praktik earning management melalui
accounting earning management dan sudah beralih
menggunakan real earning management. Namun
hasil penelitian ini hanya menunjukkan bahwa praktik
accounting earning management masih dilakukan
oleh sebagian besar badan usaha manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan apakah badan
usaha ini juga melakukan real earning management
masih perlu penelitian lanjutan.
Earning management melalui akrual diskresioner dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas yang disediakan GAAP bagi manajemen untuk
memilih metode dan estimasi akuntansi yang digunakan. Menurut Barton & Simko (2002) earning
management yang dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas pemilihan metode dan estimasi akuntansi yang disediakan oleh GAAP akan mempengaruhi pula penyajian nilai aset di neraca (understated
atau overstated). Income decreasing earning management tahun 2008 yang terjadi pada badan usaha
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
ini secara otomatis akan membuat laba bersih tahun
2008 yang disajikan dalam laporan perhitungan laba
rugi menjadi understated dan akibatnya nilai aset di
neraca tahun 2008 juga akan disajikan understated.

Scholes, et al. (1994) menyatakan bahwa
terjadi pergeseran laba bersih yang dideteksi melalui
laba kotor serta biaya umum dan administrasi
pada periode terakhir sebelum pemberlakuan Tax
Reform Act of 1986 ke periode setelahnya. Hal ini
menyebabkan laba bersih pada periode sebelum
pemberlakuan Tax Reform Act of 1986 menjadi lebih
kecil dari pada seharusnya (understated), sedangkan
untuk periode setelahnya menjadi lebih besar dari
pada seharusnya (overstated). Berdasarkan hasil
penemuan dari Scholes, et al. (1994), maka income
decreasing earning management yang terjadi pada
tahun 2008 pada badan usaha manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia mungkin akan
membalik pada tahun 2009 dan menyebabkan
income increasing earning management pada tahun
2009. Namun karena tarif pajak penghasilan tahun
2010 akan lebih kecil lagi dari pada tahun 2009, maka
ada kemungkinan laba yang digeser dari tahun 2008
akan dialihkan sebagian ke tahun 2009 dan sebagian
lagi ke tahun 2010 atau ditangguhkan seluruhnya
dan baru diakui pada tahun 2010. Sehingga pada
tahun 2009 dan atau 2010 badan usaha manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kemungkinan
besar akan melaporkan laba bersih dalam laporan
perhitungan laba rugi pada posisi overstated dan
akibatnya nilai aset di neraca juga akan disajikan
overstated.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi
apakah terjadi income decreasing earning
management dalam tahun 2008 pada badan usaha
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
untuk meminimalkan beban pajak penghasilan
dengan memanfaatkan perubahan Undang-Undang
Pajak Penghasilan Tahun 2008. Hasil penelitian
menemukan bukti adanya indikasi terjadinya income
decreasing earning management melalui akrual
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diskresioner dalam periode satu tahun sebelum
diberlakukannya Perubahan Undang-Undang Pajak
Penghasilan Tahun 2008 pada badan usaha yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hal ini sesuai
dengan temuan penelitian dari Guenther (1994) yang
juga menemukan bukti adanya income decreasing
earning management melalui current accrual pada
periode satu tahun sebelum diberlakukannya Tax
Reform Act of 1986.
Namun hasil penelitian ini menunjukkan
tidak ada pengaruh besarnya ukuran badan usaha
(firm size) terhadap nilai akrual diskresioner dan
adanya hubungan negatif antara besarnya tingkat
utang badan usaha (firm level debt) dengan nilai
akrual diskresioner. Hasil ini berbeda dengan hasil
penelitian Guenther (1994) yang menunjukkan
adanya hubungan negatif antara besarnya ukuran
badan usaha dengan nilai current accrual dan
hubungan positif antara besarnya utang badan
usaha dengan nilai current accrual. Perbedaan ini
mungkin disebabkan pola perilaku dan motivasi
yang berbeda antara manajemen badan usaha di
Amerika Serikat dengan manajemen badan usaha di
Indonesia, khususnya badan usaha manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Hasil penelitian yang menemukan bukti
adanya indikasi terjadinya income decreasing
earning management melalui akrual diskresioner
dalam tahun 2008 akan berimplikasi pada laba
bersih sebelum pos luar biasa tahun 2008 dinyatakan
understated dan nilai aset di neraca dinyatakan
understated pula. Sebaliknya pada tahun 2009 dan
atau 2010 diprediksi akan terjadi proses pembalikan,
artinya laba tahun 2008 yang digeser ke tahun
2009 dan atau 2010 akan menyebabkan laba
bersih sebelum pos luar biasa tahun 2009 dan atau
2010 menjadi overstated dan nilai aset di neraca
dinyatakan overstated pula.
Saran
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi
instansi pajak dalam meneliti laba kena pajak tahun
2008 yang dilaporkan oleh wajib pajak badan,
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khususnya wajib pajak badan usaha manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan memiliki akrual
diskresioner negatif yang terindikasi melakukan
income decreasing earning management. Walaupun
bukan merupakan informasi utama, fakta ini juga
dapat menjadi informasi tambahan atau pelengkap
bagi para investor dalam rangka mengurangi
terjadinya information asymmetry antara investor
dan manajemen pengelola badan usaha.
Penelitian ini tidak mencakup semua badan
usaha yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, tetapi
dibatasi hanya pada badan usaha di Bursa Efek
Indonesia yang bergerak di bidang usaha manufaktur,
saran untuk penelitian selanjutnya adalah meneliti
apakah indikasi adanya income decreasing earning
management pada laporan keuangan tahun 2008
terjadi pada seluruh badan usaha yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia.
Penelitian ini hanya meneliti aktivitas earning
management yang dilakukan melalui accrual earning
management dan tidak meneliti praktik earning
management melalui real earning management
yang disarankan untuk dapat menjadi topik bagi
penelitian lanjutan.
Penelitian yang dilakukan saat ini juga hanya
menginvestigasi earning pada periode tahun 2008
(periode satu tahun sebelum diberlakukannya
Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan
Tahun 2008), saran penelitian lanjutan lainnya
adalah penelitian dengan membandingkan earning
periode tahun 2008 dengan tahun 2009 dan tahun
2010.
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Abstract: Earnings management practice related to a variety incentives to maximize firms’ value or
to increase manager welfare. Many researchers focused on 3 main incentives for earnings management practice, as explained in positive accounting theory, that were incentive to decrease cost of
debt covenant default, maximize bonus and reduce political cost (Watts & Zimmerman, 1986). However, the earnings management would exist if management had incentive and opportunity to do so
(Trueman & Titman, 1988; Christensen, et al., 1999). The objectives of this research was to investigate
external auditor quality as factor to constraining earnings management by managers. Analysis was
based on 111 publicly manufacturing firms in Indonesian Stock Exchange period 2005 up to 2008.
The result showed that the high level of firms’ debt motivated manager to practice more earnings
management. However, the level of earnings management was lower when the quality of auditor
external work was higher. The results of these research contributed to accounting literature development especially in corporate governance. Qualified auditor, one of monitoring aspects, had function
as good corporate governance mechanism for reducing management practice to manage earnings
which would be costly for financial statement users.
Key words: earnings management, positive accounting theory, external auditor quality, corporate
governance.

Informasi laba adalah fokus utama dalam pelaporan
keuangan yang menyediakan informasi mengenai
kinerja keuangan suatu perusahaan selama satu
periode tertentu. Sebagaimana tingkat laba
dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi, maka
pertanyaan menariknya adalah apakah manajemen
“manage” laba melalui kebijakannya dan apakah
yang menentukan adanya praktik manajemen laba.
Sebagian besar penelitian pada manajemen laba
terpusat pada berbagai motivasi yang mendorong
manajemen melakukan praktik manajemen laba.
Bukti sebelumnya menunjukkan bahwa
motivasi utama bagi manajemen untuk melakukan
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manajemen laba adalah menghindari pelanggaran
ketentuan dalam perjanjian utang karena tingkat
utang yang tinggi, mengurangi biaya politik, dan
untuk mencapai bonus yang ditargetkan. Beberapa
peneliti masih berpendapat bahwa manajemen laba
merupakan perilaku yang tidak dapat diterima,
karena manajemen laba berarti suatu pengurangan
dalam keandalan informasi laporan keuangan.
Selain adanya berbagai dorongan untuk praktik
manajemen laba, maka manajer harus mempunyai
kesempatan untuk melaksanakan praktik manajemen
laba. Sebagaimana dikemukakan oleh Trueman &
Titman (1988) dan Christensen, et al. (1999), tingkat
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manajemen laba akan lebih tinggi apabila manajer
mempunyai motivasi (incentive) dan kesempatan
(opportunity) untuk melakukan manajemen laba.
Ada tidaknya kesempatan tersebut, salah satunya
tergantung pada peran auditor ekstern sebagai
salah satu mekanisme good corporate governance
di perusahaan. Akuntan, melalui perannya sebagai
auditor ekstern, diharapkan melaksanakan audit
berkualitas sehingga akan mampu menekan
kemungkinan praktik manajemen laba yang dapat
menimbulkan kerugian bagi investor dan pengguna
laporan keuangan lainnya. Balsam, et al. (2003)
dan (Brown, 2008) menyediakan bukti bahwa audit
yang berkualitas berperan dalam membatasi praktik
manajemen laba di perusahaan publik.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji
pengaruh kualitas pekerjaan akuntan dalam
membatasi praktik manajemen laba yang dilakukan
oleh manajemen perusahaan publik di Bursa Efek
Indonesia. Adapun manfaat yang diharapkan dari
penelitian ini adalah menyediakan bukti empirik
atas peran kualitas auditor ekstern dalam membatasi
praktik manajemen laba. Dengan demikian informasi
ini diharapkan akan bermanfaat bagi investor
dalam pembuatan keputusan investasi. Bukti
penelitian ini juga diharapkan dapat menyumbang
perkembangan literatur pengelolaan keuangan
perusahaan dan akuntansi dengan menyediakan
bukti atas mekanisme monitoring dalam kerangka
good corporate governance di Indonesia.

MANAJEMEN LABA

Definisi
pertama
atas
manajemen
laba disampaikan oleh Schipper (1989) yang
mendefinisikan manajemen laba sebagai: a
purposeful intervention in the external financial
reporting process, with the intent of obtaining
some private gain. Definisi yang lebih luas diberikan
oleh Healy & Wahlen (1999): earnings management
occurs when manager use judgement in financial

reporting and in structuring transaction to after
financial reports to either mislead some stakeholders
about the underlying economics performance of the
company or to influence contractual outcomes that
depend on reported accounting numbers.
Kedua definisi tersebut sama-sama menyatakan
bahwa manajemen laba muncul karena adanya
niatan dari manajemen, akan tetapi niatan tersebut
apakah sepenuhnya karena perilaku oportunistik
manajemen maka hal tersebut belumlah jelas.
Beberapa pendapat menyatakan bahwa manajemen
laba merupakan kebijakan manajemen untuk
mengomunikasikan informasi dan tidaklah bisa
dianggap sebagai perilaku opportunistik (Dechow
& Skinner, 2000). Subramanyan (1996) menyatakan
bahwa manajemen laba tidak dapat dikatakan
sebagai perilaku oportunistik manajemen apabila
kebijakan manajemen tersebut digunakan untuk
meningkatkan persistensi dan prediktabilitas laba.
Pandangan bahwa manajemen laba adalah tindakan
oportunistik dan merugikan untuk menyesatkan
pengguna laporan angka laba, dinyatakan oleh
Healy & Wahlen (1999). Niatan untuk menyesatkan
pengguna mengenai kinerja keuangan perusahaan
biasanya dilaksanakan dengan melakukan praktik
manajemen laba yang sulit diketahui oleh pengguna
informasi.
Manajemen laba tidaklah mudah untuk
dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan
karena sifatnya yang tidak dapat diobservasi. Agar
manajemen laba dapat sukses maka biasanya
seharusnya tidak mudah untuk dideteksi. Penelitianpenelitian awal mengenai manajemen laba,
mencoba mendeteksi melalui perubahan dalam
metode akuntansi, yang biasanya dapat dengan
mudah diobservasi oleh pihak eksternal. Penelitianpenelitian selanjutnya meneliti mengenai akrual
untuk menilai adanya praktik manajemen laba di
perusahaan.
Lingkup pilihan metode akuntansi cukup
luas, termasuk pilihan atas metode akuntansi
tertentu seperti pilihan untuk mengkapitalisasi
aktiva berwujud atau tidak, dan pilihan bagaimana
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untuk menerapkan metode tersebut. Penerapan
metode dalam kapitalisasi aktiva tak berwujud
adalah penetapan prosedur penyusutan yang tepat.
Misalkan, manajer harus menentukan waktu untuk
penghapusan aktiva dari pelaporan dan pelaporan
realisasi untung atau rugi penghentian aktiva
tersebut di laporan laba rugi.
Pilihan metode akuntansi telah diteliti
untuk menentukan apakah suatu perusahaan
menggunakannya untuk mengelola laba. Di antaranya
adalah metode penilaian persediaan, pilihan metode
depresiasi dan keputusan mengkapitalisasi atau
tidak atas aktiva tidak berwujud dan biaya bunga
(Watts & Zimmerman, 1986; Field, et al, 2001).
Daley & Vigeland (1983) menunjukkan bukti bahwa
perusahaan-perusahaan dengan financial leverage
tinggi lebih memilih untuk mengkapitalisasi biaya
penelitian dan pengembangan. Hal tersebut berarti
dilaksanakan oleh manajemen dengan motivasi
untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan
dalam menghadapi kontrak utang. Teoh, et al.
(1998) dan Teoh & Wong (2002) menunjukkan bahwa
mayoritas perusahaan yang melakukan Initial Public
Offering (IPO) lebih memilih metode depresiasi
yang meningkatkan laba dibandingkan dengan
perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan IPO.
Akrual akuntansi merupakan rangkuman
berbagai akibat kebijakan akuntansi (Watts &
Zimmerman, 1990), dan komponen akrual sulit
diobservasi sehingga memungkinkan investor
mengalami kesulitan untuk mengungkap pengaruh
manajemen laba dalam laba yang dilaporkan
oleh manajemen. Akrual akuntansi merupakan
perbedaan antara laba dan aliran kas. Laba akuntansi
dibagi dalam aliran kas dari operasi, akrual harapan
(non-discretionary accruals), dan akrual kelolaan
(discretionary accruals). Akrual harapan adalah
penyesuaian akuntansi atas aliran kas perusahaan
sesuai dengan yang dimandatkan oleh standar
akuntansi yang berlaku. Akrual kelolaan merupakan
penyesuaian atas aliran kas perusahaan sesuai
dengan pilihan manajer. Manajer memilih akrual
kelolaan dari seperangkat prosedur akuntansi yang
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diperbolehkan oleh standar. Akrual memodifikasi
waktu laba yang dilaporkan dan akrual kelolaan
memampukan manajer untuk memindah laba antar
periode.
Penelitian Healy (1985) menguji hubungan
antara akrual dan motivasi pelaporan laba dengan
memerhatikan struktur program bonus. Hasilnya
menunjukkan untuk observasi dengan laba di atas
batas maksimum bonus dan laba di bawah batas
minimum bonus secara rata-rata mempunyai akrual
total negatif. Sebaliknya, untuk observasi dengan
laba di antara batas minimum dan batas maksimum
bonus secara rata-rata terdapat akrual total positif.
Hasil penelitian Healy dapat di interpretasi bahwa
manajemen laba dilakukan oleh manajer dengan
harapan memaksimalkan penerimaan bonus atau
“take a bath.”

SISTEM AUDIT

Inti dari corporate governance adalah adanya
pemantauan kinerja manajemen dan akuntabilitas
manajemen terhadap stakeholders yang dilaksanakan
secara efektif dalam rangka meningkatkan kinerja
perusahaan (Keasy & Wright, 1997), dan audit
digunakan sebagai mekanisme pemantauan yang
digunakan dalam corporate governance (Anderson,
et al., 2003). Monitoring sebagai salah satu mekanisme
corporate governance diharapkan mempunyai
kapasitas untuk meningkatkan keandalan laba
akuntansi dan selanjutnya dapat meningkatkan
kandungan informasi atas angka akuntansi. Corporate
governance juga dapat membantu investor untuk
menyelaraskan kepentingan manajemen dengan
kepentingan pemegang saham, meningkatkan
keandalan informasi akuntansi dan integritas proses
pelaporan keuangan (Watts & Zimmerman, 1986).
Hasil penelitian Gul & Tsui (2001) menyediakan bukti
yang mendukung corporate governance yang efektif
sebagai sistem monitoring.

KEUANGAN
Akuntan publik sebagai auditor ekstern
atau auditor yang independen dari manajemen,
pemilik, dan kreditor diperlukan oleh manajemen
perusahaan sebagai pihak ketiga untuk meyakinkan
pihak di luar perusahaan bahwa laporan keuangan
yang disajikan berisi informasi yang dapat dipercaya
sebagai dasar pengambilan keputusan. Profesi
akuntan independen bertanggung jawab untuk
meningkatkan keandalan laporan keuangan
perusahaan, sehingga masyarakat pemakai laporan
keuangan memperoleh informasi keuangan yang
andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi
sumber-sumber ekonomi. Dari profesi akuntan
independen inilah masyarakat mengharapkan
penilaian yang bebas dan tidak memihak terhadap
informasi yang disajikan oleh manajemen perusahaan
dalam laporan keuangan. Pemilihan auditor yang
credible diharapkan dapat menjadi sinyal adanya
kejujuran dan kualitas manajemen dan mengurangi
biaya keagenan melalui fungsi pengawasan yang
baik. Auditor ekstern melalui pengungkapan
kewajiban profesional diharapkan akan memberi
jaminan dan perlindungan kepada investor dan
kreditor dari kerugian keuangan (Caramanis &
Lennox, 2007).
Assih (2004b) menguji pengaruh kualitas audit
terhadap perilaku manajemen laba selama periode
dengan kondisi perekonomian yang berbeda, yaitu
periode sebelum, selama, dan setelah krisis moneter
yang melanda Indonesia pada pertengahan 1997.
Kualitas auditor diukur dengan spesialisasi industri
auditor dan manajemen laba diukur dengan
discretionary accrual. Analisis didasarkan pada 436
perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis dan
auditor non-spesialis. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa manajemen laba yang dilaporkan oleh
auditor spesialis lebih rendah dibanding yang
dilaporkan oleh auditor non-spesialis. Hasil tersebut
merupakan bukti lanjut atas hasil penelitian
Owhoso, et al. (2002) yang menunjukkan bahwa
auditor dengan pengalaman industri lebih mampu
mendeteksi kesalahan dalam industri yang menjadi
spesialisasinya dibanding auditor yang tidak ahli

di industri tersebut. Semakin tinggi kualitas audit
akan meningkatkan kesempatan untuk mendeteksi
praktik akuntansi yang meragukan, membatasi
pelaporan yang terlalu tinggi dan mengungkap
salah pelaporan (Francis, 2004).
Kualitas audit mencerminkan kemampuan
auditor untuk menemukan penyimpangan yang
berarti dari standar akuntansi yang berlaku dan
kemampuan atau kemauan untuk melaporkan
penyimpangan tersebut kepada komite audit dan
kepada pihak lain yang relevan. Kualitas audit
adalah konsep yang tidak dapat diobservasi,
oleh karenanya beberapa penelitian sebelumnya
menggunakan proksi untuk mengukur kualitas
audit, seperti ukuran auditor (Big Six/Four auditor
dan non-Big Six/Four auditor) atau keahlian
industri auditor. Behn et al. (1997) menyebutkan
bahwa terdapat 12 atribut kualitas audit yaitu:
pengalaman tim audit dan KAP dengan pihak klien,
pengalaman auditor (KAP) di bidang industri klien,
tingkat responsive auditor (KAP) atas kebutuhan
klien, tingkat kepatuhan (compliance) KAP dengan
SPAP – kompetensi teknis, tingkat kepatuhan
(compliance) KAP dengan Standard Umum (general
audit standards) – Independensi, tingkat kepatuhan
(compliance) KAP dengan Standard Umum (general
audit standards) – Due care, Komitmen KAP terhadap
kualitas, keterlibatan (involvement) pimpinan
pelaksana (executive), pelaksanaan pekerjaan
lapangan – Conduct of audit fieldwork, keterlibatan
dengan komite audit, Kode Etik Profesi Akuntan
Publik dan pengetahuan auditing, staf KAP yang
tetap mempertahankan sikap skeptis.
Manajer
perusahaan
yang
mendekati
pelanggaran perjanjian utang mencoba melakukan
manajemen
laba
untuk
mengurangi
atau
menghindari biaya karena pelanggaran perjanjian
utang (Watts & Zimmerman, 1986). Meskipun ketika
pelanggaran perjanjian tidak dapat dihindari dengan
melakukan manipulasi informasi akuntansi, manajer
cenderung tetap melakukan manajemen laba yang
meningkatkan laba guna memperbaiki posisi upaya
negosiasi kembali. Biaya pelanggaran utang sangat
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sulit ditaksir, oleh karenanya penelitian-penelitian
terdahulu menggunakan suatu proksi untuk
menunjukkan adanya dan kedekatan perusahaan
dengan pelanggaran ketentuan perjanjian utang.
Proksi yang sering digunakan adalah rasio utang
dengan modal atau pengungkitan keuangan
(Zmijewsky & Hagerman, 1981; Bowen, 1981; & dan
Vigeland, 1983; DeFond & Jiambalvo, 1994). Hasil
penelitian menunjukkan bukti yang konsisten bahwa
terdapat semakin tinggi pengungkitan keuangan
maka semakin tinggi tingkat manajemen laba yang
meningkatkan laba.
Proses politik mempunyai implikasi pada
penetapan pilihan kebijakan akuntansi (Watts
& Zimmerman, 1978). Manajer perusahaan yang
menghadapi kemungkinan transfer kekayaan
karena politik regulasi akan melakukan manajemen
laba yang mengurangi kemungkinan dan ukuran
transfer kekayaan tersebut. Manajer akan melakukan
manajemen laba yang menurunkan laba karena
laba yang lebih rendah akan menguntungkan dalam
bentuk keringanan kewajiban pajak, biaya politik,
dan pertimbangan regulasi. Penelitian-penelitian
sebelumnya menggunakan ukuran perusahaan
untuk mengukur biaya politik sebagaimana
pendapat Zmijewsky & Hagerman (1981) yang
menyarankan bahwa biaya politik meningkat
sejalan dengan meningkatnya ukuran dan risiko
perusahaan. Perusahaan besar dan/atau berisiko
tinggi mempunyai dorongan yang lebih besar untuk
melakukan manajemen laba yang menurunkan laba.
Sebaliknya, perusahaan kecil mempunyai motivasi
lebih kuat untuk melakukan manajemen laba yang
meningkatkan laba guna menyembunyikan kinerja
yang buruk (Beneish, 2001).
Peasnell,
et
al.
(2000)
menunjukkan
bahwa monitoring dalam corporate governance
mengurangi kapasitas manajemen untuk melakukan
manajemen laba. Sebaliknya, lemahnya sistem
audit di dalam perusahaan akan memperbesar
kesempatan manajemen untuk dapat melakukan
manipulasi laba yang bersifat oportunistik demi
kepentingan pihak manajemen sendiri sementara
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menimbulkan biaya bagi pihak lain. Penelitian ini
menduga bahwa pengaruh kualitas auditor ekstern
dapat mengurangi tingkat manipulasi laba. Dengan
demikian hasilnya diharapkan konsisten dengan
ide bahwa sistem audit dalam proses pelaporan
keuangan dapat mengurangi tindakan manipulasi
laba oleh manajemen.

HIPOTESIS

H1

H2
H3

: Semakin tinggi tingkat leverage keuangan
perusahaan semakin tinggi tingkat manajemen
laba.
: Semakin besar ukuran perusahaan semakin
tinggi tingkat manajemen laba.
: Semakin tinggi kualitas auditor eksternal
semakin kecil tingkat manajemen laba.

METODE

Populasi penelitian adalah seluruh perusahaan
publik yang terdaftar Bursa Efek Indonesia (BEI).
Penetapan sampel penelitian dilakukan dengan
menggunakan metode purposive sampling dengan
kriteria-kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan
termasuk dalam kelompok industri manufaktur
untuk mengendalikan pengaruh industri pada
besarnya
discretionary
accounting
accrual
perusahaan; (2) Perusahaan telah terdaftar di Bursa
Efek Indonesia sejak 1 Januari 2004; (3) Perusahaan
menggunakan tanggal 31 Desember sebagai akhir
periode pelaporan keuangan.
Sampel terdiri dari 111 perusahaan manufaktur
yang memenuhi kriteria dan analisis didasarkan
pada 111 perusahaan selama periode pengamatan
2005-2008.
Data primer kualitas audit dikumpulkan
dengan cara mengirimkan daftar pertanyaan
melalui pos (mail survey) kepada Auditor Ekstern
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diwakili oleh auditor dalam penugasan audit
yang mengetahui dengan jelas kualitas audit
yang dilakukan KAP pada klien tertentu. Dari 111
perusahaan yang menjadi sampel dapat diidentifikasi
terdapat 11 Kantor Akuntan Publik yang melakukan
penugasan di 111 perusahaan tersebut. Data
primer yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan kepada responden untuk mengukur
variabel kualitas auditor ekstern. Daftar pertanyaan
yang diajukan kepada responden menggunakan
skala Likert 5-poin (five-point Likert Scale), untuk
mengukur tanggapan responden atas pertanyaan
yang diajukan berdasarkan skala penilaian 1 sampai
5 yang mencerminkan tingkat intensitas jawaban
dari yang lain buruk (tidak pernah/sedikit) hingga
terbaik (selalu/banyak). Principal Components
Analysis (Analisis Komponen Utama) digunakan
untuk mencari kombinasi linear dari beberapa proksi
yang digunakan untuk mengukur kualitas auditor
ekstern yang meliputi: (1) pengalaman auditor;
(2) kepatuhan pada standar pemeriksaan akuntan
publik, dan (3) kinerja pekerjaan lapangan.
Data sekunder terdiri dari angka-angka
akuntansi dikutip dari laporan keuangan tahunan
perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel
selama periode 2005-2008 yang diperoleh dari
Pusat Referensi Pasar Modal. Data sekunder laporan
keuangan diperlukan untuk mengukur discretionary
accounting accrual sebagai ukuran manajemen laba,
leverage keuangan, dan ukuran perusahaan.
Model penelitian yang dikembangkan untuk
menguji hipotesis adalah sebagai berikut:
AAKit = α0 + α1 LEV it + α2 UKR it + α3KAE it + εit ..... (1)
Keterangan:
absolud
discretionary
accrual
AAKit = nilai
perusahaan ke i untuk periode ke t,
sebagai proksi tingkat manajemen laba.
LEVit = leverage keuangan perusahaan ke i
untuk periode ke t, sebagai proksi biaya
pelanggaran perjanjian utang.

UKRit
KAEit

= ukuran perusahaan ke i untuk periode ke
t, sebagai proksi besarnya biaya politik.
= kualitas auditor ekstern perusahaan i
untuk periode ke t

Analisis dilakukan dengan menggunakan
analisis regresi linier berganda (linear multivariate
linear regression). Untuk pengujian secara statistik
hipotesis penelitian satu (H1) dapat dinyatakan
dalam hipotesis nol (H01) dan hipotesis alternatif
(Ha1) sebagai berikut:
H01 : α1 ≤ 0 ; Ha1 : α1 > 0
Apabila leverage keuangan mempengaruhi
tingkat manajemen laba maka diprediksi nilai
koefisien α1 adalah positif dan secara statistik
signifikan.
Untuk pengujian secara statistik hipotesis
penelitian dua (H2) dapat dinyatakan dalam
hipotesis nol (H02) dan hipotesis alternatif (Hα2)
sebagai berikut:
H02 : α2 ≤ 0 ; Ha2 : α2 > 0
Apabila ukuran perusahaan sebagai proksi
biaya politik mempengaruhi tingkat manajemen
laba maka diprediksi nilai koefisien α2 adalah positif
dan secara statistik signifikan.
Untuk pengujian secara statistik hipotesis
penelitian tiga (H3) dapat dinyatakan dalam hipotesis
nol (H03) dan hipotesis alternatif (Ha3) sebagai
berikut:
H02 : α3 ≤ 0 ; Ha2 : α3 < 0
Apabila kualitas auditor ekstern mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh
manajemen maka diprediksi nilai koefisien α3 adalah
negatif dan secara statistik signifikan.
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Operasionalisasi dan Pengukuran Variabel
Kualitas Auditor Ekstern (KAE)
Yaitu probabilitas auditor akan menemukan
dan melaporkan kesalahan yang ditemukan dalam
proses audit Kualitas auditor ekstern diukur dengan
pengalaman auditor, kepatuhan pada standar
pemeriksaan akuntan publik dan kinerja pekerjaan
lapangan, serta penilaian pekerjaan auditor ekstern
oleh auditor intern.
Leverage Keuangan (LEV)
Sebagai proksi biaya pelanggaran perjanjian
utang adalah biaya yang timbul karena pelanggaran
persyaratan perjanjian utang. Namun karena biaya
ini tidak mudah untuk diobservasi maka penelitianpenelitian terdahulu menggunakan rasio utang
dengan modal (leverage keuangan) sebagai proksi
kedekatan perusahaan dengan pelanggaran
perjanjian utang. Leverage keuangan merupakan
rasio utang total periode berjalan dibagi nilai buku
aset total awal periode.

dibagi dengan nilai buku aset total awal periode.
Akrual akuntansi sesungguhnya (AA) merupakan
perbedaan antara arus kas dari aktivitas operasi dan
laba sebelum pos luar biasa pada periode berjalan
(EAR). Perhitungan discretionary accounting accrual
sebagai ukuran manajemen laba adalah:
AAKit /TAit-1 = AAit /TAit-1 – ANKit/TAit-1,
= EARit – AKOit
AAit
ANKit
= AAit-1
Keterangan: AAKit = discretionary accounting
accrual perusahaan i pada periode t, AAit = akrual
akuntansi sesungguhnya perusahaan i pada periode
t, ANKit = akrual akuntansi yang diekspektasi
perusahaan i pada periode t, AKOit = arus kas dari
aktivitas operasi perusahaan i pada periode t.

HASIL

Ukuran Perusahaan (UKR)

Uji Kualitas Data

Ukuran perusahaan digunakan sebagai
ukuran biaya politik, bahwa biaya politik meningkat
sejalan dengan meningkatnya ukuran dan risiko
perusahaan. Perusahaan besar mempunyai motivasi
melakukan manajemen akrual yang menurunkan
laba untuk meminimumkan biaya politik, sebaliknya
perusahaan kecil mempunyai motivasi melakukan
manajemen laba yang meningkatkan laba untuk
menampilkan kinerja yang lebih baik. Variabel
ukuran perusahaan diukur dengan nilai log dari nilai
buku aset total awal periode.

Pengujian instrumen penelitian dilaksanakan
untuk menguji persyaratan alat ukur atau instrumen
penelitian yang digunakan dalam penelitian.
Sebagai kriteria validitas dapat dipakai koefisien
korelasi dengan penentuan batas koefisien minimal
sama dengan jumlah sampel (Wadsworth, 1990).
Dalam penelitian ini digunakan nilai kritis koefisien
korelasi dengan jumlah observasi maksimal untuk
sampel kecil pada alpha sebesar 5%, nilai kritis
koefisen korelasi yang dimaksud adalah 0,305. Batas
nilai reliabilitas didasarkan pada Cronbach’s Alpha
tidak lebih kecil dari 0,70 sebagai batas minimal
suatu instrumen dinyatakan andal (Hair, et al. 1998).
Korelasi antar item pertanyaan untuk mengukur
kualitas auditor ekstern terdapat 24 pertanyaan
yang mempunyai koefisien korelasi lebih besar dari
nilai kritis. Nilai α Cronbach sebesar 0,8232 lebih
besar dari batas minimal 0,70.

Manajemen Laba (AAK)
Merupakan setiap tindakan manajemen yang
dapat mempengaruhi angka laba yang dilaporkan.
Manajemen laba diukur dengan discretionary
accounting accruals sebagai fungsi perbedaan antara
akrual akuntansi yang sesungguhnya dikurangi
dengan akrual akuntansi yang diekspektasi
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Model penelitian ini menggunakan model
analisis regresi multivariat. Oleh karena itu, perlu
dilakukan pengujian asumsi model. Uji asumsi
yang dilakukan meliputi uji multikolinearitas, uji
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Jumlah
sampel dalam penelitian ini cukup besar dan
mengikuti dalil limit pusat maka dapat digunakan
asumsi normalitas data dan prosedur pengujian biasa,
yaitu uji t dan F, tetap mendekati valid (Gujarati,
1995). Pengujian asumsi multikolinearitas didasarkan
pada besarnya nilai VIF (variance inflation factor) dan
tolerance. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan
bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas.
Untuk
pengujian
asumsi
heteroskedastisitas
dilakukan dengan menggunakan metoda korelasi
Spearman’s rho antara variansi faktor pengganggu
dengan variabel independen (Gujarati, 1995). Hasil
pengujian menunjukkan bahwa korelasi Spearman’s
rho antara variansi pengganggu dengan variabel
indipenden tidak ada yang menunjukkan nilai
di atas 0,7. Dengan demikian dapat disimpulkan
tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dalam
kedua kelompok pengamatan. Pengujian asumsi
autokorelasi menggunakan metode asymtotic atau
large-sampel test, yaitu d-test untuk sampel yang
besar (Gujarati, 1995). Dalam penelitian ini d =
1,951 dan d = 2-(1-ρ) maka secara asimptotik (√n*ρ)
diperoleh nilai 1,83. Nilai 1,83 lebih kecil dari nilai
kritis Z pada significance level 5% yaitu 1,96. Bukti
tidak berhasil menolak hipotesis nol (ρ=0), tidak ada
indikasi autokorelasi positif.
Deskriptif Statistik
Tabel 1 meringkas statistik deskriptif
dari variabel-variabel penelitian. Nilai absolut
discretionary accounting accruals sebagai ukuran
tingkat manajemen laba rata-rata sebesar 0,6498
dengan nilai t sebesar 8,644 dan tingkat p-value
sebesar 0,000 demikian dapat dikatakan bahwa
secara rata-rata perusahaan melakukan manajemen
laba. Nilai rata-rata discretionary accounting accruals
sebesar 0,2934 dengan nilai t sebesar 3,665 tingkat
p-value sebesar 0,000. Konsisten dengan penelitian

sebelumnya (Beneish, 2001), hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan secara
umum melakukan manajemen laba dan manajemen
lebih memilih kebijakan akrual yang meningkatkan
laba.
Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian
Variabel
AAK
LEV
UKR
KAE

N

Rata-rata

Median

444
444
444
444

.6498
.7289
11.5655
1.1363

.3463
.6046
11.5009
.6690

Deviasi
Standar
1.58223
.81526
.61038
.93419

Sumber: Data diolah, 2008.

Kualitas auditor ekstern diukur dengan
pengalaman auditor, kepatuhan pada standar
pemeriksaan akuntan publik, dan kinerja pekerjaan
lapangan auditor ekstern. Pengalaman merupakan
faktor penting dalam melaksanakan tugas sebagai
auditor ekstern. KAP seringkali telah melaksanakan
jenis jasa konsultasi yang lain bagi perusahaan.
untuk menunjang pelaksanaan pemeriksaan yang
berkualitas. KAP selalu melaksanakan pelatihan bagi
auditor lapangan selalu mengirimkan stafnya untuk
mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh
asosiasi profesi. Untuk menjaga independensi, KAP
selalu membatasi lamanya sebagai auditor ekstern
perusahaan tertentu, melakukan perencanaan
sebelum dimulainya pemeriksaan, dan menggunakan
program dan formulir yang sudah tercetak,
melibatkan tenaga spesialis untuk pekerjaan,
penggunaan komputer untuk efisiensi pelaksanaan
pekerjaan, taat terhadap aturan yang ditetapkan
oleh standar pemeriksaan dan melaksanakan
evaluasi pekerjaan auditor lapangan.
Leverage keuangan dan ukuran perusahaan
sebagai proksi untuk dorongan manajemen
melaksanakan praktik manajemen laba. Ratarata nilai leverage keuangan sebesar 0,7289 yang
berarti sebesar 72,89% total aktiva perusahaan di
perusahaan dibiayai dengan utang. Tingginya ratarata tingkat utang di perusahaan yang menjadi
sampel dapat menjadi alasan kuat bagi manajemen
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untuk melakukan manajemen laba guna memenuhi
batasan-batasan yang ada dalam perjanjian utang
perusahaan. Nilai rata-rata ukuran perusahaan
sebesar 11,5655 atau sebesar 1. 241 miliar rupiah.
Pengujian Hipotesis
Tabel 2 meringkas hasil regresi yang menguji
pengaruh leverage keuangan, ukuran perusahaan,
dan kualitas auditor ekstern terhadap tingkat
manajemen laba.
Tabel 2. Hasil Regresi
AAKit = 0 + 1LEV it +
+ it
Variabel

Koeﬁsien

Intercept
LEV
UKR
KAE
R2(Adjusted)
F

2,022
0,109
-0,041
-0,149
0,042 (0,035)
6,402***

2

UKR it +

3

KAE it

Nilai t-statistik

Nilai p

1,438
2,317
-0,877
-3,140

0,151
0,021**
0,381
0,002**

** Secara statistik signifikan pada tingkat 0,05

Nilai F kalkulasi adalah 6,402 nilai signikansi
secara statistik signifikan pada tingkat 5%. Besarnya
R2 Model 1 adalah 0,042 yang berarti bahwa variasi
tingkat manipulasi laba kelolaan dijelaskan oleh
tingkat utang perusahaan, ukuran perusahaan,
kualitas auditor ekstern 3,5%. Koefisien variabel
LEV adalah 0,109 dan secara statistik signifikan
pada tingkat 5%. Hal ini berarti bahwa semakin
tinggi tingkat utang perusahaan maka semakin
tinggi tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh
manajemen, dengan demikian H1 didukung.
Ukuran perusahaan diperkirakan akan
mempunyai pengaruh positif pada tingkat
manajemen laba, karena semakin besar ukuran
perusahaan maka semakin besar kemungkinan
manajer melakukan manajemen laba guna
menghindari atau menurunkan biaya dari tindakan
politik regulasi (Watts & Zimmerman, 1978; Moses,
1987). Koefisien variabel UKR adalah –0,041 yang
secara statistik tidak signifikan. Hal ini berarti
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tidak ditemukan bukti adanya pengaruh ukuran
perusahaan pada tingkat manajemen laba yang
dilakukan perusahaan. Hasil tidak mendukung H2.
Koefisien variabel KAE adalah -0,149 dengan
nilai t-statistik =-3,140 dan p-value =0,002 yang
berarti lebih kecil dari 5%. Hasil penelitian ini dengan
demikian mendukung dugaan penelitian bahwa
kualitas pekerjaan auditor sebagai auditor ekstern
dapat membatasi tindakan manajemen untuk
melakukan manajemen laba. Semakin berkualitas
pekerjaan auditor ekstern maka semakin sedikit
kesempatan manajemen untuk dapat melakukan
manipulasi laba hal ini dilihat dari semakin rendahnya
tingkat manajemen laba.

PEMBAHASAN

Hasil secara keseluruhan menunjukkan bahwa
tingkat manajemen laba semakin tinggi dengan
tingginya tingkat leverage keuangan perusahaan.
Sebaliknya tingkat manajemen laba nampak semakin
rendah dengan semakin tingginya kualitas auditor
ekstern. Hasil pengujian pengaruh tingkat utang
terhadap tingkat manajemen laba menunjukkan
pengaruh yang negatif signifikan. Hal ini berarti
bahwa semakin tinggi tingkat utang perusahaan
maka semakin tinggi tingkat manajemen laba
yang dilakukan oleh manajemen. Hasil konsisten
dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa
manajer pada perusahaan yang mempunyai tingkat
utang yang lebih tinggi mempunyai motivasi yang
lebih besar untuk melakukan manajemen laba
dengan meningkatkan laba guna menghindari
atau mengurangi risiko struktur modal (DeFond &
Jiambalvo, 1994; Sweeney, 1994).
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya
pengaruh negatif dari kualitas auditor terhadap
tingkat manajemen laba. Hal ini berarti bahwa
semakin tinggi kualitas auditor ekstern maka
akan semakin kecil tingkat manajemen laba yang
dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian
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berarti bahwa auditor yang berkualitas dapat
mengurangi kesempatan kepada manajemen
untuk dapat melakukan manajemen laba. Hasil
mendukung pendapat bahwa auditor yang
berkualitas diharapkan dapat memberikan pendapat
atas kewajaran laporan keuangan dengan prinsip
akuntansi yang berlaku umum dan diharapkan dapat
mengurangi biaya keagenan dengan mengurangi
kemampuan manajemen untuk memanipulasi
angka laba yang dilaporkan. Kualitas laba juga
dianggap dapat mempengaruhi kualitas audit yang
tinggi ketika auditor melakukan upaya yang lebih
dalam mengurangi kemampuan pelaporan laba
yang terlalu tinggi sebagai kemampuannya untuk
mendeteksi kesalahan dan masalah yang ada dalam
rekening (Caramanis & Lennox, 2007).
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitianpenelitian sebelumnya sebagaimana dilakukan
oleh Gul, et al. (2002) yang menunjukkan bahwa
discretionary accrual lebih kecil untuk perusahaanperusahaan yang diaudit oleh auditor berkualitas.
Becker, et al. (1998) menunjukkan bahwa klien
auditor kurang berkualitas melaporkan akrual
akuntansi kelolaan yang lebih tinggi dari pada
akrual akuntansi kelolaan yang dilaporkan oleh klien
auditor berkualitas. Hal ini konsisten dengan bukti
bahwa auditor kurang berkualitas mengizinkan
fleksibilitas yang lebih besar kepada manajemen atas
pilihan kebijakan akrual akuntansi. Hasil penelitian
juga konsisten dengan temuan dari penelitian yang
dilakukan oleh Assih (2004) yang meneliti pengaruh
kualitas audit pada perilaku manajemen laba dari
436 perusahaan-tahun selama periode 1995 sampai
2000 yaitu periode sebelum, selama dan setelah krisis
moneter. Hasil penelitian Assih menunjukkan bahwa
manajemen laba yang dilaporkan oleh klien dari
auditor yang berkualitas secara signifikan lebih rendah
dari manajemen laba yang dilaporkan oleh klien dari
auditor tidak berkualitas, dan kualitas auditor diukur
dengan spesialisasi industri. Balsam, et al. (2003)
dan (Brown, 2008) menyediakan bukti bahwa audit
yang berkualitas berperan dalam membatasi praktik
manajemen laba di perusahaan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji
pengaruh kualitas pekerjaan akuntan dalam
membatasi praktik manajemen laba yang dilakukan
oleh manajemen perusahaan publik di Bursa Efek
Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bukti
bahwa manajer melakukan manajemen laba dan
mendukung hasil penelitian sebelumnya bahwa
perusahaan secara umum melakukan manajemen
laba karena utang yang tinggi (Watts & Zimmerman,
1986). Pada saat utang perusahaan tinggi, manajer
cenderung melakukan manajemen laba lebih
besar karena motivasi untuk menghindari atau
mengurangi risiko struktur modal. Hasil pengujian
pengaruh kualitas pekerjaan auditor, menunjukkan
kualitas auditor ekstern berpengaruh secara
signifikan terhadap tingkat manipulasi laba, semakin
tinggi kualitas auditor ekstern semakin kecil tingkat
manajemen laba yang dilakukan manajemen.
Hasil secara keseluruhan juga dapat dikatakan
mendukung beberapa penelitian yang fokus pada
dampak corporate governance terhadap manajemen
laba. Auditor ekstern yang menjalankan fungsi
monitoring dalam good corporate governance
mempunyai hubungan dengan manajemen laba
yang dilakukan perusahaan. Semakin berkualitas
auditor ekstern perusahaan maka diharapkan
fungsi monitoring dapat berjalan dengan baik
dan mendukung berjalannya good corporate
governance sehingga kesempatan manajemen
untuk melakukan manajemen laba juga semakin
kecil. Terdapat hubungan positif antara internal
control kualitas laba (Ashbaugh-Skaife, et al., 2008;
Bédard, 2006; Doyle, et al., 2007). Beasly (1996),
Dechow, et al (1996) dan Peasnel, et al. (1998 dan
2000) menunjukkan bahwa atribut-atribut dalam
corporate governance, termasuk peran auditor,
secara umum mempengaruhi manajemen laba.
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Saran
Informasi ini menjadi harapan investor
untuk menyediakan informasi yang independen
dan objektif. Melalui proses pemeriksaan yang
berkualitas diharapkan dapat mengurangi praktik
manajemen laba oleh manajer, yang kemungkinan
menyebabkan kesalahan analisis oleh pengguna
laporan keuangan. Penelitian ini dapat menjadi
inspirasi bagi penelitian selanjutnya, khususnya di
Indonesia, untuk meneliti faktor-faktor lain yang
kemungkinan dapat membatasi atau memperluas
kesempatan praktik manajemen laba. Jika
manajemen laba dapat dibatasi dengan adanya
lingkungan yang mendukung transparansi laporan
keuangan maka diperkirakan berbagai atribut
good corporate governance dapat mempengaruhi
tingkat manajemen laba yang akan dilakukan oleh
manajer, dan hal ini bisa menjadi topik penelitian
selanjutnya.
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Abstract: The purpose of the research was to analyze and find empirical evidence of underpricing on
IPO aftermarket liquidity in the listed companies in Indonesian Stock Exchange. Independent sample
t-test and multiple linier regression were used for instrument analysis. Results showed that IPO aftermarket liquidity between firm with high underpricing and low underpricing were not different.
The results also indicated that initial return was positively related to turnover ratio and negatively
related to percentage spread (weak effect) by controlling variables such as: size,volume,and risk in
short time.
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Salah satu sumber dana yang dapat dimanfaatkan
perusahaan adalah pasar modal. Di pasar modal,
perusahaan dapat mencari tambahan dana dengan
cara menerbitkan obligasi atau menjual kepemilikan
perusahaan dengan cara menerbitkan saham. Pasar
modal merupakan salah satu sumber dana jangka
panjang bagi perusahaan.
Jika pilihan perusahaan adalah penerbitan
saham, untuk penerbitan pertama kalinya di pasar
modal disebut dengan Initial Public Offering (IPO)
dan diperdagangkan di pasar perdana, setelah itu
baru diperdagangkan di pasar sekunder. Harga
saham pada pasar perdana ditentukan berdasarkan
kesepakatan antara perusahaan penerbit saham
(emiten) dengan penjamin emisi (underwriter).
Sedangkan di pasar sekunder ditentukan oleh
mekanisme pasar.
Dalam penentuan harga saham, ada tiga
kemungkinan yang terjadi, pertama, harga di pasar
sekunder lebih rendah dari harga di pasar perdana
(overpricing). Kedua, harga di pasar sekunder sama
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besar dengan harga di pasar perdana (truepricing).
Kemungkinan terakhir, harga di pasar sekunder
lebih besar dibanding harga di pasar perdana
(underpricing).
Jika kemungkinan pertama yang terjadi,
maka emiten akan diuntungkan karena dana yang
masuk ke perusahaan akan besar. Akan tetapi dalam
kenyataannya rata-rata harga pada saat IPO lebih
rendah dari harga pasarnya (underpricing). Menurut
Baron & Hamstrong (1980) dalam Martani (2003),
konflik kepentingan antara underwriter dan emiten,
menyebabkan underwriter menetapkan harga di
bawah yang seharusnya. Hal ini dimaksudkan untuk
menjamin agar saham IPO dapat terjual secara
keseluruhan, sehingga risiko yang ditanggung
underwriter akan berkurang jika ada saham
yang tidak terjual. Tetapi underpricing juga bisa
terjadi dikarenakan keinginan dari issuer sendiri,
dikarenakan mereka menginginkan agar sahamnya
likuid diperdagangkan setelah IPO (Booth & Chua,
1996). Semakin likuid suatu saham menunjukkan
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semakin menarik saham perusahaan yang dimaksud
bagi investor.
Teori
likuiditas
menyebutkan
bahwa
underpricing
akan
meningkatkan
likuiditas
perdagangan saham setelah IPO. Menurut Booth &
Chua (1996), underpricing merupakan sebuah fungsi
yang terkait dengan ownership dispersion dan
secondary-market liability. Logikanya, underpricing
dan oversubscription secara positif berhubungan,
karena semakin underpriced suatu penawaran,
semakin menarik bagi investor. Hal senada juga
disampaikan oleh Ellul & Pagano (2006), Zheng,
Ogden, & Frank (2005), Ramirez, Cabestre, & Aquilue
(2006).
Pham, Kalev, & Steen (2003) meneliti
underpricing, stock allocation, ownership structure
dan aftermarket liquidity dengan mengunakan 113
perusahaan yang melakukan IPO di Australia. Mereka
menemukan bukti yang mendukung hubungan
yang positif antara underpricing, shareholder
distributioan dan aftermarket liquidity. Penelitian
oleh Li, Zheng, & Melancon (2005) juga menunjukkan
bahwa underpricing berpengaruh signifikan
terhadap likuiditas saham perusahaan setelah
IPO dan tingkat likuiditas semakin tinggi untuk
perusahaan yang memiliki underpricing lebih besar.
Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Pham et
al. (2003) yang menunjukkan adanya hubungan yang
positif signifikan antara underpricing, shareholder
distribution, terhadap likuiditas. Tetapi Field &
Sheehan (2004) menemukan bahwa underpricing
dan ownership structure memiliki hubungan yang
lemah, dan pengaruh underpricing terhadap
likuiditas masih menjadi pertanyaan.
Penelitian ini mencoba untuk menguji kembali
pengaruh underpricing terhadap likuiditas saham
perusahaan setelah melakukan IPO, dengan juga
memasukkan beberapa faktor lain yang secara teori
diduga mempengaruhi tingkat likuiditas saham
perusahaan sebagai variabel kontrol. Faktor-faktor
lain yang dimaksud adalah harga saham setelah
IPO, tingkat risiko perusahaan, volume saham yang
diperdagangkan dan ukuran perusahaan.
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INITIAL PUBLIC OFFERING (IPO)

Menurut Jogiyanto (1998), ketika perusahaan
berkembang dengan pesat, maka kebutuhan
akan modal sangat dirasakan. Oleh karena itu
perusahaan harus menambah sejumlah modal untuk
kelangsungan usahanya. Keputusan untuk go public
atau tetap menjadi perusahaan privat merupakan
keputusan yang harus dipikir dengan matang.
Jika perusahaan memutuskan untuk go public dan
melempar sahamnya di pasar perdana (IPO), isu
pertama yang timbul adalah apa tipe saham yang
akan dilempar, berapa harga saham yang harus
ditetapkan untuk selembar sahamnya dan kapan
waktu yang paling tepat.
Pada umumnya perusahaan menyerahkan
permasalahan yang berhubungan dengan IPO
kepada underwriter, karena lebih mempunyai
keahlian dalam penjualan sekuritas. Penjualan saham
baru perusahaan yang melibatkan underwriter ini
akan dilakukan di pasar perdana atau pasar primer.
Digunakannya jasa underwriter, dikarenakan saham
perusahaan belum pernah diperdagangkan di pasar
sekunder, sehingga tidak terdapat patokan harga
saham yang digunakan. Sebagai akibatnya terdapat
ketidakpastian harga yang lebih besar dibandingkan
jika perusahaan publik melakukan penjualan
tambahan (Horne, 1998 dalam Waharjo, 2004).
Beberapa
hal
yang
menjadi
alasan
digunakannya underwriter, sebagai berikut: (a)
adanya anggapan bahwa underwriter mampu
menaikkan harga saham. Penggunaan underwriter
akan meningkatkan kepercayan masyarakan dan
sekaligus kualitas yang melakukan IPO. Selain itu
adanya sindikasi penjamin emisi akan memperkuat
daya jual saham yang sekaligus akan mendongkrak
permintaan dan harga saham. (b) Adanya jaminan
keberhasilan penjualan saham. Underwriter akan
mengalami kerugian bila saham yang ditawarkan
tidak laku di pasar. Penggunaan underwriter
mengandung unsur peningkatan terhadap besarnya
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tingkat underpricing, karena underwriter akan
menetapkan harga yang menurut mereka mampu
diserap oleh pasar dan akan menghindari kerugian
atas tidak lakunya saham. Bagi underwriter, tipe
penjaminan yang berisiko tinggi adalah tipe
penjaminan full commitment, yaitu underwriter
menjamin penjualan seluruh saham yang ditawarkan.
Tipe inilah yang berlaku di Indonesia. (c) Issuer akan
dapat menerima hasil penawaran segera setelah
terjadinya transaksi atau kesepakatan dengan
underwriter. (d) Jasa konsultasi underwriter akan
sangat membantu issuer dalam melakukan IPO.

TEORI UNDERPRICING

Dalam proses go public sebelum saham
diperdagangkan di pasar sekunder, terlebih dahulu
saham diperdagangkan di pasar perdana. Dalam
menentukan harga saham, umumnya pada saat
IPO lebih rendah dibandingkan dengan harga yang
terjadi di pasar sekunder (underpricing).
Underpricing merupakan suatu kondisi dimana
secara rata-rata, harga pasar saham perusahaan
yang baru go public, biasanya dalam hitungan hari
atau mingguan, lebih tinggi dibandingkan dengan
harga penawarannya. Penetapan underpricing
pada harga perdana didasari beberapa tujuan,
yaitu untuk membangun citra investor terhadap
kualitas perusahaan dan memberikan sinyal yang
berisi informasi tentang nilai perusahaan yang
sebenarnya.
Menurut Baron & Hamstrong (1980) dalam
Martani (2003), konflik kepentingan antara
underwriter dan emiten menyebabkan underwriter
menetapkan harga di bawah yang seharusnya.
Diskon tersebut dimaksudkan untuk menjamin
agar saham IPO dapat terjual secara keseluruhan,
sehingga secara tidak langsung penurunan harga
tersebut dapat mengurangi biaya dan mengurangi
kegiatan pemasaran serta pendistribusian. Pada
akhirnya akan meningkatkan keuntungan penjamin
emisi (underwriter).

TEORI LIKUIDITAS

Menurut Booth & Chua (1996), issuer
menginginkan adanya likuiditas setelah IPO
yang akan mendorong terjadinya underpricing.
Menurut mereka, bahwa oversubscription pada
penawaran baru akan mempengaruhi initial
ownership perusahaan, yang pada gilirannya
akan meningkatkan likuiditas di pasar sekunder.
Initial ownership perusahaan meningkatkan biaya
informasi yang ditanggung investor, yang akan
diganti dengan adanya underpricing. Oleh karena
itu mereka mengatakan bahwa, underpricing
merupakan sebuah fungsi yang terkait dengan
ownership
dispersion
dan
secondary-market
liability. Zheng, Ogden, & Frank (2005), juga
mengungkapkan bahwa underpricing mendorong
volume perdagangan yang lebih tinggi baik dalam
jangka pendek maupun jangka panjang. Senada
dengan Ramirez, Cabestre, & Aquilue (2006), bahwa
semakin tinggi ukuran usaha, komposisi perusahaan,
dan underpricing semakin tinggi likuiditas dan
aktivitas perdagangan.
Penelitian yang dilakukan oleh Li, et al. (2005)
yang menguji pengaruh antara underpricing dan
aftermarket liquidity menunjukkan keduanya
berpengaruh terhadap aftermarket liquidity.
Dengan menggunakan dua ukuran likuiditas,
yaitu persentase dari spread dan rasio turn-over,
dan menggunakan dua ukuran underpricing yaitu
initial return dan share retention ditemukan hasil:
(a) proporsi saham yang dipegang pemilik sebelum
IPO secara positif berpengaruh terhadap rasio turnover dan secara negatif berpengaruh terhadap
persentasi dari spread. Hal ini menunjukkan
signaling effect dari share retention terhadap
share floatation. Semakin tinggi retention rate
menarik lebih banyak perdagangan setelah IPO
dan meningkatkan likuiditas pasar. (b) Initial return
secara positif berpengaruh terhadap likuiditas,
yang mendukung teori likuiditasnya Booth & Chua
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(1986). (c) Firm size, volume perdagangan, harga
saham memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
likuiditas. Perusahaan besar, aktif diperdagangkan,
memiliki spread yang lebih kecil, rasio turn-over
yang lebih besar, dan likuiditas yang lebih tinggi. (d)
Pengaruh underpricing, ukuran perusahaan, volume
perdagangan saham, risiko, dan harga saham
terhadap likuiditas
Penelitian yang dilakukan oleh Zheng & Li
(2008) mendukung hasil penelitian Booth & Chua
(1996), dengan menggunakan sampel 1179 saham
Nasdaq yang melakukan IPO, ditemukan bahwa
underpricing secara positif berhubungan dengan
jumlah non-block institutional shareholders after
IPO, tetapi berhubungan negatif dengan perubahan
jumlah pemegang saham. Perusahaan dengan banyak
non-block institutional shareholders cenderung
memiliki likuiditas tinggi di pasar sekunder.

HIPOTESIS

Penelitian yang dilakukan Li, et al. (2005),
dengan membagi sampelnya menjadi empat bagian
berdasarkan tingkat underpricing, mulai dari yang
paling kecil sampai paling besar, menunjukkan
bahwa tingkat likuiditas semakin tinggi untuk
perusahaan yang memiliki underpricing lebih besar
dan sebaliknya. Dari penjelasan ini maka hipotesis
yang diajukan adalah:
H1 : Kelompok perusahaan dengan underpricing
yang lebih tinggi dibanding kelompok
perusahaan dengan underpricing lebih rendah
mempunyai likuiditas yang lebih tinggi setelah
IPO.
Untuk mengukur underpricing dapat digunakan
initial return saham suatu perusahaan yang dihitung
dengan menselisihkan harga penawaran dan harga
penutupan pada saat IPO dibagi dengan harga
penawaran pada hari itu. Semakin tinggi initial
return maka likuiditas akan semakin tinggi pula (Li,
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et al., 2005). Likuiditas dapat diukur dengan dua
proxy yaitu spread dan turn-over. Spread yang kecil
mengindikasikan likuiditas yang tinggi dan turnover yang tinggi mengindikasikan likuiditas yang
tinggi pula. Dari penjelasan ini maka hipotesis yang
diajukan adalah:
H2 : Underpricing (UP) mempunyai pengaruh
terhadap likuiditas saham setelah IPO
(diharapkan UP berpengaruh negatif terhadap
spread dan berpengaruh positif terhadap turnover).
Perusahaan yang berskala besar umumnya
lebih dikenal masyarakat daripada perusahaan yang
berskala kecil (Lee et al., 1996, dalam Wenny, 2004).
Informasi yang memadai akan bisa mengurangi
tingkat ketidakpastian investor akan prospek
kedepannya, sehingga perusahaan besar lebih
menarik bagi investor. Dari penjelasan ini maka
hipotesis yang diajukan adalah :
H3 : Ukuran
perusahaan
(SIZE)
mempunyai
pengaruh terhadap likuiditas saham setelah
IPO (diharapkan SIZE berpengaruh negatif
terhadap spread dan berpengaruh positif
terhadap turn-over)
Volume perdagangan merupakan rata-rata
jumlah saham yang diperdagangkan setiap harinya.
Lebih banyak jumlah yang diperdagangkan maka
akan dapat dikatakan perusahaan yang bersangkutan
lebih likuid (Li, et al., 2005). Dari penjelasan ini maka
hipotesis yang diajukan adalah:
H4 : Volume perdagangan saham perusahaan
(VOLUME) mempunyai pengaruh terhadap
likuiditas saham setelah IPO (diharapkan
VOLUME berpengaruh negatif terhadap
spread)
Risiko mencerminkan penyimpangan return
yang dihasilkan terhadap rata-rata return dari
suatu saham. Risiko diukur dengan standar deviasi
dari return berdasarkan closing price saham yang
diperdagangkan setiap harinya. Semakin kecil risiko
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saham, semakin menjanjikan return yang diperoleh
investor, semakin tinggi likuiditasnya (Li, et al., 2005).
Dari penjelasan ini maka hipotesis yang diajukan
adalah:
H5 : Risiko (RISK) mempunyai pengaruh terhadap
likuiditas saham setelah IPO (diharapkan RISK
berpengaruh positif terhadap spread dan
berpengaruh negatif terhadap turn-over)

saham yang beredar setelah IPO. Data-data tersebut
terutama diperoleh dari Bursa Efek Indonesia,
Indonesian Capital Market Directory, Jakarta Stock
Exchange Monthly Statistic.
Untuk menguji hipotesis yang ada dalam
penelitian ini, maka variabel-variabel yang
digunakan adalah:
Underpricing

Price mencerminkan biaya perdagangan dari
suatu saham disini dihitung berdasarkan selisih
antara bid-ask price harian setelah IPO. Semakin
tinggi harga, semakin rendah likuiditas suatu saham
(Li, et al., 2005), karena semakin besar biaya yang
harus ditanggung. Dari penjelasan ini maka hipotesis
yang diajukan adalah :
H6 : Harga mempunyai pengaruh terhadap
likuiditas saham setelah IPO (diharapkan PRICE
negatif terhadap turn-over)

Proxy yang digunakan adalah initial return
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai
berikut:
Initial Return =

Pt – P0
P0

x 100%

Keterangan:
Pt : Harga penutupan pada saat IPO
P0 : Harga penawaran pada saat IPO
Semakin tinggi angka initial return maka
semakin besar tingkat underpricing saham
perusahaan yang melakukan IPO.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
perusahaan yang melakukan Initial Public Offering
(IPO) di Bursa Efek Indonesia periode tahun 19992005. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaanperusahaan yang mengalami underpricing pada saat
IPO. Pengambilan sampel menggunakan metode
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel
dengan kriteria-kriteria tertentu yang dikehendaki
oleh peneliti. Adapun kriteria-kriteria yang diajukan
sebagai berikut: (a) tanggal IPO tercatat di BEI
dan data diperoleh lengkap; (b) perusahaan yang
mengalami underpricing pada saat IPO-nya
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini antara lain: (a) tanggal perusahaan
melakukan IPO; (b) harga saham perdana dan harga
penutupan pada saat IPO; (c) harga penawaran,
permintaan dan penutupan saham harian; (d)
volume perdagangan saham setelah IPO; (e) jumlah

Likuiditas
Menggunakan dua proxy untuk mengukur
likuiditas, spread dan turn-over. Persentase spread,
dengan rumus :
Spread =

ask-bid price
Rata-rata bid-ask price

x 100%

Semakin kecil persentase spread diharapkan
semakin tinggi tingkat likuiditas saham. Rasio turnover, dengan rumus :

Turn- over =

jumlah saham yang
diperdagangkan harian
Jumlah saham yang ditawarkan

x 100%

Semakin besar angka rasio ini, diharapkan
semakin tinggi tingkat likuiditas saham perusahaan
yang melakukan IPO.
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Ukuran Perusahaan

Harga

Size = jumlah lembar saham yang beredar setelah
IPO

Mencerminkan biaya perdagangan dari suatu
saham, rumus yang digunakan:

Perusahaan yang berskala besar umumnya
lebih dikenal masyarakat daripada perusahaan yang
berskala kecil (Lee, et al., 1996, dalam Wenny, 2004).
Informasi yang memadai akan bisa mengurangi
tingkat ketidakpastian investor akan prosepek
kedepannya, sehingga perusahaan besar lebih
menarik bagi investor, yang pada gilirannya akan
meningkatkan likuiditas perusahaan.

Price = Rata-rata selisih bid-ask price setelah IPO

Volume Perdagangan Saham
Vol = rata-rata dari jumlah saham harian yang
diperdagangkan
Lebih banyak jumlah yang diperdagangkan
maka akan dapat dikatakan perusahaan yang
bersangkutan lebih likuid.
Risiko
Merupakan standar deviasi dari return harian
berdasarkan closing price. Rumus yang digunakan
adalah :
Risk =

∑

Ri − R
n −1

Keterangan:
Ri : return harian saham ke-i

Ri =

Harga penutupan hari ini –
harga penutupan hari sebelumnya
Harga penutupan hari sebelumnya

R : rata-rata return saham
n : banyaknya jumlah pengamatan
Semakin kecil risiko saham, semakin
menjanjikan return yang diperoleh investor, semakin
tinggi likuiditasnya.
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Semakin tinggi harga, semakin rendah
likuiditas suatu saham karena semakin besar biaya
yang harus ditanggung.
Untuk menguji hipotesis pertama, dilakukan
uji beda dua rata-rata. Uji ini dilakukan untuk
mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata
likuiditas suatu kelompok terhadap kelompok
lainnya. Pembagian kelompok dalam penelitian
ini di dasarkan pada tingkat underpricing saham
perusahaan yang melakukan IPO. Perusahaan
dikatakan mengalami underpricing tinggi jika initial
return-nya lebih besar atau sama dengan nilai
rata-rata initial return dan sebaliknya dikatakan
mengalami underpricing rendah jika memiliki nilai
initial return yang lebih kecil dari nilai rata-ratanya
Untuk menguji hipotesis kedua digunakan
regresi linier berganda. Uji ini dilakukan untuk
mengetahui pengaruh underpricing terhadap
likuiditas dengan mengontrol variabel-variabel lain
(Size, Vol, Risk, Price) yang secara teoretis diduga juga
mempengaruhi likuiditas saham perusahaan yang
melakukan IPO. Untuk analisis ini akan digunakan
alat statistik SPSS for Window. Model regresi yang
diajukan sebagai berikut :
Liquidity (spread/turn-over) = α0 + α1 Underpricing
+ α2 Size + α3 Vol
+ α4 Risk + α5 Price + e
Sebagai catatan, Price tidak dimasukkan
ke dalam persamaan regresi ketika variabel
dependennya adalah spread, karena spread sudah
menjadi kontrol untuk price. Demikian pula dengan
Volume tidak dimasukkan dalam persamaan regresi
ketika variabel dependennya adalah turn-over. Uji
beda dua rata-rata dan uji regresi linier berganda
dilakukan untuk periode 20 hari perdagangan

KEUANGAN
dan 240 hari perdagangan, dengan tujuan untuk
mendapatkan hasil yang robust.

HASIL

Selama tahun 1999-2005 terdapat 100
perusahaan yang melakukan IPO. Dari 100 perusahaan
ini, ada 2 perusahaan yang tidak mempunyai data
lengkap sehingga tidak dapat dilakukan perhitungan
initial return, sehingga sampel tersisa 98 perusahaan.
Dari 98 perusahaan ini terdapat 15 perusahaan
tidak mengalami underpricing, sehingga tersisa
83 perusahaan. Delapan puluh tiga perusahaan
inilah yang akhirnya menjadi sampel keseluruhan
penelitian.

Uji Hipotesis Pertama
Hipotesis pertama diajukan untuk menguji
apakah perusahaan yang mengalami tingkat
underpricing tinggi dibanding perusahaan yang
mengalami tingkat underpricing rendah mempunyai
tingkat likuiditas yang lebih tinggi. Setelah
dilakukan perhitungan diperoleh 38 perusahaan
mengalami underpricing tinggi dan 45 perusahaan
mengalami underpricing rendah. Ukuran likuiditas
yang digunakan ada dua yaitu spread dan turn over,
pengujian dilakukan dalam dua periode pengamatan
20 hari dan 240 hari setelah IPO. Ringkasan hasil uji
beda dua rata-rata dengan independent sample ttest dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Hasil Uji Beda Tingkat Likuiditas dengan Ukuran Spread untuk Perusahaan dengan
Underpricing Tinggi dan Underpricing Rendah Periode 20 Hari dan 240 Hari
Tingkat Underpricing

N

Mean

Underpricing Tinggi

38

-0,019

Underpricing Rendah

45

0,0829

Underpricing Tinggi

38

28,11395

Underpricing Rendah

45

36,67737

Mean Difference

t

p value

0,1020924

-1,489

0,141

8,5734138

-0,907

0, 368

Periode 20 hari

Periode 240 hari

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008.

Dari Tabel 1 diketahui untuk periode
pengamatan 20 hari rata-rata spread untuk kelompok
perusahaan yang mengalami underpricing tinggi
adalah -0,019 sedangkan rata-rata spread untuk
kelompok perusahaan yang mengalami underpricing
rendah adalah 0,0829 sehingga perbedaan rata-rata
spread-nya adalah 0,1020924. Hasil ini menunjukkan
bahwa dalam waktu 20 hari setelah IPO perusahaan
yang mengalami underpricing tinggi mengalami
likuiditas yang lebih tinggi dibanding perusahaan
yang mengalami underpricing rendah (semakin kecil
spread semakin tinggi likuiditas). Untuk periode
pengamatan 240 hari diketahui rata-rata spread

untuk kelompok perusahaan yang mengalami
underpricing tinggi adalah 0,1647805 sedangkan
rata-rata spread untuk kelompok perusahaan yang
mengalami underpricing rendah adalah 0,1527971
sehingga perbedaan rata-rata spread-nya adalah
0,01198. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam waktu
240 hari setelah IPO perusahaan yang mengalami
underpricing tinggi mengalami likuiditas yang
lebih tinggi dibanding perusahaan yang mengalami
underpricing rendah (semakin kecil spread semakin
tinggi likuiditas). Akan tetapi, perbedaan yang
terjadi pada 20 hari pengamatan maupun 240 hari
pengamatan ini secara statistik tidak signifikan (p
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value lebih besar dari α yang ditentukan 0,141 >
0,05 dan 0, 837 > 0,05), sehingga dianggap tidak
terjadi perbedaan likuiditas antara perusahaan yang

mengalami underpricing tinggi dengan perusahaan
yang mengalami underpricing rendah.

Tabel 2. Hasil Uji Beda Tingkat Likuiditas dengan Ukuran Turn-over untuk Perusahaan dengan
Underpricing Tinggi dan Underpricing Rendah Periode 20 Hari dan 240 Hari
Tingkat Underpricing

N

Mean

Underpricing Tinggi

38

67,03692

Underpricing Rendah

45

46,99923

Underpricing Tinggi

38

28,11395

Underpricing Rendah

45

36,67737

Mean Difference

t

p value

20,037693

0,866

0,389

8,5734138

-0,907

0, 368

Periode 20 hari

Periode 240 hari

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008.

Pada Tabel 2 untuk periode pengamatan 20
hari diketahui rata-rata turn-over untuk kelompok
perusahaan yang mengalami underpricing tinggi
adalah 67,03692 sedangkan rata-rata turn-over untuk
kelompok perusahaan yang mengalami underpricing
rendah adalah 46,99923 sehingga perbedaan ratarata turn-over-nya adalah 20,037693. Hasil ini
menunjukkan bahwa dalam waktu 20 hari setelah
IPO perusahaan yang mengalami underpricing tinggi
mengalami likuiditas yang lebih tinggi dibanding
perusahaan yang mengalami underpricing rendah
(semakin besar turn-over semakin tinggi likuidiatas).
Sedangkan untuk pengamatan 240 hari, ratarata turn- over untuk kelompok perusahaan yang
mengalami underpricing tinggi adalah 28,11395
sedangkan rata-rata turn-over untuk kelompok
perusahaan yang mengalami underpricing rendah
adalah 36,67737 sehingga perbedaan rata-rata turnover-nya adalah 8,5734138. Hasil ini menunjukkan
bahwa dalam waktu 240 hari setelah IPO perusahaan
yang mengalami underpricing tinggi mengalami
likuiditas yang lebih rendah dibanding perusahaan
yang mengalami underpricing rendah (semakin
besar turn-over semakin tinggi likuidiatas)
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Akan tetapi, kedua perbedaan ini secara statistik
tidak signifikan (p value lebih besar dari α yang
ditentukan 0,389 > 0,05 dan 0,368 > 0,05), sehingga
dianggap tidak terjadi perbedaan likuiditas antara
perusahaan yang mengalami underpricing tinggi
dengan perusahaan yang mengalami underpricing
rendah.
Uji Hipotesis Kedua
Uji hipotesis kedua dilakukan untuk
mengetahui apakah variabel underpricing (UP)
mempengaruhi likuiditas setelah dilakukan IPO
dengan mengontrol variabel-variabel harga saham
setelah IPO (PRICE), tingkat risiko perusahaan
(RISK), volume saham yang diperdagangkan (VOL)
dan ukuran perusahaan (SIZE) yang diduga juga
dapat mempengaruhi likuiditas setelah IPO. Untuk
itu dilakukan uji regresi linier berganda. Uji ini
dilakukan baik dengan variabel dependen spread
maupun turn over sebagai proxy dari likuiditas, dan
dilakukan dalam dua periode pengamatan, 20 hari
dan 240 hari setelah IPO. Ringkasan hasil uji regresi
linier berganda dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel
4.

KEUANGAN
Tabel 3. Ringkasan Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Spread dengan Variabel Underpricing,
Ukuran Perusahaan, Volume Saham, dan Risiko Periode 20 hari dan 240 hari
Keterangan

Konstanta

UP

LnSIZE

LnVOL

RISK

Koefisien Regresi

0,351

-0,186

-0,107

0,108

-23,107

t

0,527

-1,557

-1,275

2,102**

0,191

0,600

0,124

0,206

0,039

0,950

Periode 20 hari

p value
2

R
F
Sig. F

0,074
1,548
0,197

Periode 240 hari
Koefisien Regresi

-0,550

0,04559

0,131

-0,0749

12.128,185

t

-0,946

0,436

1,809*

-1,827*

1,575

0,347

0,664

0,074

0,072

0,119

p value
2

R
F
Sig. F

0,082
1,736
0,151

Ket: ** sig 5%, * sig 10%
Sumber: data sekunder yang diolah

Dari Tabel 3 untuk periode pengamatan 20 hari,
dapat diketahui bahwa underpricing (UP) mempunyai
pengaruh negatif terhadap spread, artinya semakin
tinggi underpricing yang dialami suatu perusahaan
maka semakin rendah spread. Dengan kata lain
semakin tinggi underpricing maka semakin tinggi
tingkat likuiditas saham yang diperdagangkan
(spread yang rendah mengindikasikan likuiditas yang
tinggi). Arah koefisien underpricing yang negatif ini
sesuai dengan teori yang diharapkan. Tetapi secara
statistik tidak signifikan (p-value > dari α yang
ditetapkan). Kemudian untuk variabel kontrol, hanya
variabel volume saham yang diperdagangkan (VOL)
yang berpengaruh signifikan pada spread (p-value <
dari α yang ditetapkan, 0,039 < 0,05) tetapi dengan
arah yang berbeda dari teori yang diharapkan
(diharapkan volume saham yang diperdagangkan
berpengaruh negatif terhadap spread).
Untuk periode pengamatan 240 hari, arah
pengaruh underpricing terhadap mengalami
perubahan dari yang diharapkan menjadi positif
artinya semakin tinggi underpricing yang dialami
suatu perusahaan maka semakin tinggi spread,

tetapi secara statistik tidak signifikan. Sedangkan
untuk variabel kontrol yang berpengaruh adalah
ukuran perusahaan (SIZE) dan volume saham yang
diperdagangkan. Ukuran perusahaan berpengaruh
positif signifikan terhadap spread (p-value < dari
α yang ditetapkan, 0,074 < 0,10), tetapi arah ini
tidak sesuai dengan teori yang diharapkan. Volume
saham yang diperdagangkan berpengaruh negatif
signifikan terhadap spread (p-value < dari α yang
ditetapkan, 0,072 < 0,10), arah ini sesuai dengan
teori yang diharapkan.
Nilai F tes untuk periode pengamatan 20 hari
dan 240 hari masing-masing sebesar 1,548 dengan
tingkat signifikansi 0,197 dan 1,736 dengan tingkat
signifikansi 0,151, menunjukkan secara bersama
seluruh variabel independen tidak berpengaruh
pada variabel dependen. Hal ini menunjukkan model
regresi yang diajukan lemah.
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Tabel 4. Ringkasan Hasil Uji Regresi Linier Berganda dengan Variabel Turn-over dengan Underpricing,
Ukuran Perusahaan, Risiko, dan Harga Saham Periode 20 hari dan 240 hari
Keterangan

Konstanta

UP

LnSIZE

RISK

PRICE

214.903

3,015

-18,017

-72.296,3

0,055

0,861

0,069

-0,650

-0,536

0,439

0,392

0,945

0,518

0,593

0,662

Periode 20 hari
Koefisien Regresi
t
p value
2

R
F
Sig. F

0,010
0,202
0,937

Periode 240 hari
Koefisien Regresi
t
p value
2

R
F
Sig. F

-208.088

-6,749

27.988

614.069,5

0,02241

-2,175

-0,392

2,635***

0,484

0,803

0,033

0,696

0,010

0,630

0,425

0,107
2,344
0,062*

Ket: ** *sig 1%, * sig 10%
Sumber: Data sekunder yang diolah, 2008.

Pada Tabel 4 untuk periode pengamatan 20
hari diketahui underpricing mempunyai pengaruh
positif terhadap turn-over, artinya semakin tinggi
underpricing yang dialami suatu perusahaan maka
semakin tinggi turn-over. Dengan kata lain semakin
tinggi underpricing maka semakin tinggi tingkat
likuiditas saham yang diperdagangkan (turn-over
yang tinggi mengindikasikan likuiditas yang tinggi).
Arah koefisien underpricing yang positif ini sesuai
dengan teori yang diharapkan, tetapi secara statistik
tidak signifikan (p value > dari α yang ditetapkan).
Sedangkan untuk periode pengamatan 240 hari
underpricing mempunyai pengaruh negatif terhadap
turn-over, artinya semakin tinggi underpricing yang
dialami suatu perusahaan maka semakin rendah turnover. Dengan kata lain semakin tinggi underpricing
maka semakin rendah tingkat likuiditas saham
yang diperdagangkan. Arah koefisien underpricing
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yaang negatif ini tidak sesuai dengan teori yang
diharapkan, tetapi secara statistik tidak signifikan
(p value > dari α yang ditetapkan). Untuk variabel
kontrol hanya ukuran perusahaan yang berpengaruh
pada turn-over. Ukuran perusahaan berpengaruh
positif signifikan (p value < dari α yang ditetapkan,
0,01 < 0,05) pada turn-over, arah pengaruh ini sesuai
dengan teori yang diharapkan.
Nilai F tes untuk periode pengamatan 20 hari
sebesar 0,202 dengan tingkat signifikansi 0,937
menunjukkan secara bersama seluruh variabel
independen tidak berpengaruh pada variabel
dependen. Hal ini menunjukkan model regresi
yang diajukan lemah. Sedangkan untuk periode
pengamatan 240 hari nilai F tes sebesar 2,344 dengan
tingkat signifikansi 0,062 menunjukkan secara
bersama seluruh variabel independen berpengaruh
pada variabel dependen.

KEUANGAN

PEMBAHASAN

Hasil uji beda menunjukkan bahwa tidak ada
perbedaan tingkat likuiditas saham antara kelompok
perusahaan yang mengalamai underpricing tinggi
dengan kelompok perusahaan yang mengalami
underpricing rendah baik untuk periode pengamatan
20 hari maupun 240 hari. Hal ini berarti underpricing
yang lebih tinggi tidak menyebabkan perusahaan
mengalami tingkat likuiditas yang lebih tinggi
setelah melakukan IPO. Kemungkinan yang terjadi
adalah data yang digunakan antara kelompok
perusahaan yang mengalami underpricing tinggi
jumlahnya cukup jauh berbeda dibanding kelompok
perusahaan yang mengalami underpricing rendah,
sehingga hasil tidak menunjukkan perbedaan yang
signifikan. Hasil penelitian ini tidak mendukung
hasil yang diperoleh oleh Li, et al. (2005) maupun
penelitian Zheng, Ogden, & Frank (2005).
Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan
bahwa koefisien regresi underpricing menunjukkan
arah yang diharapkan secara teoretis yaitu
berpengaruh negatif pada spread dan berpengaruh
positif pada turn-over dalam jangka pendek (20 hari
pengamatan setelah IPO). Akan tetapi hal ini secara
statistik tidak signifikan. Dalam jangka panjang
(240 hari pengamatan setelah IPO) koefisien yang
dimaksud berubah dari arah yang diharapkan,
yaitu menjadi berpengaruh positif pada spread dan
berpengaruh negatif pada turn-over dan secara
statistik juga tidak signifikan. Hasil penelitian ini
tidak mendukung temuan Li, et al. (2005) yang
menemukan bahwa underpricing secara positif
berpengaruh pada turn-over dan secara negatif
berpengaruh pada spread. Serta temuan Booth &
Chua (1986), bahwa initial return (i) berpengaruh
positif terhadap likuiditas. Demikian pula untuk
variabel kontrol yang dimasukkan dalam persamaan
regresi belum dapat menjelaskan pengaruhnya
secara konsisten terhadap tingkat likuiditas saham.

Secara parsial volume perdagangan saham dan
ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
likuiditas, tetapi arah yang diharapkan tidak sesuai
dengan teori yang diajukan dan berubah arahnya
dari periode pengamatan 20 hari ke periode
pengamatan 240 hari.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini menguji kembali pengaruh
underpricing terhadap likuiditas saham perusahaan
setelah melakukan IPO, dengan juga memasukkan
beberapa faktor lain yang secara teori diduga
mempengaruhi tingkat likuiditas saham perusahaan
sebagai variabel kontrol. Faktor-faktor lain
yang dimaksud adalah harga saham setelah
IPO, tingkat risiko perusahaan, volume saham
yang diperdagangkan dan ukuran perusahaan.
Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uraian
sebelumnya maka kesimpulan yang diambil dari
penelitian ini adalah bahwa secara keseluruhan
tidak ditemukan perbedaan tingkat likuiditas yang
signifikan antara perusahaan yang mengalami
underpricing tinggi dengan perusahaan yang
mengalami underpricing rendah. Ini berarti tingkat
likuiditas saham yang diperdagangkan untuk
perusahaan yang mengalami underpricing setelah
IPO adalah sama.
Pengujian pengaruh underpricing terhadap
likuiditas (dengan proxy turn-over dan spread)
dengan mengontrol ukuran perusahaan, risiko dan
harga dalam jangka pendek (20 hari pengamatan)
menunjukkan bahwa underpricing mempengaruhi
likuiditas dengan arah yang diharapkan secara
teoretis (berpengaruh negatif pada spread dan
berpengaruh positif pada turn-over). Akan tetapi
pengaruh ini secara statistik lemah, karena tidak
signifikan.
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Saran
Dikarenakan hasil temuan empiris dari
penelitian ini masih belum dapat memberi penjelasan
yang kuat tentang pengaruh underpricing terhadap
likuiditas saham setelah IPO, maka bagi penelitian
selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian
ulang dengan memperpanjang periode pengamatan,
sehingga dapat diperoleh sampel yang lebih
proporsional sehingga dapat diketahui perbedaan
tingkat likuiditas antara kelompok perusahaan
yang mengalami underpricing tinggi dengan yang
rendah. Selain itu dapat melakukan pengembangan
dengan memasukkan variabel-variabel lain yang bisa
mempengaruhi likuiditas saham, seperti retention
rate, insider trading, dan lain-lain.
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DAY OF THE WEEK EFFECT TERHADAP
RETURN DAN VOLUME PERDAGANGAN SAHAM
LQ45 DAN NON LQ45
Yanuar Bachtiar
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Abstract : This research aimed to know: first, day of the week effect that influence the return of LQ45
and non LQ45 stocks. Second, to know day of the week effect that influenced the volume of commerce of LQ45 and non LQ45 stocks. The taken samples were a property stock and real estate stocks
including 2 stocks that was part of LQ45 and 2 other stocks in non LQ45 at Jakarta Stock Exchange
(JSX) in January up to December 2006 (242 trade days) by fulfilling samples which were already valid.
Analysis model used in this research was linear regression model. The result of this research showed
that the lowest return found on Monday trade days and the lighest return was on Friday trade day.
However, day of the week effect only proved significant at stock non LQ45 group. The trial on trade
volume did not find any significant result.
Key words: day of the week effect, return, volume trade stock

Pada hakikatnya investasi di pasar modal menjanjikan
return (keuntungan) bagi para pemodal, namun
potensi keuntungan tersebut dapat berbalik secara
tiba-tiba menjadi suatu risk (kerugian) yang tidak
pernah terduga sebelumnya. Dunia pasar modal
memang tidak pernah terlepas dari dua sisi mata
uang, yaitu: return dan risk. Besarnya return yang
diharapkan akan berbanding dengan besarnya risiko
kerugian yang akan dihadapi.
Keberadaan informasi menjadi hal yang sangat
penting sebagai pertimbangan untuk menciptakan
atau meningkatkan keuntungan. Di pasar modal,
informasi dijadikan dasar pengambilan keputusan
untuk membeli dan menjual saham. Tidak dapat
disangkal bahwa informasi merupakan bahan baku
utama untuk melakukan investasi, karena informasi
dapat mempengaruhi volume perdagangan ataupun
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Yanuar Bachtiar: Telp. +62 511 330 4652, Fax. + 62 511 330 5238
E-mail: yanuarbachtiar@yahoo.co.id

perubahan harga, yang juga memunculkan konsep
pasar yang efisien di bidang keuangan (Tandelilin,
2001).
Konsep pasar yang efisien masih menjadi topik
perdebatan yang menarik dan kontroversial di pasar
keuangan sampai saat ini. Terdapat banyak penelitian
memberikan bukti empiris yang mendukung konsep
pasar yang efisien. Namun muncul juga sejumlah
penelitian yang menyatakan tentang adanya
anomali pasar, yang merupakan penyimpangan
terhadap hipotesis pasar yang efisien. Anomali pasar
tersebut antara lain: saham dengan rasio P/E yang
kecil (low P/E ratio), pengembalian tinggi yang tidak
normal di bulan Januari (January effect), size effect,
dan pengembalian rendah yang tidak normal pada
hari Senin (day of the week effect) (Fabozzi, 1999).

KEUANGAN
Pengungkapan adanya fenomena day of the
week effect berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh Anwar, dkk. (2009), yang melakukan penelitian
pada 3 pasar modal yaitu Indonesia, Singapura dan
Malaysia pada periode tahun 2007-2008. Analisis
serupa dilakukan Ambarwati (2009) melakukan
penelitian 37 perusahaan yang termasuk pada indeks
LQ45 pada Februari 2006 sampai dengan Januari
2007. Mereka menyimpulkan bahwa return saham
rendah atau negatif terjadi pada perdagangan
hari Senin (Monday effect) dan tertinggi pada hari
Jumat.
Cahyaningdyah (2005) berhasil menemukan
day of the week effect pada Bursa Efek Indonesia,
di mana return terendah terjadi pada hari Senin
(Monday effect) dan return tertinggi terjadi pada
hari Jumat (weekend effect).
The day of the week effect merupakan
perbedaan return antara hari Senin dengan harihari lainnya dalam seminggu secara signifikan
(Damodaran, 1996). Biasanya return yang signifikan
negatif terjadi pada hari Senin, sedangkan return
positif terjadi pada hari-hari lainnya. Pengaruh hari
perdagangan terhadap return saham merupakan
fenomena yang menarik untuk diperhatikan.
Fenomena ini merupakan bagian dari anomali teori
pasar efisien. Pada teori pasar efisien menyatakan
bahwa return saham tidak berbeda pada setiap hari
perdagangan. Namun fenomena day of the week
effect, menyatakan bahwa terdapat perbedaan
return untuk masing-masing hari perdagangan
dalam satu minggu. Di mana pada hari Senin
cenderung menghasilkan return yang negatif.
Penyimpangan atau anomali ini meski
mendapat perhatian yang serius, karena dapat
memberikan hasil yang berlawanan dengan hasil
yang diharapkan. Fama (1998) menyatakan bahwa
anomali-anomali ini terjadi secara kebetulan dan
saling menghilangkan, karena sebagian saham
meningkatkan return dan sebagian yang lain
menurunkan return.
Beberapa penelitian yang menguji hubungan
antara return saham dan volume perdagangan, di
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antaranya adalah Anton, Ghozali & Firmansyah
(2007) yang menyimpulkan bahwa return saham
tidak dipengaruhi oleh volume perdagangan saham
tidak mempengaruhi return saham. Secara rerata
volume perdagangan bersifat negatif terhadap
return saham (sentimen negatif). Dalam Brailsford
(1994), Karpoff (1986, 1987) menegaskan bahwa
adanya hubungan asimetris antara return dengan
volume perdagangan.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan
secara empiris apakah day of the week effect
memberi pengaruh terhadap return harian sahamsaham LQ45, membuktikan secara empiris day of
the week effect memberi pengaruh terhadap return
harian saham-saham non LQ45, untuk membuktikan
secara empiris apakah day of the week effect
mempengaruhi volume perdagangan harian sahamsaham LQ45, dan pembuktian apakah day of the
week effect mempengaruhi volume perdagangan
harian saham-saham non LQ45.

EFFICIENT MARKET, ANOMALI PASAR
MODAL DAN THE DAY OF THE WEEK EFFECT

Menelaah konsep pasar efisien berhubungan
pada sejauh mana dan seberapa cepat informasi
tersebut dapat mempengaruhi pasar yang tecermin
dalam perubahan harga sekuritas. Pasar yang efisien
adalah yang mana harga dari efek diperdagangkan
mencerminkan semua informasi relevan yang
tersedia secara cepat dan secara utuh (Jones, 2004),
dan Fama (1970) membaginya ke dalam hipotesis
pasar efisien berbentuk lemah, hipotesis pasar efisien
berbentuk setengah kuat, dan hipotesis pasar efisien
berbentuk kuat.
Teori ini mendapat pertentangan dari
behavorial finance yang berpendapat bahwa tidak
mudah menyatakan pasar efisien dengan berbagai
kriteria yang dipenuhi seperti memaksimalkan
profit, available information, informasi yang bersifat
random walk, dan reaksi terhadap informasi baru

KEUANGAN
(Tandelilin, 2001). Hal ini dikaitkan dengan temuan
tentang banyaknya pola-pola dalam pasar modal
yang dapat dikatakan sebagai anomali dalam pasar
modal, antara lain: anomali price-earning ratio
effect, anomali efek ukuran perusahaan (size effect),
anomali efek kalender (semacam efek Januari dan
efek hari) dan lainnya, terlebih business cycle effect
membuat investasi di pasar modal memiliki risiko
yang sangat besar (Harinowo, 2008).
Efek kalender terjadi karena waktu tertentu
menghasilkan return yang lebih tinggi secara
sistematis dan konsisten dibandingkan waktu yang
lain. Anomali the day of the week effect merupakan
anomali yang terjadi pada hari-hari tertentu dalam
satu minggu secara sistematis ini memberikan return
yang lebih tinggi dibanding return yang dihasilkan
pada hari-hari lain. Apolinario, et al. (2006)
menegaskan the day of the week effect implies that
the stocks return is not independent of the day of
the week in which the are generated. Fenomena
yang terjadi adalah return saham-saham pada hari
Senin lebih rendah (disebut blue Monday) dan return
saham-saham pada hari Jumat cenderung lebih
tinggi dibandingkan return pada hari-hari lainnya.

RETURN SAHAM

Konsep risiko tidak terlepas kaitannya dengan
return, karena investor selalu mengharapkan
tingkat return yang sesuai atas setiap risiko investasi
yang dihadapinya. Menurut Brigham, et al. (1999),
return is measure the financial performance of an
investment.
Menurut Jones (2000) dalam Suharli (2005)
return is yield and capital gain (loss). Yield, yaitu
cash flow yang dibayarkan secara periodik kepada
pemegang saham (dalam bentuk dividen). Capital
gain (loss), yaitu selisih antara harga saham pada
saat pembelian dengan harga saham pada saat
penjualan. Hal tersebut diperkuat oleh Corrado &
Jordan (2000) yang menyatakan bahwa return from

investment security is cash flow and capital gain/
loss.
Dividen merupakan keuntungan perusahaan
yang dibagikan kepada pemegang saham dalam
suatu periode tertentu. Capital gain/loss dalam
suatu periode merupakan selisih antara harga
saham semula (awal periode dengan harganya di
akhir periode). Bila harga saham pada akhir periode
lebih tinggi dari harga awalnya, maka dikatakan
investor memperoleh capital gain, sedangkan bila
yang terjadi sebaliknya maka investor dikatakan
memperoleh capital loss.

VOLUME PERDAGANGAN

Investor kebanyakan cenderung perhatian
lebih menaruh perhatian terhadap perubahan harga
dalam mengamati perdagangan saham. Beberapa
referensi sering mengabaikan perhatiannya pada
volume perdagangan. Padahal di Bursa Efek
Indonesia terdapat suatu indeks yang disebut
LQ45 (LiQuidity45) yang merupakan indeks yang
terdiri atas 45 (empat puluh lima) saham-saham
pilihan yang mengacu pada 2 (dua) variabel, yaitu
likuiditas perdagangan dan kapitalisasi dari sahamsaham tersebut. Setiap 6 (enam) bulan sekali sahamsaham tersebut dievaluasi dan diumumkan melalui
pengumuman di Bursa Efek Indonesia. Dalam
konteks penelitian ini periode tersebut per bulan
Agustus sampai dengan bulan Januari dan per bulan
Februari sampai dengan bulan Juli setiap tahunnya.
Sangat diyakini bahwa aspek kepercayaan
(belief) dari investor (financial analyst) merupakan
salah satu aspek yang sangat berpengaruh di pasar
modal atau sering disebut dengan behavioral
finance. Oleh sebab itu, suatu announcement
atau disclosure akan ditanggapi dengan beragam
oleh investor. Investor homogen tidak akan
menanggapinya dengan reaksi apapun sehingga
tidak akan terjadi transaksi. Hal ini karena investor
beranggapan bahwa kualitas informasi tersebut
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buruk atau karena saham tersebut mengalami
overvalued. Pada dasarnya semua investor berharap
dapat menjual sahamnya. Jika itu terjadi, maka
tidak seorang pun yang membeli saham. Lain halnya
dengan heterogenitas persepsi investor, hal ini akan
mendorong terjadinya transaksi perdagangan saham
(Asnawi & Wijaya, 2005).

HIPOTESIS

H1 : Day of the week effect memberi pengaruh
terhadap return saham-saham LQ45.
H2 : Day of the week effect memberi pengaruh
terhadap return saham-saham non LQ45.
H3 : Day of the week effect mempengaruhi volume
perdagangan harian saham-saham LQ45.
H4 : Day of the week effect memberi pengaruh
volume perdagangan harian saham-saham
non LQ45.

Didapatkan 2 emiten Non LQ45 berdasarkan
frekuensi perdagangannya tidak pernah 1 (satu)
hari pun tidak melakukan transaksi, dalam artian
saham-saham tersebut selalu aktif selama periode
Januari hingga Desember 2006 yang berjumlah 242
(dua ratus empat puluh dua) hari perdagangan.
Kriteria tambahan tersebut adalah: (1) saham-saham
tersebut memiliki keseimbangan jumlah aset dengan
saham-saham Non LQ45, (2) saham-saham tersebut
tergabung dalam kelompok sektoral yang sama,
yaitu sektor properti. Berdasarkan kriteria tersebut,
maka jumlah saham emiten yang menjadi sampel
dalam penelitian ini berjumlah 4 perusahaan.
Tabel 1. Daftar Saham-saham LQ45 dan Non LQ45
Teraktif Periode Januari s.d. Desember
2006
No.
1
2
3
4

Kode
ADHI
KIJA
CTRA
ELTY

Emiten
Adhi Karya (Persero) Tbk.
Kawasan Industri Jababeka Tbk
Ciputra Development Tbk.
Bakrieland Development Tbk.

Indeks
LQ45
LQ45
non LQ45
non LQ45

Sumber: Data diolah, 2009.

METODE

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah
352 emiten yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia
selama periode Januari sampai dengan Desember
2006. Dari populasi tersebut dipilih berdasarkan
salah satu indeks yaitu indeks LQ45. Untuk dapat
mewakili saham-saham yang tercatat di Bursa Efek
Indonesia, penelitian ini memilih sampel dari sahamsaham di luar LQ45.
Kriteria pemilihan populasi dan sampel adalah
sebagai berikut: (1) Perusahaan-perusahaan tersebut
terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia.
(2) Perusahaan-perusahaan yang terdaftar dan
tetap listing di Bursa Efek Indonesia selama periode
pengamatan. (3) Perusahaan tetap aktif dalam
melakukan aktivitas perdagangan di Bursa Efek
Indonesia selama periode pengamatan.
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Data return dan volume perdagangan diteliti
dengan teknik penggabungan data (polling the
date) antara time series dengan cross section.
Variabel terikat (dependent variable) pada
penelitian ini adalah return saham berupa perbandingan antara harga penutupan saham pada hari ke
t dikurangi harga penutupan saham pada hari ke t-1
dengan harga penutupan saham pada ke t-1 ditulis
dengan rumus yang diproksikan Jogiyanto dalam
Iramani (2006):
Rt =

Pt - Pt -1
Pt -1

Keterangan:
Ri = Return saham
Pt = Harga saham pada periode t
Pt-1 = Harga saham pada periode t-1

KEUANGAN
Return pada rumus tersebut diasumsikan
bahwa terjadi pada investor jangka pendek, sehingga
mengabaikan dividen. Nilai return sebesar 0 (nol) menunjukkan nilai sebenarnya dari return yaitu 0%.
Pada pengujian lain, volume perdagangan
saham dijadikan variabel terikat, di mana nilai dari
volume perdagangan pada hari t merupakan volume
saham penutupan pada hari t.
Variabel bebas (independent variable) dalam
penelitian ini adalah variabel hari berupa return di
hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat. Di mana
dalam periode Januari sampai dengan Desember
2006, terdapat 48 (empat puluh delapan) hari
perdagangan pada hari Senin, 49 (empat puluh
sembilan) hari pada hari Selasa, 51 (lima puluh
satu) hari Rabu, 48 (empat puluh delapan) hari
perdagangan pada hari Kamis dan 46 (empat puluh
enam) hari Kamis.
Dalam menguji hipotesis tentang return dan
volume perdagangan saham digunakan model
regresi berganda dengan menggunakan variabel
dummy yang dinyatakan dalam fungsi persamaan
sebagai berikut (Balaban, 1994) diproksikan:
Returnt = CSnDSnt + CSlDSlt + CRbDRbt + CKmDKmt
+ CJmDJmt + εt
Returnt menunjukkan besarnya return saham
pada hari t, CHari adalah nilai koefisien regresi untuk
variabel dummy hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan
Jumat yang menunjukkan besarnya return saham
rata-rata pada hari t, DSnt, DSlt, DRbt, DKmt dan
DJmt adalah variabel dummy untuk menyatakan
hari Senin (Sn), Selasa (Sl), Rabu (Rb), Kamis (Km),
dan Jumat (Jm), di mana apabila Senin variabel
dummy Senin bernilai 1 (satu), sementara dummy
hari lainnya bernilai 0 (nol). Jika Selasa, dummy
Selasa bernilai 1 (satu) dan dummy hari lain bernilai
0 (nol), demikian seterusnya hingga hari Jumat. εt
adalah lag sebagai nilai error pada hari tersebut.
Pengujian
hipotesis
terhadap
volume
perdagangan diperlakukan sama dengan pengujian
tersebut, sehingga didapat:

Volumet = CSnDSnt + CSlDSlt + CRbDRbt
+ CKmDKmt + CJmDJmt + εt
Volumet menunjukkan besarnya volume
perdagangan saham pada hari t, CHari adalah nilai
koefisien regresi untuk variabel dummy hari Senin,
Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat yang menunjukkan
besarnya volume perdagangan saham rata-rata
pada hari t, DSnt, DSlt, DRbt, DKmt dan DJmt adalah
variabel dummy untuk menyatakan hari Senin (Sn),
Selasa (Sl), Rabu (Rb), Kamis (Km), dan Jumat (Jm), di
mana apabila Senin variabel dummy Senin bernilai
1 (satu), sementara dummy hari lainnya bernilai 0
(nol). Jika Selasa, dummy Selasa bernilai 1 (satu) dan
dummy hari lain bernilai 0 (nol), demikian seterusnya
hingga hari Jumat. εt adalah lag sebagai nilai error
pada hari tersebut.
Pembuktian hipotesis dilakukan dengan Uji F
(Anova), pengujian ini dilakukan untuk mengetahui
signifikansi pengaruh variabel bebas (Hari
perdagangan) secara keseluruhan atau serentak
terhadap variabel terikatnya (return dan volume
perdagangan). Tingkat kepercayaan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah 95% dengan derajat
kebebasan (df) = (k-1(n-k) atau lag atau nilai error
(ε) = 5%. Pembuktian hipotesisnya adalah sebagai
berikut: (1) Diterima jika Sig. F (ρ value)<0,05 (day of
the week effect memberi pengaruh terhadap return)
dan ditolak, jika Sig. F (ρ value)>0,05. (2) Diterima,
jika Sig. F (ρ value)<0,05 (day of the week effect
mempengaruhi volume perdagangan dan ditolak,
jika Sig. F (ρ value)>0,05.

HASIL

Day of The Week Effect terhadap Return Sahamsaham LQ45
Rerata (pada Tabel 2) return terendah terjadi
pada hari Senin, di mana rerata return menunjukkan
nilai negatif sebesar -0,0054046. Setelah itu terjadi
kenaikan return yang tajam pada hari Selasa
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0,0014591, kemudian kembali meningkat pada hari
Rabu sebesar 0,0053118. Penurunan return terjadi
pada hari Kamis sebesar 0,0012352. Selanjutnya

pada akhir pekan tepatnya pada hari Jumat rerata
return kembali meningkat tajam menjadi sebesar
0,0097825.

Tabel 2. Deskripsi Return Saham-saham LQ45
Hari Perdagangan
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Total

N
48
49
51
48
46
242

Mean
-0,0054046
0,0014591
0,0053118
0,0012352
0,0097825

Standard Deviation
0,0425135
0,0277976
0,0221546
0,0276499
0,0290488

Minimum
-0,1602600
-0,0574300
-0,0465900
-0,0726600
-0,0601100

Maximum
0,1556000
0,1008400
0,0599000
0,0988500
0,1142300

Sumber: Data diolah, 2009.

Tabel 3. Regresi Return Saham-saham LQ45
Statistik
R Square
F
Sig. F
b
t
Sig. t

Senin

Selasa

Kamis

Jumat
0.19
2,26
0,062

-0,011
-2,073
0,039

-0,004
-0,749
0,454

-0,004
-0,789
0,431

0,004
0,855
0,393

Sumber: Data diolah, 2009.

Berdasarkan Tabel 3, Sig. t (ρ value) hari
perdagangan Senin bernilai 0,039. Berarti 0,039<0,05
sehingga perdagangan hari Senin signifikan pada
tingkat 5% (0,05), sementara Sig. t (ρ value) hari
perdagangan lainnya yaitu Selasa, Kamis dan Jumat
>0,05 atau hari Selasa, Kamis dan Jumat tidak
signifikan.
Pengujian day of the week effect terhadap
return saham-saham LQ45 melalui analisis variants
(Anova) menunjukkan bahwa Sig. F (ρ-value)
sama dengan 0,062, berarti 0,062>0,05, sehingga
disimpulkan bahwa day of the week effect tidak
berpengaruh terhadap return saham-saham LQ45
selama periode penelitian.
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Day of The Week Effect terhadap Return Sahamsaham Non LQ45
Rerata (Tabel 4) return terendah terjadi pada
hari Senin, di mana rerata return menunjukkan
nilai negatif sebesar -0,0074056. Setelah itu terjadi
kenaikan return yang tajam pada hari Selasa
0,0013015, kemudian kembali meningkat pada hari
Rabu sebesar 0,0069055. Penurunan return terjadi
pada hari Kamis sebesar 0,0040794. Selanjutnya
pada akhir pekan tepatnya pada hari Jumat rerata
return kembali meningkat tajam menjadi sebesar
0,009854.
Berdasarkan nilai standar deviasi dapat
diketahui, bahwa standar deviasi terbesar terjadi
pada hari Senin yaitu sebesar 0,04177087. Hal ini
dapat menjelaskan bahwa rerata return pada hari
Senin memiliki risiko tertinggi dibandingkan hari
perdagangan lainnya. Standar deviasi terendah
terjadi pada hari Rabu, yakni sebesar 0,02570915.
Hal ini menandakan bahwa risiko pada hari Rabu
paling kecil jika dibandingkan dengan hari lainnya.
Akhirnya berdasarkan penelitian minimum dan
maksimumnya, dapat diketahui bahwa return
terendah pada tahun 2006 terjadi pada hari Senin
yakni-0,13900. sedangkan return tertinggi terjadi
pada hari Jumat sebesar 0,11875.

KEUANGAN
Tabel 4. Return Saham-saham Non LQ45
Hari Perdagangan
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Total

N
48
49
51
48
46
242

Mean
-0,0074056
0,0013015
0,0069055
0,0040794
0,0098540

Standard Deviation
0,04177087
0,02952170
0,02570915
0,03698815
0,02863673

Minimum
-0,13900
-0,08223
-0,03948
-0,10904
-0,03643

Maximum
0,09572
0,09605
0,07351
0,09762
0,11875

Sumber: Data diolah, 2009.

Tabel 5. Regresi Return Saham-saham Non LQ45
Statistik
R Square
F
Sig. F
b
t
Sig. t

Senin

Selasa

Kamis

Jumat
0,2
2,492
0,042

-0,139
-2,462
0,014

-0,055
-0,969
0,333

-0,027
-0,486
0,627

0,028
0,502
0,616

Sumber: Data diolah, 2009.

Hal penting yang juga menarik dari penelitian
return tersebut adalah bahwa rerata return pada hari
Senin adalah negatif, sedangkan untuk hari lainnya
rerata return bernilai positif. Berdasarkan Tabel 5,
Sig. t (ρ value) hari perdagangan Senin bernilai 0,014.
Hal ini dapat diartikan bahwa perdagangan hari
Senin signifikan pada tingkat 5% (0,05), sementara ρ
value hari perdagangan lainnya yaitu Selasa, Kamis
dan Jumat >0,05 atau hari Selasa, Kamis dan Jumat
tidak signifikan secara statistik.
Pengujian day of the week effect terhadap
return saham-saham non LQ45 melalui analisis
variants (Anova) menunjukkan bahwa Sig. F (ρvalue) adalah 0,042. Artinya 0,042<0,05 sehingga
disimpulkan bahwa day of the week effect memiliki

pengaruh terhadap return saham-saham non LQ45
selama periode penelitian.
Day of The Week Effect terhadap Volume
Perdagangan Saham-saham LQ45
Pada Tabel 6 digambarkan bahwa rerata volume
perdagangan pada hari Senin sebesar 32.699.370.
Setelah itu terjadi kenaikan volume perdagangan
yang cukup tajam pada hari Selasa 37.554.199,
volume perdagangan pada hari ini adalah volume
tertinggi dibandingkan hari perdagangan lainnya.
Kemudian sedikit menurun pada hari Rabu sebesar
37.490.539.
Penurunan volume terjadi pada hari Kamis
sebesar 34.530.750. Selanjutnya pada akhir pekan
tepatnya pada hari Jumat rerata volume kembali
menurun menjadi sebesar 32.699.370. Ini adalah
volume perdagangan terendah dibandingkan volume
perdagangan pada hari perdagangan lainnya.
Semua hari perdagangan tidak signifikan
seperti digambarkan pada Tabel 7. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa hari perdagangan tidak memiliki
pengaruh terhadap volume perdagangan saham
LQ45 selama periode pengamatan.

Tabel 6. Volume Perdagangan Saham terhadap Saham-saham LQ45
Hari Perdagangan
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Total

N
48
49
51
48
46
242

Mean
35.453.255
37.554.199
37.490.539
34.530.750
32.699.370

Standard Deviation
34.477.090
30.803.914
35.550.932
38.474.996
30.954.169

Minimum
2.735.500
1.609.750
864.000
2.872.500
798.750

Maximum
143.760.750
115.937.250
215.336.000
182.702.000
145.091.250

Sumber: Data diolah, 2009.
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Tabel 7. Regresi Return Saham-saham LQ45
Statistik
R Square
F
Sig. F
B
T
Sig. t

Senin

Selasa

Kamis

Jumat
-0,007
0,152
0,962

-2037284,007
-0,277
0,782

63659,764
0,009
0,993

-2959789,216
-0,403
0,687

-4791169,650
-0,645
0,519

Sumber: Data diolah, 2009.

Pengujian day of the week effect terhadap
volume perdagangan saham-saham non LQ45
melalui analisis variants (Anova) menunjukkan
bahwa ρ-value hari perdagangan tidak kurang atau

sama dengan 5% (0,05), sehingga disimpulkan bahwa
day of the week effect tidak memberi pengaruh
terhadap volume perdagangan saham-saham non
LQ45 selama periode penelitian.

Day of The Week Effect terhadap Volume Perdagangan Saham-saham Non LQ45
Tabel 8. Volume Perdagangan Saham terhadap Saham-saham Non LQ45
Hari Perdagangan
Senin
Selasa
Rabu
Kamis
Jumat
Total

N
48
49
51
48
46
242

Mean
34.309.219
33.536.235
33.480.966
38.872.240
31.889.842

Standard Deviation
41.391.065
35.684.641
37.464.199
45.538.619
45.018.991

Minimum
2.436.500
1.268.250
412.000
844.500
2.591.750

Maximum
177.501.250
136.393.500
140.964.250
233.305.250
223.890.500

Sumber: Data diolah, 2008.

Rerata volume perdagangan pada hari Senin
sebesar 34.309.219. Setelah itu terjadi kenaikan
volume perdagangan yang cukup tajam pada hari
Selasa 33.536.235, volume perdagangan pada hari
ini adalah volume tertinggi dibandingkan hari
perdagangan lainnya. Kemudian sedikit menurun
pada hari Rabu sebesar 33.480.966. Penurunan
volume terjadi pada hari Kamis sebesar 38.872.240.
Selanjutnya pada akhir pekan tepatnya pada hari
Jumat rerata volume kembali menurun menjadi
sebesar 31.889.842. Ini adalah volume perdagangan
terendah dibandingkan volume perdagangan pada
hari perdagangan lainnya.
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Tabel 9 menyatakan bahwa semua hari
perdagangan tidak signifikan sehingga dapat
disimpulkan bahwa hari perdagangan tidak memiliki
pengaruh terhadap volume perdagangan saham
non LQ45 selama periode pengamatan.
Pengujian day of the week effect terhadap
volume perdagangan saham-saham Non LQ45
melalui analisis variants (Anova) menunjukkan
bahwa ρ-value hari perdagangan tidak kurang atau
sama dengan 5% (0,05), sehingga ditarik kesimpulan
bahwa day of the week effect memiliki tidak
memberi pengaruh terhadap volume perdagangan
saham-saham Non LQ45.

KEUANGAN
Tabel 9. Regresi Return Saham-saham Non LQ45
Statistik
R Square
F
Sig. F
B
T
Sig. t

Senin

Selasa

Kamis

Jumat
0,002
0,270
0,897

828253,064
0,117
0,907

55269,008
0,008
0,994

5391273,897
0,764
0,445

-1591123,295
-0,223
0,824

Sumber: Data diolah, 2009.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian memberikan kesimpulan
bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh day of
the week effect terhadap return saham-saham
LQ45 pada hari perdagangan Senin berpengaruh
terhadap return saham-saham LQ45, hal ini selaras
dengan pada yang dikemukakan Anwar, dkk. (2009)
bahwa di Indonesia bereaksi positif di hari Senin
perdagangan dan bergerak negatif di hari Jumat,
dan hal menjadi kontradiksi terhadap temuan
Ambarwati (2009) bahwa return saham rendah
pada perdagangan hari Senin (Monday effect) dan
mengalami pergerakan tertinggi pada hari Jumat. Hal
ini mungkin dikarenakan reaksi pada perdagangan
saham LQ45 yang teraktif terakumulasi pada hari
perdagangan di hari Senin.
Bertolak belakang pada telaah hasil day of
the week effect terhadap return saham-saham non
LQ45, hari perdagangan Senin memiliki pengaruh
terhadap return saham-saham non LQ45, hal ini
memperkuat hasil temuan Ambarwati (2009),
Cahyaningdyah (2005) berhasil menemukan hal
serupa bahwa day of the week effect pada Bursa
Efek Indonesia, di mana return terendah terjadi
pada hari Senin (Monday effect) dan return tertinggi
terjadi pada hari Jumat (weekend effect). Hal ini
seperti diungkapkan dilatarbelakangi dengan alasan
yang sama bahwa investor cenderung melakukan
tindakan korektif hingga hari Senin, dan melakukan
aksi positifnya di hari Jumat.

Tidak ditemukan pola dan indikasi adanya day
of the week effect terhadap volume perdagangan
saham, menandakan bahwa hari perdagangan
hampir tidak bergantung sepenuhnya dengan
berapa volume perdagangan saham yang terjadi
pada hari yang bersangkutan dan berdampak pada
tingkat pengembalian yang tidak menguntungkan
dengan dimungkinkan terjadinya anomali pasar, hal
ini memperkuat temuan yang diutarakan Anton, dkk.
(2007) yang menyatakan return saham tidak dipengaruhi oleh volume perdagangan saham, karena
secara rerata volume perdagangan bersifat negatif
terhadap return saham (sentimen negatif). Para
investor terkadang terlalu berlebihan menanggapi
akan berbagai informasi terlebih informasi negatif
yang mendorong pada harga saham bergerak
menjauh dari investasinya.
Perdagangan
saham-saham
baik
LQ45
maupun non LQ45 dalam penelitian ini perhatian
serius akan perdagangan hari Senin karena bernilai
negatif dan dapat berdampak pada kerugian. Pada
hari perdagangan Selasa dan Rabu, investor dapat
melakukan transaksi sesuai dengan perencanaan
strategi (strategic planning) yang telah dilakukan
dan pada hari Kamis investor dianjurkan investor
mempersiapkan
strategi
investasinya
untuk
diterapkan pada transaksi hari perdagangan Jumat,
karena pada hari perdagangan ini cenderung
menghasilkan return yang tinggi.
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KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan
secara empiris apakah day of the week effect
memberi pengaruh terhadap return harian sahamsaham LQ45, membuktikan secara empiris day of
the week effect memberi pengaruh terhadap return
harian saham-saham non LQ45, untuk membuktikan
secara empiris apakah day of the week effect
mempengaruhi volume perdagangan harian sahamsaham LQ45, serta pembuktian apakah day of the
week effect mempengaruhi volume perdagangan
harian saham-saham non LQ45.
Hasil pengujian dari hipotesis dapat diambil
kesimpulan bahwa pada saham LQ45 hari
perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap return saham harian pada saham-saham
LQ45, artinya tidak terjadi fenomena day of week
effect, di mana return terendah terjadi pada hari
Senin sedangkan return tertinggi terjadi pada hari
Jumat. Fenomena sebaliknya terjadi pada sahamsaham Non LQ45, terjadi day of the week effect pada
saham-saham Non LQ45 di mana return terendah
terjadi pada hari Senin dan return tertinggi terjadi
pada hari Jumat, terjadi fenomena pola yang
terbalik pada hari perdagangan antara saham LQ45
dan saham Non LQ45 terhadap return saham.
Ditemukan hubungan yang asimetris antara
return dengan volume perdagangan, sehingga
volume perdagangan baik saham-saham LQ45
maupun Non LQ45 tidak ditemukan pola dan indikasi
adanya day of the week effect.

pengkajian terhadap informasi yang relevan, baik
informasi dari dalam negeri maupun luar negeri.
Keterbatasan pada sampel saham teraktif
perlu dikembangkan lebih jauh untuk penelitian
selanjutnya, dengan menambahkan jumlah yang
lebih banyak dengan periode rentang waktu yang
lebih panjang, sehingga fenomena day of the week
effect dapat terjawab baik dengan memberikan
mengkaji aspek-aspek yang melatarbelakangi
pengaruh yang ditimbulkan.
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Abstract: The aim of research was to find out an influence of Economic Value Added (EVA) and
Market Value Added (MVA) towards share price of PT. International Nickel Indonesia, tbk (PT.INCO).
The secondary data was gathered by capital market information centre (PIPM) Makasar. The data was
cultivated by using multiple regression analyze using software SPSS 15.0 for windows. The analysis
result showed that variable independent that consisted of economic value added (EVA) and market
value added (MVA) had a simultaneously positive influence and significant impact towards share
market price of PT. INCO Tbk as variable dependent. Partially, variable EVA (X1) had weak positive
and significant influence meanwhile MVA (X2) had strong positive and significant towards share price
PT. INCO, tbk influence. Both of variable independent (EVA and MVA) would be able to explain share
price result (dependent variable) at that time as big as 85%. The other factor which was not studied
in this study that influenced social condition was for example share price, policies, economy unstable
with corporate action like stock split, bonus stock distribution, and right issue.
Key words: Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA) dan Stock Price

Kesuksesan suatu perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya tidak dapat dipisahkan dari
peran manajer keuangan yang bertugas dalam
pengambilan keputusan investasi (investment
decision) dan penentuan sumber-sumber pendanaan
(financing decison) yang ekonomis untuk memaksimumkan nilai perusahaan (maximization value
of firm) (Brigham & Houston, 2001). Di samping
itu, tujuan keputusan keuangan juga untuk
meningkatkan kemakmuran pemilik perusahaan
dan para stakeholder yang diindikasikan terjadi
seiring dengan meningkatnya nilai perusahaan atau
harga saham bagi perusahaan yang telah go public.
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Perusahaan yang unggul selalu berkonsentrasi
pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan
dan stakeholder meskipun pengukuran nilai
tambah bukan merupakan suatu hal yang mudah.
Beberapa perusahaan yang telah berpengalaman
memfokuskan perhatiannya pada diskonto arus
kas (internal rate of return dan net present value)
atau analisa rasio keuangan lainnya sebagai alat
analisis dalam menilai kinerja perusahaan. Dalam
perkembangan berikutnya dikembangkan konsep
Economic Value Added (EVA) dan Market Value
Added (MVA) karena ternyata analisa rasio memiliki
kelemahan-kelemahan.

KEUANGAN
Young & O’Byrne (2001) dan Ferguson,
Rentzler, & Yu (2005) menjelaskan bahwa EVA
sebagai alat manajemen dalam mengukur kinerja
memiliki keunggulan diantaranya karena mampu
menyajikan informasi mengenai laba ekonomis
perusahaan dengan benar (the true economic profit
of an entreprise) dibandingkan dengan pendekatan
lainnya yang hanya menggunakan accounting
profit. Dalam praktiknya, laba akuntansi hanya
memperhitungkan biaya modal dari hutang (cost
of debt) dan tidak memperhitungkan biaya modal
dari ekuitas (cost of equity) sedangkan economic
value added (EVA) memperhitungkan keduanya.
Menurut Lehn, et al. (1996), EVA dapat dirumuskan
sebagai hasil pengurangan Net Operating Profit
After Tax (NOPAT) dengan biaya modal. Selain
menggunakan EVA, Market Value Added (MVA) juga
dapat digunakan untuk mengukur kinerja sebuah
perusahaan.
Ruky (1999) menyatakan bahwa MVA adalah
EVA yang dihasilkan oleh kinerja manajerial
sepanjang umur perusahaan yang di-present valuekan sehingga MVA berkaitan erat dengan EVA. Secara
teoretis, pengukuran MVA memerlukan adanya nilai
perusahaan dengan total kapital. MVA diperoleh dari
selisih antara nilai perusahaan dengan nilai kapital.
Dalam nilai perusahaan dan modal pemilik terdapat
komponen hutang yang sama. Di samping itu, MVA
juga adalah selisih antara nilai pasar ekuitas (market
value of equity) atau total kapitalisasi saham di pasar
modal dan nilai buku ekuitas, maka MVA dapat
dirumuskan sebagai selisih nilai pasar (market value)
dengan modal yang diinvestasikan (invested capital)
oleh investor. Menurut Al Ehrbar (1999) dalam
Mariana (2007) peningkatan MVA dapat dilakukan
dengan cara meningkatkan EVA yang merupakan
pengukuran internal kinerja operasional tahunan.
Dengan demikian EVA mempunyai hubungan yang
kuat dengan MVA.
Sehubungan dengan itu, Dutta & Reichelstein
(2005) menyatakan bahwa konsep EVA dan MVA
merupakan pendekatan yang digunakan untuk
menilai kinerja perusahaan khususnya perusahaan

yang telah go public dengan menggunakan
indikator harga saham atau return saham. Berbeda
dengan ukuran kinerja perusahaan konvensional
yang memerlukan analisis pembanding dengan
perusahaan pada industri yang sejenis, EVA dan MVA
dapat berdiri sendiri. Metode EVA dan MVA yang
berhasil diciptakan perusahaan adalah faktor yang
paling relevan dalam pembentukan nilai perusahaan
yang akhimya akan berpengaruh pada harga saham
(stock price).
Apabila kinerja manajemen baik atau efektif
(dilihat dari nilai tambah yang diberikan), maka akan
tercermin pada perubahan harga saham perusahaan.
Oleh sebab itu apabila hasil dari pengukuran EVA
dan MVA positif, berarti ada nilai tambah bagi
perusahaan, dan biasanya akan direspon oleh
meningkatnya harga saham perusahaan sehingga
tingkat pengembalian saham (return saham)
akan mengalami peningkatan atau perusahaan
berhasil menciptakan nilai tambah perusahaan bagi
investor.
Sebaliknya jika EVA dan MVA negatif berarti
perusahaan mengalami penurunan kinerja yang
biasanya akan direspon dengan penurunan
harga saham perusahaan dan tentunya tingkat
pengembalian saham (return saham) akan
mengalami penurunan. Dengan demikian nilai EVA
dan MVA yang positif diharapkan akan memberikan
pengaruh yang positif juga terhadap kenaikan
harga saham perusahaan. (Mirza & Imbuh, 1999).
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh
dan signifikansi EVA dan MVA terhadap nilai
perusahaan.

ECONOMIC VALUE ADDED (EVA)

EVA telah menjadi salah satu alat ukur kinerja
perusahaan karena pendekatan pengukuran kinerja
tradisional (traditional accounting) ternyata tidak
mampu memberikan informasi yang akurat dalam
pengambilan keputusan strategis. EVA mengukur
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kinerja dengan laba operasi setelah pajak dikurangi
biaya yang digunakan untuk menghasilkan laba
(Lehn, et al., 1996). Dalam pada itu, EVA merupakan
selisih net operating profit dengan biaya yang
sesuai untuk opportunity cost terhadap seluruh
modal yang diinvestasikan (Stewart, 1994 dalam
Farsio, Degel, & Degner, 2000). Dalam penelitian
ini EVA adalah selisih antara NOPAT dengan biaya
modal perusahan, dimana NOPAT (Net Operating
After Tax) merupakan laba bersih yang diperoleh
dari laba operasi perusahaan setelah dikurangi
pajak penghasilan atau laba usaha dikurangi pajak
penghasilan.

MARKET VALUE ADDED (MVA)

Konsep MVA berkaitan erat dengan EVA
yang diperoleh dari selisih antara nilai perusahaan
dengan nilai kapital. Akan tetapi karena dalam nilai
perusahaan dan milik kapital terdapat komponen
hutang yang sama maka MVA juga adalah selisih
antara nilai pasar ekuitas (market value of equity)
atau total kapitalisasi saham di pasar modal dan
nilai buku ekuitas (Ruky, 1999). Menurut Fountaine,
Jordan, & Phillips (2008) MVA merupakan
perbedaan antara nilai perusahaan dan modal yang
dikontribusikan (capital contributed) dalam bentuk
saham dan obligasi.

keuangan (kepuasan pelanggan). Dalam kaitannya
dengan penelitian ini kinerja atau nilai perusahaan
diukur dengan menggunakan harga saham.

HUBUNGAN EVA, MVA DAN HARGA
SAHAM PERUSAHAAN

EVA dan MVA sebagai alat ukur kinerja
perusahaan dengan menggunakan harga saham
memiliki korelasi positif dengan kinerja/harga saham
perusahaan (Stern Stewart; 1994; Lehn & Makhija,
1996; O’Byrne, 1997). Dengan demikian nilai EVA
dan MVA yang positif diharapkan akan memberikan
pengaruh yang positif juga terhadap kenaikan harga
saham perusahaan.

HIPOTESIS

H1

H2

: Terdapat pengaruh positif signifikan antara
economic value added dengan nilai saham PT.
International Nickel Indonesia, Tbk.
: Terdapat pengaruh positif signifikan antara
market value added dengan nilai saham PT.
International Nickel Indonesia, Tbk.

METODE
KINERJA/NILAI PERUSAHAAN

Penilaian kinerja perusahaan merupakan
salah satu tugas penting dari seorang manajer
dalam kaitannya dengan kemampuannya untuk
mengembangkan perusahaan. Pengukuran kinerja
saat ini merupakan kombinasi antara informasiinformasi keuangan dan non keuangan yang juga
akan melahirkan kinerja kuangan (seperti laba dan
harga saham yang meningkat) dan kinerja non
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Sampel dalam penelitian ini adalah PT.
International Nickel Indonesia Tbk. (PT.INCO,Tbk).
Data sekunder yang digunakan terdiri atas
dokumentasi laporan keuangan dan perkembangan
harga saham tahun 2004-2008 yang dikumpulkan
melalui Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) yang
merupakan kuasa perwakilan BEI di Makassar.
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah
perkembangan harga saham rata-rata pertahun
selama lima tahun (2004-2008). Variabel independen

KEUANGAN
terdiri atas economic value added (X1) yang diukur
dari selisih antara net operating after tax (NOPAT)
dengan capital cost yang diperoleh dari hasil
perkalian antara invested capital dengan WACC.
Market value added (X2) diukur melalui perbedaan
antara nilai pasar perusahaan (termasuk ekuitas
dan hutang), dengan modal keseluruhan yang
diinvestasikan perusahaan
Analisis pengaruh nilai Economic Value Added
dan Market Value Added terhadap nilai perusahaan
PT. INCO, Tbk dengan mengunakan analisis regresi
linier berganda seperti yang dikemukakan oleh
Gujarati (2003) dengan menggunakan program SPSS
15 for windows.
Y = ß0+ ß1 X1+ ß2 X2 + e
Keterangan:
Y
= nilai perusahaan (harga pasar saham)
= konstanta
ß0
ß1 – ß2 = koefisien variabel (EVA dan MVA)
e
= koefisien error
= Economic Value Added
X1
X2
= Market Value Added

HASIL

positif namun mengalami fluktuasi. Peningkatan nilai
EVA dipengaruhi oleh NOPAT sebagai konsekuensi
peningkatan pendapatan operasi PT. INCO, Tbk,
walaupun Capital Cost perusahaan mengalami
peningkatan hingga tahun 2007.
EVA yang positif (seperti pada periode
penelitian) menandakan adanya proses penciptaan
nilai tambah bagi pemilik perusahaan dan pemegang
saham (investor) atau dengan kata lain tingkat
pengembalian yang dihasilkan melebihi tingkat
biaya modal (tingkat pengembalian yang diharapkan
atas investasi yang dilakukan). Sebaliknya jika nilai
EVA bernilai negatif berarti tidak terjadi proses
penciptaan nilai tambah bagi pemilik perusahaan
dan pemegang saham (investor) disebabkan karena
tingkat pengembalian yang dihasilkan lebih rendah
dari pada tingkat pengembalian yang diharapkan.
Penciptaan nilai terbesar berada pada
tahun 2007 sebesar Rp.962.023,73 sedangkan EVA
terendah dialami perusahaan pada tahun 2008, di
mana perusahaan hanya mampu menciptakan nilai
tambah hanya sebesar Rp. 139.062,56. Dengan nilai
EVA yang positif berarti bahwa kinerja perusahaan
mengalami peningkatan dan mampu menciptakan
nilai tambah bagi pemilik perusahaan maupun
para pemegang saham (investor) atau dengan kata
lain laba yang tersedia mampu menutupi biaya
modal dan memenuhi tingkat pengembalian yang
diharapkan oleh investor.

Hasil Perhitungan Economic Value Added
Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai EVA
yang diperoleh PT. INCO,Tbk setiap tahunnya bernilai

Tabel 1. Hasil Perhitungan Capital Cost dan EVA PT. INCO, Tbk. 2004 - 2008
Tahun
2004
2005
2006
2007
2008
Rerata

Capital Cost
(Jutaan Rp.)
1.706.234,25
2.220.242,20
4.419.390,92
10.096.963,27
3.377.331,44
4.364.032,42

Pertumbuhan
(%)
0
30%
99%
128%
-67%

EVA
(Jutaan Rp.)
805.188,75
486.322,80
290.157,08
962.023,73
139.062,56
536.550,98

Pertumbuhan
(%)
0
-40%
-40%
232%
-86%

Sumber : Data diolah, 2009.
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Hasil Perhitungan Market Value Added
Tabel 2. Hasil perhitungan MVA
Tahun
2004
2005
2006
2007
2008
Rerata

MVA
(Jutaan Rp.)
16.859.793
17.964.144
23.480.820
36.723.039
24.791.093
23.963.778

Pertumbuhan
(%)
7%
31%
56%
-32%

perusahaan pada PT. INCO, Tbk disajikan pada
Tabel 3.
Tabel 3.
Tahun
2004
2005
2006
2007
2008

Perkembangan Harga Saham PT. INCO, Tbk.
Q1
4,500
1,360
1,715
5,435
7,000

Q2
3,465
1,415
1,955
5,590
6,050

Q3
1,015
1,550
2,300
6,350
3,075

Q4
1,155
1,315
3,100
9,625
1,930

Rerata
2,533
1,410
2,267
6,750
4,513

Sumber: PIPM Makasar, 2009.

Sumber: Data diolah, 2009

Market Value Added yang diperoleh PT. INCO,
Tbk. seperti pada Tabel 2 juga bernilai positif. Nilai
kemakmuran pemegang saham tertinggi diciptakan
pada tahun 2007 sebesar Rp. 36.723.039,00 Berbeda
dengan EVA, nilai MVA terendah terjadi pada tahun
2004 sebesar Rp. 16.859.793,00 Hal ini berbanding
lurus dengan perolehan nilai pasar setiap tahunnya.
Meningkatnya nilai pasar dikarenakan peningkatan
jumlah saham biasa dan penurunan utang jangka
pendek dari tahun sebelumnya.
Dengan nilai MVA yang positif berarti selain
kinerja perusahaan mengalami peningkatan,
perusahaan telah menciptakan kekayaan bagi para
pemegang saham (investor) dengan memaksimalkan
perbedaan antara total nilai perusahaan dengan
total kapital perusahaan. Total nilai perusahaan
adalah nilai pasar atas obligasi dan saham
perusahaan, sedangkan total kapital perusahaan
adalah total aset perusahaan. Dengan demikian
dapat dikatakan, MVA merupakan salah satu cara
mengukur perubahan kekayaan pemegang saham,
naik atau turun.
Perkembangan Harga Saham PT. INCO, Tbk.
Dalam penelitian ini harga saham yang
digunakan adalah harga saham rata-rata dari harga
pasar triwulan PT.INCO, Tbk. Metode ini digunakan
untuk melihat rata-rata tahunan harga pasar
saham berdasarkan harga penutupan (closing price)
setiap triwulannya dalam satu tahun selama lima
tahun terakhir. Perkembangan harga pasar saham
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Dari Tabel 3, dapat dilihat bahwa
perkembangan harga pasar saham PT.INCO, Tbk.
2004-2008 mengalami fluktuasi. Harga pasar saham
paling rendah berada pada penutupan kuartal
ketiga tahun 2004 sebesar Rp.1.015,00 per lembar
sahamnya, dan untuk rata-rata sahamnya pada
tahun 2005 sebesar Rp.1.410,00 per lembar saham.
Sedangkan harga pasar saham tertinggi pada
penutupan kuartal keempat tahun 2007 sebesar
Rp.9.625,00 per lembar sahamnya dan reratanya
sebesar Rp.6.750,00 per lembar sahamnya.
Secara umum harga pasar saham PT.INCO,Tbk
mengikuti nilai MVA perusahaan. Jika dikaitkan
dengan EVA, bisa dikatakan harga pasar saham
PT. INCO, Tbk cenderung mengikuti nilai EVA
kecuali untuk tahun 2006 harga saham mengalami
peningkatan sedangkan EVA mengalami penurunan
dari tahun sebelumnya.
Uji Hipotesis
Tabel 4. Hasil Perhitungan Koefisien Variabel,
Nilai t dan Signifikansi
Variabel
Independen
Constant

Koeﬁsien
Regresi
-3,9730

t-hitung

Signiﬁkansi

162,128

0,001

EVA

0,0005

0,875

0,394

MVA

0,0002

8,917

0,000

F hitung

48,0030

R

0,9220

R squared

0,8500

Signifikansi

0,0000

Sumber: Data diolah, 2009.

KEUANGAN
Untuk menguji hipotesis yang diajukan
digunakan analisis regresi linier berganda yang
hasilnya seperti pada Tabel 4. Variabel EVA yang
diukur dengan selisih antara NOPAT dengan capital
cost memiliki koefisien positif namun tidak signifikan
pada taraf 5%, karena nilai signifikansinya lebih
besar (ρ = 0,394) dari 5%. Hal ini berarti bahwa
hipotesis H1 tidak didukung.Variabel MVA memiliki
koefisien regresi positif dan signifikan karena nilai
signifikansinya lebih kecil (ρ = 8,917) dari 5%. Hal ini
berarti bahwa hipotesis H2 didukung.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa
kemampuan menjelaskan (explanatory power)
variabel independen yang terdiri atas variabel EVA
dan MVA terhadap variabel dependen yakni harga
saham PT.INCO,Tbk sebesar 85%. Ini menunjukkan
bahwa 85% perubahan harga saham PT.INCO,Tbk
dijelaskan oleh variabel EVA dan MVA selebihnya
sebesar 15% dijelaskan oleh variabel lain misalnya
variabel internal dan variabel strategis lainnya. Di
samping itu, dari hasil uji pengaruh antara EVA
dan MVA terhadap harga saham PT.INCO,Tbk pada
Tabel 4 maka diperoleh F hitung = 48,003 dan F tabel =
4.451. Karena F hitung 48,003 > F tabel 4,451 maka dapat
disimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan)
terdapat pengaruh signifikan antara EVA dan MVA
terhadap harga pasar saham PT.INCO,Tbk dengan
signifikansi 0,000.

PEMBAHASAN

Seperti pada Tabel 4, tampak bahwa koefisien
regresi untuk variabel EVA sebesar 0,0005 dengan
nilai thitung 0,875 dan signifikansi 0,394. Ini
menunjukkan bahwa variabel EVA memiliki pengaruh
positif signifikan terhadap harga saham PT.INCO,Tbk
meskipun nilainya rendah. Artinya modal investasi
yang digunakan oleh PT.INCO,Tbk yang berasal dari
sumber pendanaan eksternal mampu menciptakan
nilai tambah ekonomis dan mampu meningkatkan
harga saham meskipun dalam tingkat yang rendah.
Dengan kata lain PT.INCO,Tbk mampu
menciptakan nilai (create value) yang tujuannya
memang memaksimalkan nilai perusahaan dalam
bentuk harga saham dan kesejahteraan pemegang
saham. Hal ini memiliki dampak yang besar terhadap
perkembangan PT.INCO,Tbk di masa yang akan
datang karena investor dan calon investor akan
merespons positif setiap aktivitas dan keputusan
yang diambil.
Hasil penelitian ini mendukung penelitian
sebelumnya yang dilakukan oleh Lehn, et al. (1996)
dan Rahayu (2007) juga mempertegas konsep
mengenai dampak EVA terhadap kinerja perusahaan.
Dikatakan bahwa, EVA merupakan alat ukur kinerja
perusahaan dan kinerja seorang manajer dalam
menjalankan tanggung jawabnya. Bukan hanya itu,
idealnya menurut Bennet (1995) dan Ehrbar (1995)
dalam Fountaine, et al. (2008) EVA seharusnya
digunakan untuk mengukur pembayaran kinerja
seorang eksekutif (executive performance pay)
perusahaan.
Pengaruh MVA terhadap Harga Saham

Pengaruh Variabel EVA terhadap Harga Saham
EVA merupakan indikator kinerja yang berhubungan langsung dengan faktor intrinsik PT. INCO,Tbk
dalam penciptaan nilai. Konsep EVA mengukur
nilai tambah dengan cara mengurangi biaya modal
(cost of capital) yang timbul akibat investasi yang
dilakukan oleh PT.INCO,Tbk EVA yang positif menandakan PT.INCO,Tbk berhasil menciptakan nilai
bagi pemilik modal karena mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat modalnya.

Selain EVA, MVA juga dapat dijadikan sebagai
tolok ukur kinerja suatu perusahaan. MVA yang
positif menunjukkan kinerja keuangan perusahaan
tersebut sehingga akan memberikan nilai tambah
bagi perusahaan yang akan direspon dengan
meningkatnya harga saham perusahaan sebagai
bentuk keberhasilan perusahaan dalam menciptakan
nilai tambah perusahaan bagi investor.
Seperti pada Tabel 4, tampak bahwa koefisien
regresi untuk variabel MVA sebesar 0,0002 dengan
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nilai thitung 8,917 dan signifikansi 0,000. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa variabel MVA memiliki
pengaruh positif signifikan terhadap harga saham
PT.INCO,Tbk dengan nilai yang tinggi. Dengan kata
lain PT.INCO,Tbk mampu menciptakan nilai (create
value) yang sebagaimana tujuan perusahaan dalam
memaksimalkan nilai perusahaan dalam bentuk
harga saham. Fakta ini akan berdampak pada
perkembangan PT.INCO,Tbk di masa yang akan
datang khususnya dalam membangun kepercayaan
bagi investor dan calon investor.
Temuan ini berarti mempertegas pendapat
dari Lehn, et al. (1996) yang menyatakan bahwa
MVA juga secara efektif mengukur kinerja
perusahaan yang mencakup informasi mengenai
kehandalan keputusan strategis dan perubahan
strategis yang diambil selain dari EVA. Sehingga
semakin mempertegas konsep mengenai dampak
MVA terhadap kinerja perusahaan khususnya harga
saham perusahaan. Namun demikian, hasil penelitian
ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh
Rahayu (2007) dalam hal uji hipotesis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur
pengaruh dan signifikansi EVA dan MVA terhadap
nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan
EVA dan MVA berpengaruh positif dan signifikan
terhadap harga pasar saham PT.INCO,Tbk sehingga
hipotesis yang diajukan pada penelitian ini
terdukung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
peningkatan nilai perusahaan yang ditunjukkan
oleh harga saham disebabkan oleh variabel EVA
dan MVA. Dari sisi manajemen berarti PT.INCO,Tbk
mampu mengelola modal yang diperoleh dalam
bentuk saham.
EVA berpengaruh positif tapi signifikan
rendah terhadap harga pasar saham PT.INCO,Tbk
sedangkan MVA memiliki pengaruh positif signifikan
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kuat terhadap harga saham PT.INCO,Tbk. Artinya
dalam menjalankan produksinya PT.INCO,Tbk masih
perlu lebih efisien, mengurangi aktifitas yang tidak
memberikan nilai tambah dan meminimalkan waste
(misalnya mengefisienkan biaya dan waktu ataupun
produksi cacat).
Kedua variabel independent (EVA dan MVA)
mampu menjelaskan perolehan harga saham (variabel
dependent) di masa yang akan datang dengan
kemampuan prediksi 85%, sedangkan kemampuan
prediksi terhadap perolehan harga saham sebesar
15% dimiliki oleh variabel independent yang tidak
dimasukkan dalam penelitian.
Saran
PT.INCO,Tbk sebaiknya melakukan investasiinvestasi pada aset yang mampu memberikan nilai
tambah ekonomis yang tinggi khususnya berkaitan
dengan perkembangan core business-nya. EVA dan
MVA sebaiknya diperhitungkan dalam penyusunan
perencanaan strategik perusahaan di masa yang
akan datang.
Bagi investor, dalam memilih emiten sebaiknya
tetap memperhatikan kinerja perusahaan seperti
EVA dan MVA yang dapat mempengaruhi harga
saham yang selanjutnya akan berujung pada return
saham tersebut.
Bagi
penelitian
selanjutnya
sebaiknya
melakukan penelitian dengan menambahkan
ukuran kinerja keuangan diluar EVA dan MVA
serta melakukan penelitian tidak hanya pada satu
perusahaan.
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Abstract: In this paper we attempted to answer a fundamental question whether banking system
based on a profit-loss sharing (PLS) could improve welfare than an interest based banking system by
developing a rigorous theoretical modeling. In the framework of production technology we firstly
showed that under production certainty and competitive market both PLS and interest based systems were efficient and right. However, under an uncertain situation due to a productivity shock,
we proved that only the PLS system was right. We verified our result by quantifying the effects on
income distribution for both lender and borrower. Two indicators, namely the standard error of distribution and Gini ratio were considered. We showed that the conventional credit market led to a
serious income distribution problem where lenders did not enjoy the variability in income and did
not bear any risk, but in contrast, borrowers bore all the risk. On the other side, PLS system shared
the risk between lenders and borrowers. In the end of the analysis, we proposed an instrument that
would improve the performance of a PLS system from lenders perspective by introducing a so-called
risk pooling mechanism.
Key words: profit-loss sharing, Islamic banking, income distribution, risk pooling agent.

Perang melawan kemiskinan yang menahun dan
rendahnya tingkat sosial-ekonomi masyarakat
merupakan tantangan moral terbesar dalam
pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Di
sektor keuangan, dengan melihat perkembangan
revolusi sistem pembiayaan yang memihak rakyat
miskin dalam tiga dasawarsa terakhir, tampaknya
perang masih jauh dari kemenangan, tidak saja
di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia di mana
kemiskinan menjadi keprihatinan utama. Oleh
karena itu, isu financial inclusion mendesak untuk
dijadikan pokok kebijakan, utamanya untuk
Korespondensi dengan Penulis:
Iman Sugema: Telp.+62 251 837 7896
Email: {iman,tbakhtiar,jaenalef}@ipb.ac.id

menjamin tersedianya kredit bagi pengusaha kecil
dan menengah yang umumnya tidak memiliki akses
ke pasar kredit yang dibuka lembaga keuangan.
Secara teori, kontrak pembiayaan antara
bank dan peminjam akan ditandatangani hanya
jika terdapat rasa percaya, utamanya dari pihak
bank terhadap peminjam. Dasar kepercayaan ini
bergantung pada dua hal penting: (1) nama baik
atau reputasi peminjam sebagai warga masyarakat,
dan (2) tersedianya cukup aset (assets) dan agunan
(collateral) sebagai jaminan apabila terjadi kredit
macet. Bank sebagai agen intermediasi keuangan

PERBANKAN
yang secara konvensional memiliki tujuan
memaksimumkan keuntungan selalu mendasarkan
kebijakan kreditnya pada dua hal tersebut. Sebagai
pemberi pinjaman, bank hanya akan mengucurkan
kredit jika dua asas kepercayaan tersebut dipenuhi
dalam hubungan timbal balik dengan masyarakat
sebagai peminjam.
Tentu saja dua hal tersebut menimbulkan
kesulitan pada masyarakat miskin, utamanya yang
tinggal di pedesaan, untuk masuk ke pasar kredit.
Masyarakat miskin umumnya dipandang oleh bank
komersial sebagai peminjam berisiko tinggi (high-risk
borrowers) karena sulitnya menilai ketaatan mereka
membayar kredit. Bank juga menganggap mereka
tidak memiliki agunan untuk menjamin kredit dari
risiko yang mungkin timbul. Bank memandang
masyarakat miskin sebagai uneconomic and small
loan size clients, pihak yang tidak menarik dan tidak
menguntungkan untuk didanai.
Oleh karena itu, membantu masyarakat miskin
agar mampu memupuk kapital dan aset sehingga
memiliki akses ke pasar kredit merupakan tujuan
yang layak dipikirkan. Selama ini sebagian besar
bank komersial menjalankan sistem keuangan dan
pembiayaannya berdasarkan skema suku bunga
(interest based) yang diketahui tidak mampu
menyelesaikan masalah asymmetric information
yang menjadi pangkal sempitnya akses masyarakat
miskin terhadap sumber kredit.
Upaya menawarkan skema bagi hasil (profit
and loss sharing) dalam sistem keuangan sudah
diprakarsai sejak tiga puluh tahun yang lalu,
utamanya oleh negara-negara Islam. Di Indonesia
sendiri, upaya tersebut baru dimulai pada 2004. Di luar
perkembangannya yang begitu pesat, usaha tersebut
belum menampakkan hasil yang menggembirakan,
kalau tidak bisa disebut gagal. Hasil yang ada saat
ini sama sekali belum menggambarkan potensi
sistem keuangan syariah yang sebenarnya. Ada
kemungkinan perkembangan sistem keuangan
syariah yang cepat tersebut lebih disebabkan oleh
kebangkitan Islam itu sendiri daripada dilandasi oleh
keunggulan yang ditawarkan skema bagi hasil.

Benarkah sistem perbankan syariah melalui
skema bagi hasil dapat meningkatkan kesejahteraan,
khususnya kesejahteraan masyarakat miskin,
dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional? Kebanyakan ekonom syariah berpendapat
bahwa sistem perbankan syariah adalah sistem
keuangan yang lebih adil. Namun, umumnya
pendapat tersebut hanyalah sekadar klaim tanpa
didasari model teoretis yang rinci.
Penelitian ini bertujuan memberikan landasan
teoretis terhadap sistem keuangan berbasis bagi
hasil melalui tinjauan matematis. Berdasarkan kajian
yang bersifat fundamental ini, kesalahan-kesalahan
praktis yang selama ini terjadi dapat dihindari di
masa mendatang. Secara lebih khusus, penelitian ini
bertujuan: (1) Melakukan kajian analitis matematis
dan analisis komparatif terhadap sistem bagi hasil
yang diterapkan perbankan syariah dan sistem suku
bunga yang diterapkan perbankan konvensional;
(2) Mengukur efek penggunaan skema bagi hasil
terhadap kesejahteraan yang diukur berdasarkan
distribusi pendapatan (income distribution); (3)
Membuktikan bahwa mekanisme risk pooling dapat
ditempuh untuk meningkatkan kinerja sistem bagi
hasil dari sudut pandang pemilik modal.

PERBANKAN SYARIAH

Dewasa ini perbankan syariah telah menjadi
industri yang maju. Lebih dari lima puluh negara di
seluruh dunia, seperti negara-negara Teluk, Mesir,
Pakistan Malaysia, dan Indonesia, sudah secara resmi
mengadopsi sistem syariah ke dalam sistem perbankan
nasional mendampingi sistem perbankan yang sudah
ada. Bahkan beberapa bank multinasional seperti
Citibank dan HSBC sudah mengembangkan divisi
atau unit syariah dalam bisnisnya. Di negara-negara
Islam lainnya, perkembangan dan kemajuan industri
perbankan syariah dengan mudah dapat dilihat.
Menurut laporan Standard & Poor’s 2008, total
aset perbankan syariah di seluruh dunia mencapai
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500 miliar dolar dan terus tumbuh 10 persen dalam
kurun waktu 10 tahun terakhir. Pangsa bank syariah
di pasar kredit di Malaysia sekitar 12 persen dan di
enam Negara Teluk sekitar 17 persen. Di Indonesia,
menurut laporan Bank Indonesia Juli 2009, pangsa
pasar masih relatif kecil, yaitu 3 persen, dengan rasio
aset 2.3 persen.
Meski fakta-fakta tersebut menunjukkan
perkembangan perbankan syariah yang cukup
menggembirakan, sebuah pertanyaan mendasar
dapat dimunculkan berkaitan dengan hal tersebut.
Benarkah perbankan syariah dapat memberikan
kontribusi yang lebih menguntungkan terhadap
kesejahteraan dibandingkan dengan perbankan
konvensional? Jika ya, peningkatan kesejahteraan
seperti apa yang ditawarkan sistem perbankan
syariah ini? Pertanyaan semacam ini sangat penting
mengingat beberapa penelitian yang ada belum
mampu memberikan jawaban secara memuaskan.
Chapra (1985) menyatakan perbankan syariah
sebagai sebuah sistem yang lebih adil dan Algaoud
& Lewis (2007) memaparkan beberapa kritik
terhadap praktik keuangan konvensional, Hasanah,
dkk. (2007) membuktikan bahwa permintaan uang
M1 dan M2 pada sistem keuangan berbasis bagi
hasil lebih stabil dalam merespons perubahan, dan
Ascarya, dkk. (2008) menunjukkan bahwa skema
bagi hasil memiliki korelasi positif terhadap investasi
dan pertumbuhan. Namun sayangnya hasil-hasil
penelitian tersebut tidak didampingi oleh model
teoretis yang mendalam dan umumnya hanya berlaku
pada tataran empirik. Justru yang melemahkan,
beberapa hasil penelitian menunjukkan fakta yang
kontraproduktif. Dar & Presley (2000) mengatakan
bahwa skema bagi hasil baru diterapkan secara
marjinal dalam sistem perbankan syariah (kurang
dari 20 persen), sedangkan Islamic Development
Bank (IDB) justru tidak menerapkan skema bagi hasil
kecuali di sejumlah kecil proyek. Hasil penelitian
terbaru dari Chong & Liu (2009) menunjukkan
bahwa sebagian besar bank syariah di Malaysia
masih menggunakan skema suku bunga. Dicurigai
bahwa pertumbuhan industri perbankan syariah
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yang pesat lebih dikarenakan kebangkitan Islam
di seluruh dunia daripada karena kelebihan yang
ditawarkan oleh skema bagi hasil.
Lebih jauh dipaparkan oleh Dar & Presley
(2000) bahwa kurang diterapkannya skema bagi
hasil disebabkan oleh: (i) skema bagi hasil kurang
memberi insentif bagi peminjam, (ii) skema bagi hasil
dapat digunakan secara efektif jika hak kepemilikan
terdefinisi dengan jelas, (iii) skema bagi hasil kurang
kompetitif, (iv) skema bagi hasil membuat peran
bank mengecil, (v) pajak yang kurang adil yang
dikenakan pada skema bagi hasil, dan (vi) tidak
adanya pasar sekunder.

METODE

Penelitian ini berbentuk kajian matematis
terhadap skema bagi hasil (profit and loss sharing)
yang umumnya diterapkan oleh perbankan syariah
dan analisis komparatif terhadap skema suku bunga
(interest) yang umumnya diterapkan oleh perbankan
konvensional.
Pendekatan teoretis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan fungsi produksi
dengan skala pengembalian konstan (constant
return to scale production function). Fungsi produksi
yang demikian dapat dituliskan dalam bentuk Y =
f(K,L), dengan Y adalah output, K adalah modal
(capital), dan L adalah tenaga kerja (labor). Dengan
memerhatikan sifat homogen orde pertama dari
fungsi F, maka dapat dituliskan y = f(k), dengan y =
Y/L, k := K/L, dan f(k) := F(k, 1).
Untuk membandingkan kinerja proses produksi
di bawah skema bagi hasil dan skema suku bunga,
dua situasi akan dibahas dalam kajian ini, yaitu: (1)
proses produksi tanpa ketidakpastian (production
without uncertainty), (2) proses produksi dengan
ketidakpastian (production under uncertainty).
Pada situasi kedua, fungsi produksi diasumsikan
dipengaruhi oleh sebuah productivity shock θ
sedemikian sehingga fungsi produksi berbentuk:
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y = g(θ)f(k), yaitu diasumsikan bahwa shock
mempengaruhi sistem secara multiplikatif. Shock
yang masuk secara adiktif dapat dianalisis dengan
cara yang serupa.
Analisis dilakukan terhadap tiga kasus: (i)
shock netral atau neutral shock, (ii) shock negatif
atau adverse shock, dan (iii) shock positif (favorable
shock). Melalui tiga kasus inilah respons skema bagi
hasil dan skema suku bunga terhadap shock dianalisis
sehingga dapat diketahui tingkat keunggulan skema
bagi hasil terhadap skema suku bunga.

HASIL

Proses Produksi tanpa Ketidakpastian
Tinjau sebuah perekonomian yang terdiri atas
dua kelompok: pemilik modal (capitalist, lender)
dan peminjam (entrepreneur, borrower). Pemilik
modal memiliki modal dan tidak bekerja sedangkan
peminjam memiliki tenaga kerja dan menjalankan
perusahaan. Diasumsikan bahwa pemilik modal
dan peminjam merupakan populasi-populasi yang
cukup besar. Setiap peminjam membutuhkan modal
yang dapat dipinjam dari pemilik modal. Modal
diasumsikan sebagai barang tidak rusak (nonexhaustable) dan dapat dikembalikan dalam kondisi
sempurna kepada pemilik modal setelah digunakan
oleh peminjam. Dengan kata lain bahwa modal tidak
mengalami depresiasi. Sebagai gantinya tentu saja
peminjam harus membayar jumlah tertentu sebagai
biaya peminjaman.
Proses produksi yang menjadi inti kajian ini
digambarkan oleh sebuah fungsi produksi dengan
skala pengembalian konstan (constant return to
scale production function), yaitu:
y = f(k), dengan y = Y/L, k := K/L, dan f(k) := F(k, 1).
Diasumsikan bahwa f adalah fungsi naik (increasing)
dan cekung ke atas (concave) terhadap k, yaitu
berlaku: f ' > 0, f '' > 0.

Perhatikan bahwa produk marjinal modal
(marginal product of capital) atau MPK dan nilai
marjinalnya (marginal value product of capital) atau
MVPK diberikan oleh: MPK = f ', MVPK = hMPK,
dengan h merupakan harga output y. Untuk
penyederhanaan, harga output dinormalkan, yaitu
h = 1, sehingga MPK = MVPK. Jika π merupakan
keuntungan yang diperoleh peminjam adalah:
π(k) = y rk = f(k) − rk, dengan r adalah tingkat
suku bunga yang dalam pasar kredit konvensional
merupakan harga modal yang harus dibayar. Dalam
konteks pemaksimuman keuntungan didapatkan:
π '(k ) = 0 ⇔ f '(k ) − r = 0, yang berarti bahwa dalam
pasar persaingan sempurna keuntungan maksimum
akan dicapai jika dan hanya jika produk marjinal sama
dengan tingkat suku bunga, yaitu: r = f '(k ) = MPK.
Dengan kata lain, efisiensi pasar kredit terjadi
jika dan hanya jika produk marjinal sama dengan
tingkat suku bunga. Selama pasar dalam keadaan
efisien, maka pasar tersebut dikatakan adil menurut
peminjam dan pemilik modal. Bagaimana jika pasar
kredit bekerja atas dasar skema bagi hasil? Agar
efisien dan adil, harga modal p di bawah skema bagi
hasil harus sama dengan produk marjinalnya, yaitu:
p = MPK.
Kondisi ini dipenuhi selama sistem bagi hasil
berjalan dalam pasar bersaing sempurna. Namun
yang menjadi perbedaan dalam hal ini adalah harga
modal p tidak dinyatakan sebagai tingkat suku bunga, melainkan bahwa secara implisit dinyatakan
sebagai bagian keuntungan (share of profit). Di
bawah fungsi produksi yang dibicarakan, total
keuntungan yang diterima pemilik modal sama
dengan share dikalikan dengan total produksi, yaitu
αy, dengan α adalah besarnya share. Berapakah
share yang paling optimum yang menjamin efisiensi
pasar? Misalkan α* adalah share yang optimum,
maka besarnya keuntungan yang diterima pemilik
modal sama dengan harga modal dikalikan dengan
banyaknya modal yang dipinjam, yaitu: α*y = pk.
Karena y/k merupakan produk rata-rata modal
(average product of capital, APK) maka haruslah
berlaku:
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α∗ =

p
MPK
=
.
y / k APK

Proses Produksi dengan Ketidakpastian
Didefinisikan sebuah productivity shock θ
yang bersifat tidak pasti dan mempengaruhi fungsi
produksi sedemikian sehingga fungsi produksi
berbentuk:
Y = g(θ)F(K,L), yaitu diasumsikan bahwa shock
mempengaruhi sistem secara multiplikatif. Shock
yang masuk secara adiktif, yaitu Y = F(K,L) + g(θ),
dapat dianalisis dengan cara yang serupa. Dengan
mempertimbangkan bentuk fungsi produksi
tersebut, secara tegas dapat dikatakan bahwa modal
dan tenaga kerja bebas dari “risiko”. Shock langsung
mempengaruhi fungsi produksi tanpa melalui input
produksinya. Namun demikian dapat diasumsikan
bahwa setiap perusahaan mengalami shock yang
mungkin saling berbeda. Atau secara alternatif, shock
setiap perusahaan dapat dimodelkan sebagai proses
acak yang tidak saling berkorelasi. Dengan cara yang
sama dengan sebelumnya, dapat dituliskan:
y = g(θ)f(k).
Untuk selanjutnya diasumsikan bahwa g(θ)
memiliki nilai tengah dan ragam sebagai berikut:
E[g(θ)] = µ, var[g(θ)] = E[g(θ) − µ] = σ2.
Tanpa
kehilangan
sifat
keumuman,
diasumsikan µ = 1. Karena shock setiap perusahaan
mungkin berbeda maka produk marjinalnya pun
berbeda. Shock juga diasumsikan dapat diobservasi
(observable) baik oleh pemilik modal maupun
peminjam sehingga produksi pun dapat diverifikasi
oleh kedua belah pihak. Namun, besarnya shock
tidak diketahui sebelumnya (ex ante) dan hanya nilai
tengah dan ragamnya yang diketahui. Besarnya nilai
tengah dan ragam sama untuk setiap perusahaan.
Pasar Berdasarkan Suku Bunga
Pertama-tama akan diselesaikan masalah
keseimbangan pasar yang bekerja dengan
mekanisme suku bunga. Di bawah asumsi pasar
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bersaing, tingkat suku bunga harus sama dengan
nilai harapan (ekspektasi) dari produk marjinal
modal sehingga harga modal sama dengan produk
marjinal rata-rata: r = E[MPK] = MPK.
Tingkat suku bunga tersebut harus dibayar
oleh seluruh perusahaan lepas dari apakah shock
mempengaruhi proses produksi secara positif
ataukah negatif. Perusahaan yang mengalami shock
negatif (adverse shock) menerima tingkat suku
bunga di atas produk marjinal rata-rata sehingga
harga modal terlalu mahal. Sebaliknya, perusahaan
yang mengalami shock positif (favorable shock)
menikmati harga modal yang murah.
Untuk melihat hal ini dengan lebih jelas akan
dibahas tiga kasus berikut: (1) shock netral, yaitu
g(θ) = 1, (2) shock negatif, yaitu g(θ) < 1, dan (3)
shock positif, yaitu g(θ) > 1. Menurut definisi, shock
negatif akan menurunkan produksi pada tingkat
input tertentu dan shock positif akan meningkatkan
produksi.
Pada kasus di mana shock bersifat netral, produk
marjinal modal tidak terpengaruh dan sama dengan
nilai harapannya, yaitu: E[MPK | g (θ ) = 1] = MPK = r.
Dengan kata lain, pada kasus neutral shock,
besarnya produk marjinal modal sama dengan
besarnya tingkat suku bunga, sehingga efisien.
Dalam kondisi ini, biaya marginal peminjaman sama
dengan nilai produk marjinal sehingga tingkat harga
yang berlaku sudah benar.
Namun dalam kasus shock negatif, nilai
harapan produk marjinal modal menjadi lebih
kecil daripada produk marjinal rata-rata sehingga
lebih kecil juga dibandingkan dengan tingkat
suku bunga yang berlaku. Nilai produk marjinal
dari modal yang dipinjam pun kurang dari biaya
marjinalnya. Bagi peminjam yang mengalami shock
negatif ini, biaya pinjam menjadi terlalu mahal:
E[MPK | g (θ ) < 1] < MPK = r.
Sebaliknya, pada kasus shock positif nilai
harapan produk marjinal modal yang dipinjam
lebih besar daripada tingkat suku bunga yang
berlaku di pasar. Dengan demikian, bagi peminjam
yang menikmati shock jenis ini, harga modal yang
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dipinjam lebih rendah dari yang seharusnya:
E[MPK | g (θ ) > 1] > MPK = r.

Pasar Berdasarkan Bagi Hasil
Situasi menjadi berbeda secara signifikan
ketika pasar kredit dijalankan menurut skema bagi
hasil. Akan ditunjukkan di bawah sistem ini, risiko
akan disebar secara merata di antara pemilik modal
dan peminjam.
Analisis diawali dengan penurunan skema bagi
hasil yang adil. Di bawah kondisi ketidakpastian,
skema bagi hasil yang efisien terjadi jika dan hanya
jika: α*y = pk, yang kemudian mengakibatkan:
α∗ =

MPK
APK

, dengan MPK = E[MPK] dan APK = E[APK] .

Persamaan tersebut mengatakan bahwa
share yang harus diberikan kepada pemilik modal
haruslah sama besar dengan rasio antara produk
marjinal rata-rata dan rata-rata dari produk ratarata. Perhatikan bahwa MPK dan APK adalah sama
untuk semua peminjam tetapi MPK dan APK adalah
berbeda. Dengan demikian share optimal α* adalah
sama untuk semua peminjam modal dan merupakan
share tunggal yang berlaku di pasar. Klaim tersebut
dibuktikan sebagai berikut. Untuk membuktikan
bahwa α* merupakan share yang optimal bagi
semua orang, hanya perlu dibuktikan bahwa share
tersebut bebas (independent) terhadap shock, tidak
bergantung pada apakah shock tersebut bersifat
netral, negatif, atau positif. Misalkan αi* merupakan
share optimal bagi peminjam ke-i. Berdasarkan
definisi didapatkan:
α i∗ =

MPK i
,
APK i

yang merupakan level optimum dari skema bagi hasil
yang diterapkan secara khusus pada peminjam ke-i.
Persamaan di atas dapat dituliskan kembali menjadi
α i∗ =

g (θi ) f '(k )
f '(k )
MPK
,
=
=
g (θi ) f '(k ) / k f '(k ) / k APK

yang menunjukkan bahwa αi* sama untuk
setiap i. Dengan kata lain, αi* merupakan share
tunggal skema bagi hasil. Namun demikian, harus
diperhatikan bahwa harga modal yang dipinjam
tidaklah sama untuk setiap peminjam. Modal
dihargai berdasarkan shock yang dihadapi oleh
peminjam, yaitu pi = MPK i = g (θi ) f '(k ).
Peminjam
yang
menghadapi
netral, harga modal yang diperoleh

shock
adalah:

pi = E[MPK i | g (θi ) = 1] = f '(k ) = MPK. yang menunjukkan bahwa harga modal skema bagi hasil sama
dengan harga modal skema suku bunga. Hanya
pada kasus inilah skema bagi hasil dan skema suku
bunga memberikan harga modal yang sama seperti
sudah disimpulkan pada kasus produksi tanpa
ketidakpastian. Pada kasus shock negatif diperoleh:
pi = E[MPK i | g (θi ) < 1] = g (θi ) f '(k ) < MPK. yang menunjukkan bahwa harga modal lebih rendah daripada
harga rata-rata. Dan sebaliknya, pada kasus shock
positif diperoleh:
pi = E[MPK i | g (θi ) > 1] = g (θi ) f '(k ) > MPK. yang menunjukkan bahwa harga modal lebih tinggi daripada
harga rata-rata.

PEMBAHASAN

Pada penjelasan sebelumnya sudah dibuktikan
bahwa tanpa adanya ketidakpastian dan di bawah
asumsi pasar bersaing, pasar kredit yang berjalan
dengan skema suku bunga atau skema bagi hasil
keduanya akan mencapai harga modal yang sama.
Tidak ada perbedaan apakah harga modal tersebut
dinyatakan secara eksplisit sebagai tingkat suku
bunga ataukah secara implisit sebagai share. Kedua
pasar tersebut efisien dan adil. Efisiensi pasar kredit
konvensional terjadi jika dan hanya jika produk
marjinal sama dengan tingkat suku bunga. Selama
pasar dalam keadaan efisien, maka pasar tersebut
dikatakan adil menurut peminjam dan pemilik
modal. Sementara itu, efisiensi pasar yang bekerja
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dengan skema bagi hasil tercapai jika dan hanya jika
besarnya share sama dengan besarnya rasio antara
produk marjinal dan produk rata-rata. Jika share
jatuh di atas level tersebut maka dikatakan modal
terlalu mahal (overpriced), dan jika di bawah maka
modal terlalu murah (underpriced). Persamaan yang
telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa
skema bagi hasil yang optimal dapat ditemukan,
yaitu dicapai ketika harga modal sama dengan
produk marjinalnya. Dengan kata lain, di bawah
asumsi pasar bersaing sistem bagi hasil efisien dan
adil.
Hasil kajian sejalan dengan hasil penelitian
Haque & Mirakhor (1986) tentang perilaku investasi
pada sistem perekonomian berbasis bagi hasil sebagai
masalah principal-agent yang menyimpulkan bahwa
pada kasus perfect certainty dan full information
keputusan investasi yang didasarkan pada bagi hasil
dan suku bunga tidak memberikan pengaruh nyata
pada perekonomian. Namun hasil yang didapat juga
memberikan perspektif yang berbeda terhadap hasil
penelitian lainnya. Hasan (1985) melakukan analisis
makro dan mikro terhadap proses penentuan rasio
bagi hasil. Di level makro disimpulkan bahwa pada
sistem di mana sistem suku bunga dan sistem bagi
hasil berjalan bersama-sama (dual banking system),
rasio bagi hasil dapat dinyatakan sebagai fungsi
dari tingkat keuntungan dari suatu proyek investasi,
tingkat suku bunga pasar, rasio antara modal yang
dipinjam dari bank dan modal keseluruhan, dan
risk premium. Secara matematis rasio bagi hasil σ
dituliskan sebagai:
σ =

λ
(r + α ),
β

dengan λ = Kb/K adalah rasio antara modal yang
dipinjam dari bank Kb dan modal keseluruhan
K yang disebut juga sebagai financial leverage,
β = π/K adalah tingkat keuntungan dari suatu
proyek investasi dengan profit π dihitung sebagai
penerimaan kotor setelah dikurangi pembayaran
kontrak termasuk bunga, r adalah tingkat suku
bunga yang berlaku di pasar, dan α merupakan risk
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premium. Analisis lanjutan terhadap sistem bagi hasil
menunjukkan bahwa pembiayaan yang dilakukan
dengan sistem bagi hasil dalam jangka panjang
lebih menguntungkan daripada pembiayaan
konvensional.
Hasil analisis terhadap proses produksi di
bawah ketidakpastian menunjukkan bahwa efisiensi
pasar kredit di bawah mekanisme suku bunga
tercapai jika dan hanya jika shock sama sekali tidak
mempengaruhi produk marjinal modal. Hal ini
tidak mungkin terjadi apabila shock bersifat negatif
maupun positif. Pada kasus kedua, situasi menjadi
tidak adil bagi peminjam ketika mereka harus
membayar bunga pasar yang lebih tinggi daripada
nilai produk marjinal dari modal yang dipinjamnya;
dan menjadi tidak adil bagi pemilik modal pada
kasus terakhir ketika mereka tidak bisa mengambil
kelebihan nilai produk marjinal yang dinikmati para
peminjam modal. Secara ringkas dapat dikatakan
bahwa pasar kredit berbasis suku bunga hanya
bisa menjamin efisiensi di tingkat pasar dan bukan
di tingkat individu. Dari sisi pemilik modal dan
peminjam, efisiensi tidak dijamin. Ketidakefisienan
ini disebabkan karena risiko tidak dibagi secara adil
di antara pemilik modal dan peminjam.
Pada pasar kredit berbasis bagi hasil, terlihat
bahwa harga modal dipengaruhi oleh shock yang
mengindikasikan bahwa terjadi pembagian risiko
antara pemilik modal dan peminjam. Fakta ini
merupakan perbedaan utama antara skema bagi hasil
dan skema konvensional berdasarkan suku bunga.
Terjadinya pembagian risiko juga mengungkapkan
bahwa efisiensi tercapai pada level agregat sekaligus
pada level individu dan karena biaya marjinal
peminjaman modal nilai produk marjinalnya,
tingkat harga efisien dan adil. Pada level agregat,
harga agregat pasti sama dengan produk marjinal
rata-rata sehingga efisiensi di tingkat pasar selalu
terjamin. Sementara itu seperti sudah diungkapkan
pada bagian sebelumnya, pasar kredit berbasis suku
bunga hanya menjamin efisiensi di tingkat pasar
dan bukan pada tingkat individu. Ini merupakan
perbedaan kedua di antara kedua sistem tersebut.
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Haque & Mirakhor (1986) menyatakan
bahwa pada kasus di mana terjadi ketidakpastian
(uncertainty), sistem bagi hasil dapat meningkatkan
arus investasi pada kondisi tertentu. Di bagian berikut
akan diketengahkan implikasi sistem keuangan
berbasis bagi hasil terhadap distribusi pendapatan.
Implikasi pada Distribusi Pendapatan
Beberapa fakta yang diungkap pada bagian
sebelumnya memiliki implikasi yang sangat penting
pada distribusi pendapatan. Para pemilik modal
sudah pasti memiliki preferensi yang lebih besar
terhadap sistem konvensional berdasarkan suku
bunga karena di bawah mekanisme ini mereka sama
sekali tidak menanggung risiko. Dengan bahasa yang
berbeda, hal ini mengindikasikan bahwa skema suku
bunga dapat membawa akibat yang merugikan para
peminjam. Peminjam yang menghadapi shock negatif
akan menanggung semua kerugian dan mereka
yang menghadapi shock positif akan menikmati
semua keuntungan. Di lain pihak, sistem bagi hasil
yang berbasis pembagian risiko tentu memberikan
konsekuensi terhadap distribusi pendapatan yang
tidak diinginkan oleh para pemilik modal.
Untuk
memperkuat
argumen
tersebut
dilakukan simulasi numerik berikut. Pertama,
ditinjau fungsi produksi Cobb-Douglas dengan skala
α 1−α
pengembalian konstan berikut: Y = θ K L
atau

y = θ k α , dengan α adalah produk marjinal dari modal
sekaligus share penerimaan pemilik modal. Dengan
fungsi produksi seperti di atas skema suku bunga
dan skema bagi hasil dapat dibandingkan dengan
mudah. Untuk menyederhanakan perhitungan
dilakukan proses penormalan, yaitu diasumsikan
terdapat satu satuan tenaga kerja yang dimiliki
peminjam dan tersedia satu satuan modal yang
ditawarkan pemilik modal. Diasumsikan juga bahwa
E[θ] = µ = 1 dan var[θ] = σ2 = 0,572. Selanjutnya
ditetapkan α = 0,2. Parameter ini dapat ditetapkan
sembarang asalkan 0 < α < 1.
Pada kasus pasar kredit berbasis suku bunga,
total pembayaran kepada pemilik modal adalah
sebesar rk dan penerimaan pemilik tenaga kerja

(peminjam modal) sebesar y − rk. Pada sistem bagi
hasil, total pembayaran kepada pemilik modal
adalah sebesar share optimal α.
Untuk mengukur distribusi pendapatan
digunakan dua indikator yaitu simpang baku dan
indeks Gini. Nilai indikator yang tinggi menunjukkan
pendapatan yang lebih terdistribusi. Diasumsikan
juga bahwa populasi pemilik modal dan peminjam
berukuran sama dan cukup besar dan dalam simulasi
ini ditetapkan sepuluh ribu jiwa. Ini berarti terdapat
sejumlah yang sama shock yang tidak saling
berkorelasi. Hasil dari simulasi disajikan pada Tabel 1.
Seperti yang sudah diperkirakan, pada kondisi
tanpa ketidakpastian skema bagi hasil menunjukkan
kinerja yang sama efisiennya dengan skema
suku bunga. Tabel 1 menunjukkan kedua sistem
menawarkan arus penerimaan yang sama kepada
pemilik modal dan peminjam. Pendapatan pemilik
modal adalah 0,2 per unit modal dan pendapatan
peminjam adalah 0,2 per unit tenaga kerja. Dengan
kata lain harga modal dan tenaga kerja sama dengan
nilai produk marjinal masing-masing. Dengan
demikian dalam kondisi tidak ada ketidakpastian
tidak ditemukan masalah distribusi pendapatan
karena kedua agen ekonomi memperoleh tingkat
pendapatan yang sama. Situasi menjadi berbeda
ketika ketidakpastian diperhitungkan dalam
model. Kedua sistem hanya menawarkan tingkat
pendapatan rata-rata yang sama.
Pada pasar kredit konvensional, pemilik
modal menikmati pendapatan yang seragam (no
variability) seperti diindikasikan oleh simpang baku
dan indeks Gini nol. Ini berarti bahwa pemilik modal
tidak menanggung risiko dalam produksi melainkan
bahwa semua risiko ditanggung oleh peminjam
seperti diindikasikan oleh simpang baku sebesar 0,57
dan indeks Gini 0,41. Angka-angka ini menggambarkan tingginya disparitas pendapatan yang terjadi.
Dengan demikian, sistem suku bunga pada akhirnya
akan menimbulkan masalah disparitas pendapatan
yang serius dari sisi peminjam. Secara sosial, sistem
suku bunga menjadi kurang diharapkan oleh para
peminjam.
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Tabel 1. Distribusi Pendapatan

Produksi tanpa ketidakpastian
Berbasis suku bunga
Pendapatan peminjam
Pendapatan pemilik modal
Berbasis bagi hasil
Pendapatan peminjam
Pendapatan pemilik modal
Produksi dengan ketidakpastian
Berbasis suku bunga
Pendapatan peminjam
Pendapatan pemilik modal
Berbasis bagi hasil
Pendapatan peminjam
Pendapatan pemilik modal

Rata-rata

Simpang
Baku

Indeks
Gini

0,8
0,2

0
0

0
0

0,8
0,2

0
0

0
0

0,8
0,2

0,57
0

0,41
0

0,8
0,2

0,46
0,11

0,33
0,33

Di pihak lain, skema bagi hasil menawarkan
pendapatan rata-rata yang tepat sama dengan skema
suku bunga. Yang menjadi pembeda utama adalah
pada distribusi pendapatannya. Karena risiko dibagi
antara pemilik modal dan peminjam maka variasi
pendapatan di antara pemilik modal sama dengan
share dikalikan dengan simpang baku dari shock,
yaitu sebesar ασ. Sedangkan variasi pendapatan
yang diterima peminjam adalah (1 − α)σ yang
tentu saja lebih kecil daripada σ. Dengan demikian
skema bagi hasil mengurangi risiko yang dihadapi
peminjam tetapi dalam waktu yang bersamaan
meningkatkan risiko yang dihadapi pemilik modal.
Akibatnya sistem bagi hasil lebih disukai oleh para
peminjam tetapi tidak para pemilik modal.
Apa yang terjadi jika seandainya dua sistem
tersebut bersaing di pasar kredit yang sama?
Pertanyaan seperti ini sangat masuk akal karena
kebanyakan negara Islam mengadopsi sistem
keuangan dual di mana sistem suku bunga dijalankan
berdampingan dengan sistem bagi hasil. Di sub bab
berikut akan dibahas sebuah argumentasi bahwa
jawaban atas pertanyaan tersebut terletak pada
proses intermediasi pasar kredit melalui bank.
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Bank Syariah sebagai Risk Pooling Agent
Meskipun peminjam lebih mengharapkan
sistem bagi hasil tetapi pemilik modal yang tidak
menyukai risiko (risk averse) lebih memilih sistem
konvensional berdasarkan suku bunga. Kedua
sistem menjadi indiferen hanya jika peminjam
dan pemilik modal bersifat netral terhadap risiko.
Adakah mekanisme yang dapat meningkatkan ‘citra’
sistem bagi hasil sedemikian sehingga dapat tampil
lebih atraktif bagi pemilik modal? Jawabannya
ada, asalkan terdapat sebuah bank syariah yang
dapat berperan sebagai risk pooling agent yang
dapat menyerap semua risiko yang dihadapi pemilik
modal.
Misalkan terdapat sebuah bank syariah yang
cukup besar, katakanlah dapat melayani sepuluh
ribu penabung dan peminjam, dan menjalankan
sistem bagi hasil. Asumsikan bahwa bank tidak
mengutip biaya apa pun sedemikian sehingga semua
pendapatan yang dikumpulkan dari para peminjam
langsung didistribusikan kepada para pemilik modal.
Tentu saja asumsi ini dapat direlaksasi dengan
menetapkan bagian tertentu dari pendapatan yang
diambil oleh bank. Namun hal ini sangat trivial dan
tidak mempengaruhi kesimpulan secara umum.
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Misalkan ada n penabung (depositor, pemilik
modal) yang masing-masing menyertakan K unit
modal kepada bank sehingga banyaknya dana
yang dapat dikelola adalah nK. Dana ini kemudian
didistribusikan secara merata kepada n peminjam
yang masing-masing memiliki fungsi produksi y
= g(θ)f(k). Dengan asumsi bahwa share optimum
α* terpenuhi maka total pendapatan bank E[B]
diberikan oleh:
n

E[ B] = E  ∑ α ∗ g (θi ) f (k ) 
 i =1

n

= α ∗ ∑ E[ g (θi ) f (k )]
i =1
∗

= nα E[ y ].

Perhatikan bahwa secara rata-rata pendapatan
yang diterima bank dari seorang peminjam adalah
α*E[y]. Namun setiap peminjam membayar ke bank
dengan jumlah yang berbeda-beda, yaitu sebesar
α*yi untuk peminjam ke-i, sehingga ragam dari
pembayaran yang dilakukan semua peminjam
adalah α*2σ2. Sementara itu pendapatan yang
diterima oleh peminjam ke-i adalah (1−α*)yi dengan
ragam sebesar (1−α*2)σ2 yang tentu saja lebih kecil
daripada σ2. Fakta ini menunjukkan bahwa skema
bagi hasil dapat menurunkan risiko yang dihadapi
peminjam.
Yang berbeda, risiko yang dialihkan dari
peminjam ini tidak kemudian ditransfer kepada
pemilik modal melainkan diserap oleh bank syariah
sebagai risk pooling agent. Sepanjang n cukup besar,
selalu dapat dijamin bahwa E[g(θ)] = 1 sehingga total
pendapatan bank adalah
∗

E[ B] = nα f (k ).
Perhatikan bahwa ekspresi tersebut bebas
dari faktor risiko g(θ). Inilah yang disebut sebagai
mekanisme risk pooling dalam pengertian bahwa
efek shock negatif dan positif dapat dinetralkan
dan pemilik modal tidak menghadapi risiko
apapun. Pendapatan yang bebas risiko ini kemudian

didistribusikan secara merata kepada para pemilik
modal. Mereka pun tetap tidak menanggung risiko.
Dengan mempertimbangkan fakta ini, kehadiran
bank syariah dapat menjaga distribusi pendapatan
pemilik modal dan sekaligus mengurangi risiko yang
dihadapi peminjam.
Tabel 2 dengan jelas menggambarkan
mekanisme risk pooling. Pendapatan rata-rata
pemilik modal tetap sama tetapi kini dengan ragam
nol yang berarti bahwa pendapatan tersebar secara
merata. Mekanisme risk pooling ini tentu saja
menjadi kelebihan dari pasar kredit syariah yang
terintermediasi.
Dari Tabel 2 dapat juga dilihat bahwa skema
suku bunga tidak mengubah distribusi pendapatan
sama sekali. Pendapatan yang diterima peminjam
memiliki ragam σ2 = 0,572 dan pendapatan yang
dinikmati pemilik modal memiliki ragam nol. Dari
sudut pandang distribusi pendapatan ini dapat
dikatakan bahwa bank syariah lebih superior
daripada bank konvensional.
Tabel 2. Distribusi Pendapatan dengan Mekanisme Risk Pooling

Produksi dengan ketidakpastian
Berbasis suku bunga
Pendapatan peminjam
Pendapatan pemilik
modal
Berbasis bagi hasil
Pendapatan peminjam
Pendapatan pemilik
modal

Ratarata

Simpang
Baku

Indeks
Gini

0,8
0,2

0,57
0

0,41
0

0,8
0,2

0,46
0

0,33
0

Kinerja serta implikasi sistem keuangan
berbasis bagi hasil terhadap distribusi pendapatan
menunjukkan bahwa secara analitik sistem bagi
hasil lebih efisien dan adil dibandingkan dengan
sistem konvensional. Sistem bagi hasil terbukti
memiliki implikasi yang positif terhadap distribusi
pendapatan dan kesejahteraan. Sementara itu
mekanisme risk pooling terbukti mampu menjaga
distribusi pendapatan pemilik modal dan sekaligus

KEUNGGULAN SISTEM KEUANGAN BERBASIS BAGI HASIL DAN IMPLIKASINYA PADA DISTRIBUSI PENDAPATAN

Iman Sugema, Toni Bakhtiar , dan Jaenal Effendi

515

PERBANKAN
mengurangi risiko yang dihadapi peminjam sehingga
dapat memperbaiki citra sistem bagi hasil di mata
pemilik modal. Hasil ini diharapkan menjadi landasan
ilmiah yang kuat bagi pengembangan sistem bagi
hasil dari sisi teoretis maupun terapannya sehingga
dapat dirumuskan semacam kebijakan publik atau
rekayasa sosial di bidang perbankan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Setelah dilakukan analisis matematis dengan
pendekatan fungsi produksi terhadap sistem
keuangan berbasis suku bunga dan berbasis bagi
hasil dapat disimpulkan beberapa hal berikut.
Di bawah asumsi pasar bersaing dan kepastian
produksi, pasar kredit berbasis suku bunga dan bagi
hasil adalah efisien dan adil asalkan harga modal
(price of capital) sama dengan produk marjinalnya
(marginal product of capital).
Dalam
kondisi
ketidakpastian
dengan
masuknya variabel shock dalam model, pasar kredit
berbasis suku bunga adalah efisien dan adil hanya
jika shock bersifat netral. Sistem ini menjadi tidak
adil bagi peminjam pada kasus shock negatif dan
menjadi tidak adil bagi pemilik modal pada kasus
shock positif. Selain itu, sistem berbasis suku bunga
hanya menjamin efisiensi di tingkat agregat tetapi
tidak di tingkat individu.
Pada pasar kredit berbasis bagi hasil, sudah
ditunjukkan bahwa pada kasus shock negatif harga
modal lebih rendah daripada harga rata-rata dan
pada kasus shock positif harga modal lebih tinggi
daripada harga rata-rata. Dengan demikian, terbukti
bahwa harga modal dipengaruhi oleh shock yang
mengindikasikan bahwa terjadi pembagian risiko
antara pemilik modal dan peminjam.
Terjadinya pembagian risiko antara peminjam
dan pemilik modal di pasar kredit berbasis bagi
hasil menunjukkan bahwa efisiensi di level agregat
dan individu selalu dijamin. Dalam kasus ini share
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optimal bersifat tunggal dan besarnya sama dengan
rasio antara nilai harapan dari produk marjinal dan
produk rata-rata.
Dari sisi distribusi pendapatan, pemilik modal di
bawah sistem konvensional menikmati pendapatan
yang seragam (no variability) sedangkan di bawah
sistem bagi hasil, variabilitas pendapatan peminjam
berkurang dan variabilitas pendapatan pemilik
modal bertambah. Skema bagi hasil dengan demikian
mengurangi risiko yang dihadapi peminjam tetapi
dalam waktu yang bersamaan meningkatkan risiko
yang dihadapi pemilik modal. Akibatnya sistem bagi
hasil lebih disukai oleh para peminjam tetapi tidak
para pemilik modal.
Peran sebagai risk pooling agent yang
dipegang oleh bank syariah terbukti dapat menjaga
distribusi pendapatan pemilik modal dan sekaligus
mengurangi risiko yang dihadapi peminjam.
Saran
Agar lebih realistis dengan keadaan sebenarnya,
asumsi bahwa pemilik modal dan peminjam bersifat
netral terhadap risiko (risk neutral) yang digunakan
dalam tulisan ini dapat diubah menjadi risk aversion.
Juga terhadap asumsi bahwa modal (capital) dan
tenaga kerja (labor) bersifat indivisible. Penelitian
ini dapat dikembangkan ke arah yang lebih praktis,
misalnya penentuan share optimal untuk berbagai
sektor/komoditas dan penerapan sistem bagi hasil
dalam menangani masalah informasi asimetris yang
sering muncul di dunia keuangan dan perbankan.
Seperti
diketahui,
perbankan
konvensional
selalu menggunakan instrumen suku bunga
untuk menangani masalah ketidakseimbangan
informasi. Tentu saja peningkatan suku bunga akan
mengakibatkan masyarakat miskin semakin jauh
dari akses keuangan.
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Abstract: The Government and Bank Indonesia developed a framework for the Draft Law on the
Financial System Safety Net. The framework clearly specified the tasks and responsibilities of the relevant institutions involved in the operation of the Safety Net. In principle, the Ministry of Finance was
responsible for drafting legislation for the financial sector and providing funds for crisis resolution.
BI, the central bank, was responsible for safeguarding monetary stability, maintaining a sound banking system and ensuring the secure and robust operation of the payment system. The DIC (Deposit
Insurance Corporation), on the other hand, had responsibility for guaranteeing bank customer deposits and resolution of problem banks. The Financial System Safety Net framework was set out in the
Draft Law on the Financial System Safety Net, which was currently undergoing a consultation process.
In this way, the Financial System Safety Net Law would provide a strong foundation for the financial
system stability policies and regulations to be established by the relevant authorities. The Draft Law
specified all components of the FSSN: (1) effective bank regulation and supervision; (2) lender of last
resort; (3) adequate deposit insurance scheme; and (4) effective mechanism for resolution of crisis.
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Realita bahwa globalisasi ini telah membawa
manfaat bagi banyak negara di dunia dengan
mendorong peningkatan Gross Domestic Product
(GDP) di beberapa negara disertai dengan kenaikan
produksi barang dan jasa. Globalisasi juga membuka
akses yang lebih lebar bagi negara-negara di dunia
terhadap pasar global. Meski demikian, globalisasi
yang terjadi bukan tanpa cela. Stiglitz (2006)
menyatakan aturan main globalisasi cenderung tidak
adil dan menguntungkan negara-negara industri
maju dan hanya mengutamakan nilai-nilai material
dibandingkan nilai-nilai lainnya, seperti perhatian
terhadap aspek lingkungan.

Korespondensi dengan Penulis:
Suhartono: Telp. +62 31 594 7151, Fax.+62 31 599 2985
E-mail: haryati@perbanas.ac.id

Berkembangnya liberalisasi terutama pasar
keuangan tidak membuat pertumbuhan ekonomi
dan kemakmuran meningkat tetapi mendorong
terjadinya instabilitas (Stiglitz, 2006). Krisis keuangan
makin sering terjadi dengan dampak skala yang
makin besar. Volatilitas aliran modal internasional
makin tinggi dan dalam sekejap menyebabkan suatu
negara mengalami krisis utamanya krisis likuiditas.
Melihat pengalaman selama ini bahwa
setiap instabilitas atau krisis selalu membawa
dampak kerugian yang besar, semua negara selalu
berusaha melakukan upaya untuk mencegah jangan
sampai krisis terjadi. Upaya menjaga stabilitas ini

PERBANKAN
menempatkan bank sentral pada posisi terdepan
dalam upaya mencegah jangan sampai krisis terjadi.
Peran dan tugas bank sentral sangat tergantung
kepada bagaimana lingkungan politik dan ekonomi
mempengaruhi peran dan tugas bank sentral. Namun
demikian bank sentral pada umumnya mempunyai
tiga tugas utama yang meliputi pengendalian
moneter, pengaturan dan pengawasan perbankan,
serta pengaturan sistem pembayaran. Dalam konteks
bank sentral bertugas untuk pengendalian moneter,

maka bank sentral memiliki mandat untuk menjaga
kestabilan harga nilai uang atau yang dikenal
sebagai stabilitas moneter (monetary stability).
Berdasarkan praktiknya, bank sentral tidak
semua menjalankan tiga tugas utama tersebut.
Beberapa bank sentral mengemban dua tugas
utama, bahkan ada juga bank sentral yang hanya
mengemban satu tugas utama, seperti yang
ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Mandat Bank Sentral Berbagai Negara
Negara
Brunei
Hong Kong

Otoritas
Moneter
Ya
Ya

Pengatur
Bank
Tidak

Sistem
Pembayaran
Tidak

Tidak

Tidak

Inggris

Ya

Tidak

Tidak

Australia

Ya

Tidak

Ya

Jepang

Ya

Amerika

Ya

Sebagian

Sebagian

Prancis

Ya

Sebagian

Sebagian

Belanda

Ya

Sebagian

Ya

Italia

Ya

Sebagian

Ya

Jerman

Ya

Sebagian

Ya

Afrika Selatan

Ya

Ya

Tidak

Brazil

Ya

Ya

Sebagian

India

Ya

Ya

Sebagian

Singapura

Ya

Ya

Sebagian

Indonesia

Ya

Ya

Ya

Tidak

Ya

Malaysia

Ya

Ya

Ya

Selandia Baru

Ya

Ya

Ya

Sumber: Warjiyo (2004).

Walaupun kalau dilihat dari mandat bank
sentral antar negara berbeda dalam fungsi masingmasing, namun ada kesepakatan global bahwa bank
sentral memiliki tugas sebagai stabilisator ekonomi
makro (Healey, 2001). Artinya walaupun mungkin
secara eksplisit tidak dijelaskan dalam perundangan
bahwa bank sentral harus menjaga stabilitas
keuangan namun secara implisit harus dipahami
peran bank sentral dalam menjaga stabilitas
ekonomi.

BANK INDONESIA: PERAN DAN TUGAS

Rumusan pada UU No.23 Tahun 1999 itu
merupakan pedoman yang dipakai Bank Indonesia
dalam menetapkan misi dan visinya. Penetapan
misi dan visi dimaksudkan lebih memperjelas tujuan
organisasi, mempermudah perencanaan dan proses
pengambilan keputusan, serta mempermudah
pengoordinasian unit-unit dalam organisasi. Visi
PERAN BANK SENTRAL DALAM STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK)
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Suhartono
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tersebut dikembangkan dalam misi Bank Indonesia.
Misi Bank Indonesia adalah : (1) menetapkan
dan menjaga konsistensi, serta kejelasan tujuan
organisasi; (2) memberikan referensi untuk
perencanaan dan proses pengambilan keputusan;
(3) memperoleh komitmen para anggota Dewan
Gubernur dan seluruh pegawai, melalui komunikasi
yang jelas tentang tugas organisasi; dan (4)
memperoleh dukungan dan pengertian dari pihakpihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan
tugas organisasi (Warjiyo, 2004).

KRISIS KEUANGAN

Krisis keuangan yang terjadi di berbagai
belahan dunia termasuk Indonesia seperti yang
terjadi pada tahun 1997 tampaknya akan makin
sering terjadi. Krisis keuangan global yang terbaru
yang dipicu oleh krisis kredit perumahan di Amerika
Serikat telah membawa dampak yang luar biasa
di perekonomian global. Krisis ini menyadarkan
pemerintah, parlemen dan kalangan industri
tentang pentingnya menjaga stabilitas sistem
keuangan sebagai tugas bersama. Lebih buruk lagi
adalah setiap krisis, karena kerugian yang dialami,
menimbulkan dampak yang sangat buruk yakni
hilangnya kepercayaan masyarakat dan menurunnya
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan. Belum
lagi setelah krisis usai, biaya untuk pemulihan
ekonomi khususnya sektor keuangan sangat besar.
Oleh karena itulah saat ini berkembang pemikiran
stabilitas sistem keuangan sebagai barang publik
yang wajib dipelihara untuk menjamin kepentingan
publik.

520

JURNAL KEUANGAN DAN PERBANKAN
Vol. 13, No. 3, September 2009: 518 – 533

Tabel 2. Biaya Krisis: Rekapitalisasi Bank
Episode Crisis
Tequila Crisis
Chile 1983
Mexico 1995
Asian Crisis
Indonesia 1997-1998
Korea
Malaysia
Thailand

% dari GDP
15%
13.50%
34,50%
24.50%
19.50%
34.50%

Sumber: Caprio & Klingebiel (1996) and World Bank, Asian
Growth and Recovery Initiative, 1999

Di Asia, Bank Indonesia termasuk bank sentral
yang sejak awal menjadi pioner dalam melakukan
kajian stabilitas sistem keuangan dengan didirikannya
Biro Stabilitas Sistem Keuangan. Saat ini hampir
seluruh bank sentral dunia bergerak menjadikan
isu stabilitas sistem keuangan sebagai tema utama
kebijakan ekonomi. Hampir semua bank-bank
sentral maupun organisasi keuangan internasional
seperti IMF dan Bank Pembangungan Asia (ADB)
secara khusus membentuk divisi/unit khusus untuk
memonitor dan menilai kondisi keuangan negara
masing-masing dan menerbitkannya dalam suatu
laporan stabilitas keuangan.
Krisis keuangan dapat menyebabkan hilangnya
kepercayaan masyarakat terutama penabung dan
investor sehingga menimbulkan “run” terhadap
perbankan maupun pasar modal. Proses intermediasi
terganggu karena bank menjadi terlalu berhatihati. Hilangnya kepercayaan juga membuat alokasi
sumber daya ekonomi terganggu karena pemilik
dana cenderung melakukan “hoarding”. Hal-hal
tersebut membuat kebijakan moneter menjadi tidak
efektif lagi karena publik dan lembaga keuangan
kehilangan kepercayaan (Tadjudin, 2003).
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SEBAB KETIDAKSTABILAN:
PANDANGAN TEORI

Krugman
(1973)
menyatakan
krisis
terjadi karena kebijakan ekonomi yang salah.
Ketidakstabilan ekonomi makro pada tahun 1970 di
mana kebijakan moneter dan fiskal yang ekspansif
dengan sistem kurs tetap menyebabkan terjadinya
krisis nilai tukar pada tahun 1980-an. Demikian
juga dengan krisis perbankan terjadi karena bank
membeli surat utang negara yang dijual pemerintah
untuk membiayai APBN.
Pandangan lain terhadap sumber krisis
adalah kerapuhan sistem keuangan (financial
vulnerability). Dalam teori ini, krisis terjadi karena
kelemahan struktur lembaga keuangan. Perbankan
di negara Asia seperti Korea dan Indonesia yang
mengandalkan pada dana jangka pendek sangat
rawan terhadap krisis kepercayaan dan “bank
run”. Goldstein & Turner (2003) menyatakan bahwa
ketidakseimbangan valuta asing dalam suatu negara
merupakan sumber kerawanan yang paling penting
dan dapat mendorong krisis nilai tukar. Ketika aset
bank dalam mata uang lokal dan dibiayai dengan
Deposito dalam valuta asing, dapat menimbulkan
krisis karena adanya harapan akan krisis (self
fulfilling) oleh investor sehingga akhirnya krisis nilai
tukar terjadi. Teori ini mengusulkan agar prinsip
kehati-hatian diterapkan lebih luas pada sektor
perbankan.
Teori kerawanan sistem keuangan diperparah
oleh rendahnya kesadaran tata kelola (governance)
manajer lembaga keuangan serta kelemahan
institusi pengawasan Bank. Krisis keuangan juga
dapat dijelaskan oleh teori ini kelemahan pasar
keuangan global. Teori ini menjelaskan keterkaitan
struktur operasional sistem keuangan global
dengan krisis karena adanya asymetric information
sehingga pelaku pasar tidak mampu menilai risiko
atas investasinya. Perkembangan derivatif dan
terbongkarnya skema Ponzi oleh Mardoff merupakan

bukti berjalannya teori kelemahan sistem keuangan
global oleh Mishkin (2001).
Dari sisi sumber Krisis FSI (1997) menyatakan
krisis dipicu oleh kerawanan ekonomi makro di
antaranya inflasi, liberalisasi sektor keuangan yang
terlalu cepat dan kegagalan dalam merancang
instrumen kebijakan ekonomi makro yang disiplin.
Sementara dari sisi sektoral terutama sektor
keuangan, kegagalan dalam menerapkan tata
kelola perusahaan dan manajer yang sadar risiko,
infrastruktur pasar yang tidak memadai dan disiplin
pasar yang tidak berjalan diikuti dengan peraturan
dan pengawasan yang tidak efektif membuat krisis
terjadi.

STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK)

Chant (2003) menyatakan instabilitas adalah
keadaan pasar yang merugikan perekonomian yang
mengancam kinerja ekonomi sehingga melumpuhkan
kondisi keuangan rumah tangga, perusahaan dan
pemerintah dan membuat arus dana terbatas.
Keadaan juga mengganggu fungsi dan operasi
lembaga keuangan. Crockett (1996) mendefinisikan
stabilitas keuangan sebagai ketiadaan instabilitas.
Instabilitas sebagai situasi ekonomi yang terganggu
karena fluktuasi harga aset keuangan yang besar
atau ketika lembaga keuangan gagal memenuhi
kewajiban yang sudah diperjanjikan.
Sementara Deutsche Bundesbank (2003) menggambarkan stabilitas keuangan sebagai keadaan
seimbang sistem keuangan sehingga berfungsi
efisien dalam alokasi sumber dan mengelola risiko
dan menjalankan fungsi pembayaran, mampu
mengatasi kejutan ekonomi, kebangkrutan dan
perubahan struktural yang mendasar.
Mishkin (1999) menyatakan instabilitas
keuangan terjadi ketika kejutan terhadap sistem
keuangan karena masalah arus informasi sehingga
sistem keuangan tidak mampu menjalankan fungsinya
menyalurkan dana ke dalam investasi produktif.
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Sementara itu, Schinasi (2006) mendefinisikan
stabilitas keuangan sebagai kondisi di mana sistem
keuangan: (1) secara efisien memfasilitasi alokasi
sumber daya dari waktu ke waktu, dari deposan ke
investor, dan alokasi sumber daya ekonomi secara
keseluruhan; (2) dapat menilai/mengidentifikasi
dan mengelola risiko-risiko keuangan; (3) dapat
dengan baik menyerap gejolak yang terjadi pada
sektor keuangan dan ekonomi. Dari semua definisi
di atas dapat diringkas secara sederhana kestabilan
keuangan adalah tidak adanya krisis yang berarti
situasi di mana ketahanan sistem keuangan terhadap
guncangan
perekonomian,
sehingga
fungsi
intermediasi, sistem pembayaran dan penyebaran
risiko tetap berjalan dengan semestinya.

STABILITAS MONETER DAN DAMPAKNYA

Stabilitas moneter (monetary stability)
didefinisikan sebagai setabilitas harga dimana
perekonomian mengalami inflasi dalam jumlah
yang relatif kecil yaitu 1-2% setahun. Deflasi juga
ancaman terhadap stabilitas moneter namun
karena isu deflasi sangat jarang terjadi maka
kurang menjadi perhatian. Tugas Bank Indonesia
yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah maka secara
singkat merupakan upaya mengurangi inflasi
menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi jangka
panjang yang berkelanjutan (sustainable economic
growth). Pertumbuhan ekonomi menjadi isu global
dan nasional saat ini secara politik penentu selalu
menjalankan pertumbuhan ekonomi sebagai bukti
keberhasilan dalam pembangunan.
Hubungan antar inflasi dan pertumbuhan
ekonomi juga dibahas cukup lengkap oleh Mc.Kinon
(1973) yang menekankan perlunya stabilitas. Hanya
dalam mendorong agar intermediasi berjalan dan
makin dalam (financial deepening), inflasi yang tinggi
membuat agen akan bertindak dalam perspektif
jangka pendek dan moral hazard tidak berjalannya
informasi dan ekspektasi ekonomi membuat sistem
kerja makin tidak efisien dalam alokasi sumber daya
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yaitu pembiayaan akan masuk ke sekitar ekonomi
yang berisiko yang menghasilkan hasil yang tinggi
saja. Fungsinya ketidakpastian ekonomi, inflasi
yang tinggi juga menyebabkan intermediasi waktu
(maturity transformation) yang dilakukan oleh
sistem keuangan tidak berjalan. Akibatnya investasi
jangka panjang menurun drastis sehingga proses
pertumbuhan ekonomi tidak terjadi.
Schwartz (1988) menjadikan perlunya Bank
Sentral menjaga inflasi dengan kebijakan moneter
yang tepat. Bank Sentral yang dapat menjaga
stabilitas dan juga menjaga likuiditas perbankan
melalui lender of the last resort. Krisis keuangan
pada level apapun akan diperburuk dengan kenaikan
tingkat inflasi, karena kebijakan moneter berusaha
menjaga stabilitas hanya menjadikan upaya tidak
langsung Bank Sentral dalam menjaga jangan
sampai krisis keuangan terjadi.
Diamond & Dybiyg (1983) menyatakan lembaga
keuangan selalu menghadapi maturity mismatch
yaitu kerugian jatuh tempo lebih cepat daripada
aset kredit, keadaan ini akan menjadi sumber krisis.
Keadaan ini menyebabkan bank rawan terhadap
risiko likuiditas ketika inflasi tinggi maka suku
bunga akan naik lebih cepat daripada suku bunga
kredit sehingga bank akan menjadi net interest
margin yang makin kecil, ini berarti mengganggu
potensi pendapatan bank yang sebelumnya dapat
diramalkan ke situasi ketidakpastian. Penelitian
membuktikan bahwa ketidakstabilan harga atau
inflasi telah menyebabkan krisis keuangan di
berbagai negara ini berarti kebijakan moneter yang
mengarah pada penetapan stabilitas hingga akan
mendorong tercapainya stabilitas sistem keuangan.
Cook (2004) melakukan kajian tentang
penyebab berbagai kolektibilitas variabel ekonomi
dan pengaruhnya terhadap perekonomian atau
pertumbuhan, adalah bahwa stabilitas nilai tukar
yaitu pada sistem kurs tetap membuat pertumbuhan
ekonomi yang tinggi daripada inflasi dan suku
bunga. Sebaliknya Devereux (2006) menyatakan
bahwa kebijakan harga suku bunga memiliki
dampak yang lebih baik daripada kebijakan kurs.
Dari simulasi kebijakan menunjukkan kebijakan
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stabilisasi harga (inflasi) melalui mekanisme suku
bunga menghasilkan dampak stabilisasi lebih baik
daripada kebijakan nilai tukar.

Stabilitas moneter dan stabilitas sistem
keuangan ibarat dua sisi dari satu koin yang saling
mempengaruhi satu terhadap yang lain. Namun
demikian, terdapat perbedaan mendasar antara
keduanya.

Tabel 3. Perbandingan Stabilitas Moneter dan Stabilitas Keuangan
Stabilitas Moneter
Stabilnya harga untuk mengendalikan inflasi
mengendalikan deflasi

Stabilitas Keuangan
Kestabilan institusi dan pasar keuangan dan
tiadanya tekanan dan pergerakan harga yang
berpotensi menyebabkan guncangan perekonomian

Instrumen pengontrol

Kebijakan moneter
Suku bunga
Operasi pasar

Sangat terbatas, dan sulit untuk disesuaikan:
Fasilitas Pembiayaan Darurat

Struktur Proyeksi

Trend, Central tendency of
distribution
Teknik peramalan standar

Tails of distribution, Extreme event

Definisi

Alat Proyeksi

Simulasi , Stress test

Sumber: Diadaptasi dari Aspach, et al. (2006) dan Schioppa (2002).

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG STABILITAS
SISTEM KEUANGAN

MENGAPA STABILITAS SISTEM
KEUANGAN PENTING

Santoso & Batunanggar (2006) menyatakan
terdapat empat faktor terkait yang mendukung
terciptanya stabilitas sistem keuangan, yaitu:
(1) lingkungan ekonomi makro yang stabil; (2)
lembaga keuangan yang dikelola dengan baik; (3)
pengawasan institusi keuangan yang efektif; dan (4)
sistem pembayaran yang aman dan handal. Adanya
permasalahan di salah satu dari empat komponen
tersebut berdampak pada faktor lainnya dan akan
mengancam stabilitas sistem keuangan.
Financial Stability Forum (2008) menyatakan
ada lima faktor yaitu: (1) pengawasan lembaga
keuangan terkait dengan likuiditas, kredit dan
manajemen risiko; (2) transparansi dan penilaian;
(3) penggunaan lembaga pemeringkat (rating) yang
berhati hati; (4) Pengawasan yang komprehensif
terhadap lembaga keuangan; dan (5) protokol
penyelesaian krisis sistem keuangan yang baik.

Houben, Kakes & Schinasi (2004) menyatakan
tiga alasan SSK penting: (1) stabilitas moneter
hanya dapat terwujud dengan adanya stabilitas
keuangan, karena sistem keuangan merupakan
transmisi kebijakan moneter; (2) perkembangan
ekonomi ditandai dengan meningkatnya risiko bagi
perekonomian suatu negara di antaranya adalah
perkembangan sektor keuangan yang sangat
signifikan dibanding perkembangan ekonomi, proses
financial deepening sangat cepat yang ditandai
dengan berubahnya komposisi aset dalam sistem
keuangan di mana pangsa monetary assets (agregat)
semakin turun sementara pangsa non-monetary
assets sehingga semakin meningkatkan monetary
base. Keadaan diperparah dengan Globalisasi dan
cross border integration menyebabkan semakin
terintegrasinya sistem keuangan nasional ke dalam
sistem keuangan global yang biasa dikatakan tanpa
sistem; (3) keterkaitan terjadinya kenaikan transaksi
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antar industri dan antar pasar antar negara membuat
makin terintegrasinya pasar keuangan sehingga
kegagalan satu pasar di luar negeri biasa menjadi
sumber krisis di dalam negeri; (4) sistem keuangan
makin kompleks di mana unsur menyembunyikan
risiko, keragaman aktivitas dan investasi serta siapa
yang menanggung risiko akhir makin tidak jelas.
Dari keempat alasan tersebut terlihat bahwa
stabilitas keuangan makin rawan karena sistem
keuangan berkembang lebih cepat dari ekonomi
riil dan bahkan cenderung terjadi pemisahan
(decoupling), terjadinya kenaikan kedalaman
keuangan (financial deepening) dan komposisi
aset yang berubah serta pasar yang makin luas dan
terkait menyebabkan proses penularan (contagion)
berjalan makin cepat.
Sistem keuangan yang stabil akan menjadi
fondasi berjalannya aktivitas ekonomi keuangan
yang efisien (Santoso & Batunanggar, 2006). Sistem
keuangan yang stabil menciptakan kepercayaan
dan lingkungan yang mendukung bagi nasabah
penyimpan dan investor untuk menanamkan
dananya pada lembaga keuangan, termasuk
menjamin kepentingan masyarakat terutama
nasabah kecil. Pada akhirnya mendorong fungsi
intermediasi keuangan yang efisien sehingga pada
akhirnya mendorong investasi dan pertumbuhan
ekonomi. Dari sisi efisiensi alokasi, stabilitas
sistem keuangan yang terjaga juga mendorong
beroperasinya pasar dan memperbaiki alokasi
sumber daya perekonomian.
Dalam mencapai stabilitas sistem keuangan,
MacFarlane (1999) menyatakan ada beberapa syarat
yang harus ada yaitu: (1) stabilitas lingkungan
makroekonomi yang dicirikan dengan rendah dan
stabilnya inflasi, stabilnya suku bunga dan kuatnya
keseimbangan internasional; (2) kesehatan kondisi
lembaga keuangan terkait aspek prudensial, efisiensi
dan tata kelola; (3) efisiensi pasar keuangan yang
ditandai dengan bekerjanya lembaga keuangan
secara efisien; (4) pengawasan yang baik dan
pruden oleh otoritas pengawas keuangan; (5) sistem
pembayaran yang aman dan akurat.
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PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
TERHADAP SSK

Sebagai barang publik maka adanya free rider
tidak dapat dihindari. Kestabilan sistem keuangan
sebagai barang publik karena ketidakstabilan
cenderung menyebar dan menular ke tempat lain.
Karena itu stabilitas harus dipandang sebagai tugas
bersama (shared responsibility). Sebagai barang
publik maka stabilitas sistem keuangan merupakan
kebijakan publik (Crockett, 1997), sehingga secara
umum semua pihak yang terkait dengan sistem
keuangan, pihak yang ikut bertanggung jawab
yaitu: (1) otoritas keuangan (pemerintah, bank
sentral, lembaga penjamin simpanan, dan lainlain); (2) pelaku keuangan (bank, pasar modal,
lembaga keuangan non bank); (3) publik, khususnya
pengguna jasa keuangan.
Namun demikian, Healey & Sinclair (2001)
menyatakan pelaksanaan fungsi mendorong
terciptanya stabilitas sistem keuangan dilakukan
oleh bank sentral karena bank sentral memiliki
kemampuan dalam melakukan tugas ini baik karena
keahlian maupun kecukupan informasi. Bank sentral
dapat dengan cepat memitigasi dampak terjadinya
instabilitas terhadap ekonomi melalui instrumen
yang secara legal dimilikinya untuk mengurangi
tekanan likuiditas maupun mempercepat pemulihan
kepercayaan masyarakat. Permasalahan likuiditas
dapat diatasi dengan open market operations dan
bantuan likuiditas melalui lender-of-last-resort
atau discount window. Kewenangan bank sentral
untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui
penyesuaian reserve requirements atau dengan
kebijakan suku bunga untuk mendorong ekonomi
bergerak kearah normal terkait dengan peran
mencapai stabilitas keuangan.
Ferguson
(2003)
menyatakan
adanya
kecenderungan bank sentral diberi mandat lebih
jelas dalam perundangan tentang perannya dalam
menjaga stabilitas sistem keuangan. Selama ini pada
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umumnya peran bank sentral lebih berasal dari
interpretasi perundangan yang ada.
Keterlibatan Bank sentral akan menjaga
stabilitas sistem keuangan sebenarnya dimulai
ketika Bank sentral mencetak uang kertas
(Banknote) setelah ditinggalkannya uang kertas
yang berbasis komoditas seperti emas dan perak.
Peran ini makin tinggi setelah simpanan dana dalam
sistem perbankan telah melampaui jumlah uang
kertas yang beredar. Perkembangan ini membuat
peran bank sentral lebih besar dalam menjaga
kestabilan sistem keuangan suatu Negara (Schooppa
: 2002). Dengan demikian keterlibatan bank sentral
dalam menciptakan dan menjaga stabilitas sistem
keuangan merupakan tugas mendasar dan peran ini
tidak boleh dipisahkan dari kebijakan bank sentral
Indonesia.
Tugas baru di bidang stabilitas sistem keuangan
tersebut dinyatakan baik secara implisit maupun
eksplisit dalam tujuan, misi atau tugas bank sentral.
Ditingkat global, beberapa bank sentral negara
Eropa mendirikan organisasi non profit: Financial
Stability Forum pada April 1999 sebagai respon atas
krisis Asia 1997-1998. FSF beranggotakan hampir
seluruh bank sentral, departemen keuangan,
otoritas pengawasan keuangan di dunia. FSF
bertujuan mempromosikan pentingnya stabilitas
keuangan dalam skala internasional. Sementara itu,
IMF bekerjasama dengan World Bank mengeluarkan
program Financial Sector Assessment Program yang
bertujuan menilai kestabilan sistem keuangan
disuatu negara.

DUA PENDEKATAN: MAKROPRUDENSIAL
DAN MIKROPRUDENSIAL

Hilbers, Kruenger & Moretti (2000) menyatakan
macro prudential indicator (MPI) adalah indikator
tentang kesehatan dan stabilitas sistem keuangan
sehingga dapat membantu suatu negara untuk
menilai apakah sistem keuangan mereka rawan krisis.
Indikator MPI memberikan nilai objektif kesehatan
suatu sistem dan dapat dibandingkan antar negara.
Namun demikian kendala dari penerapan MPI adalah
belum seragamnya sistem akuntansi dan statistik,
kualitas data dan inovasi keuangan melalui derivatif
dan off balance sheet.
Ryback (2006) menyatakan sebenarnya
makroprudensial
hanya
nama
baru
untuk
pengelolaan ekonomi yang berhati-hati. Ada
beberapa aspek tujuan yang terkait dengan
kebijakan makroprudensial yaitu membatasi distress
pada seluruh sistem keuangan bukan individual
bank, berusaha mencegah krisis dan biaya krisis
yang besar, mengidentifikasi risiko dari sistem bukan
lembaga individu dan mengkaji risiko menyeluruh
sebagai akibat dari interaksi lembaga keuangan dan
sistem keuangan.
Secara umum, sumber instabilitas dapat dibagi
dua yaitu risiko endogen dan risiko eksogen. Risiko
eksogen yaitu risiko yang timbul di luar sektor
keuangan, seperti gangguan karena ekonomi
makro atau risiko kejadian seperti adanya bencana
alam. Risiko endogen yaitu risiko yang berada di
dalam sektor keuangan itu sendiri seperti dari
perbankan seperti risiko kredit, risiko pasar, dan
risiko operasional. Pemantauan dan penilaian
terhadap ketahanan sistem keuangan dilakukan
dengan dua pendekatan, yaitu makroprudensial
dan mikroprudensial. Operasionalisasi pendekatan
ini ditampilkan pada Gambar 1.
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Microprudential
Macro level assessments of :
Exogenous and endogenous
risks and vulnerabilities
Contagion effects,
transmission channels and
impact on financial
institutions and systemic
stability

FINANCIAL
STABILITY
SURVEILLANCE

Micro level assessments of :
Risk areas and risk
management practices
Business strategy and
governance issues
Risk absorbing capacity

Macroprudential

Macro-Surveillance Activities
Monitoring
Monitoring
and evaluating
macrodevelopment
financial
of sector
linkages and
specific issues
assessing
and their
potential
potential
contagion
impact on
from the real
system wide
and external
stability
sectors

Macroprudential Analysis
Historical and
Forward looking
current
Static and trend
Macro stress test
analyses
Resilience Score
Market
Vulnerability
intelligence
Indicator of
Banking Sector

Gambar 1. Dua Pendekatan : Mikroprudensial dan Makroprudensial

PERAN BANK INDONESIA DALAM
MEMELIHARA SSK

BI memiliki posisi yang unik yaitu
merupakan otoritas moneter, perbankan dan
lalu lintas pembayaran dalam kaitan dari KSK. BI
merupakan lembaga yang memiliki hak untuk
menciptakan uang. Artinya hanya BI yang neraca
sisi kewajibannya merupakan penyedia likuiditas
dari perolehan nasional. Seperti diketahui inti dari
krisis keuangan umumnya adalah krisis likuiditas
sehingga BI satu-satunya lembaga yang mampu
melakukan pengurangan (containment) krisis
dengan menyediakan alat liquid. BI memiliki peran
yang lebih dari sekadar penyedia likuiditas. Fungsi BI
dalam sistem pembayaran mengharuskan BI untuk
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melakukan pengawasan agar sistem pembayaran
nasional bisa berjalan efisien dan aman. Dengan
begitu dominannya perbankan dalam sistem
pembayaran di Indonesia, BI memiliki tanggung
jawab untuk mencegah jangan sampai risiko
sistemis karena gagalnya sistem pembayaran dapat
dihindari.
Kestabilan sistem keuangan merupakan hasil
dari suatu proses yang terencana dan merupakan
hasil dari sinergi bank sentral, pemerintah, lembaga
keuangan dan semua perilaku alami. Untuk
mencapai dan mempertahankan stabilitas sistem
keuangan, diperlukan intervensi kebijakan. Upaya
untuk mewujudkan sasaran tersebut, terdapat 4
strategi yang diadopsi oleh Bank Indonesia dalam
usahanya menjaga stabilitas sistem keuangan,
yaitu: (1) pemantapan regulasi dan standar; sebagai
bagian penting untuk mencapai stabilitas keuangan;
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(2) peningkatan riset dan surveilance; yang meliputi
penilaian, monitoring, pengukuran atas indikator
ekonomi yang bisa membawa ketidakstabilan
termasuk melakukan stress testing; (3) Peningkatan
koordinasi dan kerjasama; dengan otoritas seperti
Bapepam – LK dan LPS; dan (4) penetapan jaring

Misi BI

pengaman dan penyelesaian krisis, yang didalamnya
termasuk sebagai fungsi bank sentral dalam Lender
of The Last Resort (LOR); (5) Fasilitas Pembiayaan
Darurat (FPD) dan mekanisme penggunaan dana
publik untuk penyelesaian krisis keuangan. Kerangka
kerja SSK Bank Indonesia ditunjukkan pada Gambar 2.

“Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui kestabilan moneter dan
pengembangan stabilitas system keuangan untuk pembangunan nasional jangka
panjang yang berkesinambungan”

Tujuan SSK

Turut aktif menciptakan dan memelihara system keuangan yang stabil dan sehat

Strategi SSK

Pemantapan
Regulasi &
Standar

Peningkatan
Riset &
Surveillance

Regulasi &
standar
spt. Basle
Core
Principles
, CPSIP,
IAS, ISA,
dsb
Disiplin
Pasar

Sistem
Deteksi Dini
Indikator
Makropru
densial
Indikator
Mikroprud
ensial
(aggregat)

Instrumen

Peningkatan

Koordinasi
&
Kerjasama

Koordinasi
internal
Koordinasi
eksternal

Penetapan jaring
pengaman &
penyelesaian Krisis

Lender of last resort
Kondisi
Normal
Krisis
Sistemik
Penyelesaian Krisis
Jaring
Pengaman






Gambar 2. Kerangka Stabilitas Keuangan Bank Indonesia

Strategi 1. Pemantapan regulasi dan standar
dan disiplin pasar.
Implentasi best practice regulasi dan
pengawasan akan dilakukan dengan meningkatkan

kultur pengawasan sehingga tegas sekaligus sangat
membantu. Paling tidak ada 12 standar kunci
yang harus diikuti meliputi aspek makro ekonomi,
kelembagaan dan pasar serta pengaturan dan
pengawasan (Tabel 4).
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Tabel 4. Key Standard di Sektor Keuangan
Macroeconomic Policies &
Data Transparency
• Code of Good Practice of Transparency
in Monetary and Financial Policies
• Code of Good Practice in Fiscal Transparency
• Data Dissemination Standard

Institutional & Market Infrastructure
• Principles of Corporate Governance
• Core Principles for Systemically Important Payment System
• Market Integrity (Financial Action Task
Force/FATF on Anti Money Laundering)
• Insolvency
• International Accounting
• International Standard on Auditing (ISA)

Prudential Financial Regulation
& Supervision
• Core Principles for Effective
Banking Supervision
• Principles of Securities Regulation
• Core Principles for Insurance
Supervision

Sumber: Santoso & Batunanggar (2006).

Strategi 2. Peningkatan Riset dan Surveillance

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang
berbasis pada riset. Sementara kebijakan akan
berhasil jika bermasalah ditemukan sejak dari awal.
Peningkatan riset dan surveillance ditujukan untuk
mengidentifikasi, mengukur dan memonitor risikorisiko yang dapat mengancam kestabilan keuangan.
Secara umum terdapat dua aktivitas riset yakni
mengembangkan perangkat pendukung (tools)
dalam rangka penilaian SSK dan mengidentifikasikan
permasalahan yang dapat membahayakan SSK.
Produk yang dihasilkan dari kegiatan riset ini
di antaranya: tools, working paper, artikel dan
rekomendasi kebijakan terkait dengan SSK.
Sementara terkait dengan pemantauan
(surveillance) difokuskan pada dua sasaran pokok,
yaitu: (1) Menilai dan memantau permasalahan dan
risiko-risiko yang dapat membahayakan SSK; (2)
Merekomendasikan dan memberi masukan untuk
perumusan kebijakan dalam rangka memelihara
SSK. Instrumen yang digunakan untuk melakukan
fungsi surveillance terdiri dari macroprudential
dan
microprudential
indicators,
Financial
Soundness Indicators (FSI) dan stress test. Indikator
mikroprudensial dianalisis secara agregat maupun
secara individual untuk bank-bank besar yang
berpotensi menimbulkan dampak sistemis terhadap
perekonomian. Kondisi ekonomi makro agregat
dipantau perkembangannya karena potensinya
mempengaruhi stabilitas sektor keuangan.
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Sebagai bagian dari input untuk kebijakan,
maka hasil riset dan surveillance digunakan sebagai
input untuk menentukan jenis kebijakan yang akan
diambil : pencegahan (prevention), correction,
atau penyelesaian krisis (crisis resolution). Selama
ini hasil dari pemantauan dan riset dipublikasikan
dalam bentuk Laporan Mingguan, Bahan Rapat
Dewan Gubernur Bulanan, Triwulanan, Tahunan
dan Kajian Stabilitas Keuangan. Untuk memperkuat
derajad akurasi surveillance, BI telah melakukan
berbagai survei seperti pemetaan konglomerasi,
survei properti dan indeks kepercayaan konsumen
dan lain-lain. Untuk pemanfaatan yang lebih luas
diharapkan hal ini dapat menjadi pertimbangan
dalam desain kebijakan sektoral agar terjadi sinergi
antar kebijakan dengan tujuan akhir yang sama.
Strategi 3.
Kerjasama

Peningkatan

Koordinasi

dan

Hal ini antara lain dilakukan dengan membentuk
suatu Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK)
yang beranggotakan Bank Indonesia, Departemen
Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Forum ini memberikan informasi dan rekomendasi
terhadap masalah-masalah yang terkait stabilitas
sistem keuangan. FSSK merupakan institusi formal
crisis management di Indonesia.
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Tabel 5. Indikator Agregat Mikroprudensial dan Makroekonomi
Indikator Agregat Mikroprudensial

Indikator Makroekonomi

Kecukupan permodalan (Capital Adequacy)

Pertumbuhan ekonomi

Kualitas Aset

Neraca Pembayaran (Balance of Payment)
Defisit transaksi berjalan
Cadangan valas
Utang LN
Komposisi dan jatuh tempo aliran modal

Kreditor :
- NPL dan provision
- Kredit dalam valas
- Konsentrasi kredit sektoral debitur.
- Rasio utang terhadap saham (DER), keuntungan
perusahaan, dll.

Inﬂasi

Manajemen
- Pertumbuhan jumlah institusi keuangan, dll

Suku bunga dan nilai tukar
-

Pendapatan (earnings)
- RoA, RoE, rasio pendapatan terhadap pengeluaran, dll

Contagion effect
-

Likuiditas
- LDR, struktur jatuh tempo antara asset dan kewajiban, dll

Faktor lain
-

Volatilitas suku bunga dan nilai tukar
Tingkat suku bunga dalam negeri
Jaminan nilai tukar
Spillover effect
Korelasi pasar keuangan
Pemberianpinjamandaninvestasilangsung
Sumberdayapemerintahpadaperbankan

Indikator pasar lain
- Harga pasar instrument keuangan, rating kredit,
beda hasil obligasi pemerintah.

Sumber: Santoso & Batunanggar (2006)

Strategi 4. Penetapan Jaring Pengaman dan
Krisis Manajemen
Terkait hal ini, terdapat dua fungsi utama yang
dilakukan oleh bank sentral : crisis prevention dan
crisis resolution. Jaring Pengaman Sektor Keuangan
(JPSK) yang komprehensif terdiri dari empat elemen,
yakni (1) pengawasan yang independen dan efektif;
(2) lender of the last resort, (3) skema penjaminan
simpanan; dan (4) manajemen krisis yang efektif.

PENTINGNYA PENYEDIAAN LIKUIDITAS

Respons mencegah atau mengatasi krisis
yang dilakukan kebanyakan bank sentral adalah
penyediaan pinjaman darurat (lender of the last
resort) yang bertujuan mencegah jangan sampai
bank yang memiliki solvabilitas cukup terseret
krisis karena kesulitan likuiditas. Miskin (2001)
menyatakan bank sentral dapat mempercepat
pemulihan krisis dengan memberikan pinjaman
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dalam rangka penyediaan pinjaman darurat. Namun
demikian untuk mengurangi kerugian dari praktik
pinjaman darurat bank sentral perlu meminta
agunan yang cukup. Enoch (2001) mengkritik
pelaksanaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
pada 1998 karena pengawasan penggunaannya
kurang jelas. Karena itu penetapan kriteria fasilitas
likuiditas perlu dilakukan. Ini berarti ketentuan
yang ada pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang LLR
perlu diatas lebih detail. Pengalaman krisis berbagai
negara membuktikan bahwa fungsi LLR yang tepat
mencegah terjadinya kepanikan yang merupakan
propogasi krisis paling penting (Bordo, 2002).
Namun demikian perlu dicegah jangan sampai bank
melakukan moral hazard karena fasilitas ini dengan
sengaja mengabaikan manajemen likuiditas.

PERLUNYA UU JPSK

Secara umum instrumen untuk pemantauan
krisis yang dilakukan BI cukup maju dan memberikan
informasi yang komprehensif. Apa yang dilakukan
BI melebihi apa yang dilakukan Bank Sentral Asia
lainnya. Menurut laporan Working Party on Financial
Stability (1997) Strategi untuk mendorong stabilitas
sistem keuangan perlu didasari pada pengembangan
praktik yang baik yang didasari pada prinsip dan
norma yang ketat dan berhati-hati. Prinsip ini
diikuti dengan adopsi dan penerapan praktik yang
baik dalam struktur yang handal. Wilayah yang
perlu menjadi perhatian adalah kelembagaan dan
infrastruktur pasar. Persaingan yang sehat dan
disiplin pasar yang kuat dilandasi keterbukaan
informasi tentu saja perbaikan sistem peraturan dan
pengawasan menjadi landasan dari semua upaya
menciptakan stabilitas sistem keuangan.
Menjaga stabilitas keuangan merupakan proses
terus menerus dan dalam perjalanannya tidak akan
selalu berhasil. Ketika dalam proses identifikasi dan
pemantauan ditemukan tanda bahwa ada ancaman
terhadap krisis keuangan, maka otoritas akan
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mengambil tindakan yang tujuannya mencegah
jangan sampai krisis terjadi. Namun demikian
proses pencegahan tidak selalu berhasil sehingga
krisis terjadi. Ketika krisis sudah terjadi kebijakan
diarahkan untuk mengurangi dampak kerugian dari
krisis yang terjadi.
Mengingat kompleksitas kebijakan moneter,
maka transmisi kebijakan moneter menurut (Mishkin,
1995) sangat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu (1)
perubahan perilaku bank sentral, perbankan dan
perilaku ekonomi dalam aktivitas perekonomian
dan keuangan. (2) Lamanya tenggat waktu (time
lag) sejak tindakan otoritas moneter sampai
dengan tercapainya sasaran akhir dan (3) terjadinya
perubahan pada saluran-saluran transmisi moneter
itu sendiri sesuai dengan perkembangan ekonomi
dan keuangan negara tersebut.
Saat ini belum ada mekanisme baku tentang
bagaimana mekanisme penggunaan dana publik
untuk membiayai krisis. Kita memerlukan Jaring
Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sebagai suatu
mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis
baik untuk pencegahan maupun penanganan krisis.
Saat ini yang dipergunakan adalah Perppu Nomor
4/2008 tentang JPSK. Mengingat penanganan krisis
memerlukan payung undang-undang maka peran
DPR sangat menentukan. Menurut Pasal 20A UndangUndang Dasar 1945 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran, dan
fungsi pengawasan. Seluruh fungsi tersebut terkait
dengan penyelesaian krisis ekonomi global yang
mulai mempengaruhi Indonesia. Fungsi legislatif
diperlukan untuk membuat undang-undang sebagai
payung hukum dalam penyelesaian krisis, sehingga
krisis dapat diselesaikan dengan baik, tanpa
menimbulkan masalah-masalah hukum di kemudian
hari. Sementara fungsi anggaran diperlukan
ketika untuk penanganan krisis pemerintah harus
menggunakan dana publik.
Makanya UU tentang Jaring Pengaman Sektor
Keuangan sangat diperlukan dalam penyelesaian
krisis. Idealnya UU JPSK mengatur pemberian
wewenang lebih besar saat krisis untuk melakukan
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tindakan demi penyelesaian krisis. Contohnya adalah
adanya kewenangan kepada pemerintah dan Bank
Indonesia untuk memberikan injeksi dana pada
industri keuangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 12
UUD 1945 yang mengenal adanya keadaan darurat.

PENUTUP

Krisis keuangan merupakan suatu keniscayaan
dan setelah globalisasi makin luas, krisis akan terjadi
dengan frekuensi yang lebih sering dengan biaya
yang lebih luas. Dengan melihat pengalaman selama
ini setiap instabilitas atau krisis selalu membawa
dampak kerugian yang besar, semua Negara selalu
berusaha melakukan upaya untuk mencegah jangan
sampai krisis terjadi.
Upaya menjaga stabilitas ini menempatkan
bank sentral pada posisi terdepan dalam upaya
mencegah jangan sampai krisis terjadi. Mengingat
Bank sentral merupakan institusi ekonomi penting
yang menandai berdirinya suatu negara. Namun
demikian juga peran dan tugas bank sentral sangat
tergantung kepada bagaimana lingkungan politik
dan ekonomi mempengaruhi peran dan tugas bank
sentral. Pada umumnya mempunyai tiga tugas utama
yang meliputi pengendalian moneter, pengaturan
dan pengawasan perbankan, dan pengaturan sistem
pembayaran.
Dalam konteks bank sentral bertugas untuk
pengendalian moneter, maka bank sentral memiliki
mandat untuk menjaga kestabilan harga nilai
uang atau yang dikenal sebagai stabilitas moneter
(monetary stability). Stabilitas harga ini diperlukan
untuk menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi
jangka panjang yang sustainable. Sementara tugas
dalam pengaturan dan pengawasan perbankan
berarti bank sentral memiliki mandat untuk menjaga
kestabilan sistem perbankan dari gangguan yang
berasal dari individual bank maupun dari gangguan
industri.

Misi
Bank
Indonesia
yaitu
mencapai
dan
memelihara
kestabilan
nilai
rupiah
melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan
pengembangan
kestabilan
sistem
keuangan
untuk pembangunan nasional jangka panjang
yang berkesinambungan. Saat ini sudah terdapat
kesepakatan bahwa stabilitas merupakan barang
publik bahkan secara global. Sebagai barang publik
maka adanya free rider tidak dapat dihindari.
Kestabilan sistem keuangan sebagai barang publik
karena ketidakstabilan cenderung menyebar
dan menular ke tempat lain. Karena itu stabilitas
harus dipandang sebagai tugas bersama (shared
responsibility).
Bank Indonesia melakukan inisiatif untuk
melakukan upaya menciptakan stabilitas sistem
keuangan. BI memiliki peran yang lebih dari
sekadar penyedia likuiditas. Fungsi BI dalam sistem
pembayaran mengharuskan BI untuk melakukan
pengawasan agar sistem pembayaran nasional bisa
berjalan efisien dan aman. Riset dan pemantauan
BI relatif cukup komprehensif serta didukung jaring
pengaman sektor keuangan seperti LPS. Koordinasi
dalam bentuk KKSK telah dibentuk sehingga
koordinasi antar lembaga makin mudah. Namun
demikian masih ada ruang untuk perbaikan agar
proses ini makin baik.
Saat ini belum ada mekanisme baku tentang
bagaimana mekanisme penggunaan dana publik
untuk membiayai krisis. Diperlukan Jaring Pengaman
Sistem Keuangan (JPSK) sebagai suatu mekanisme
pengamanan sistem keuangan dari krisis baik
untuk pencegahan maupun penanganan krisis.
Saat ini yang dipergunakan adalah Perpu Nomor
4/2008 tentang JPSK. Mengingat penanganan krisis
memerlukan payung undang-undang maka peran
DPR sangat menentukan. Aturan hukum diperlukan
agar ketika bertindak untuk menyelamatkan krisis
tidak terjadi pelanggaran hukum. Idealnya UU JPSK
mengatur pemberian wewenang lebih besar saat
krisis untuk melakukan tindakan demi penyelesaian
krisis. Kita tidak imun dari pengaruh krisis keuangan
global sehingga lebih baik disediakan infrastruktur
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hukum agar ada arahan apa yang seharusnya
dilakukan. Infrastruktur penyelesaian krisis yang baik
mempercepat penanganan krisis dan mengurangi
biaya krisis.
Mengingat bahwa dampak krisis sangat
mempengaruhi kondisi perekonomian secara
keseluruhan, maka diperlukan adanya kebijakan yang
bersifat mix policy dengan menghindarkan arogansi
sektoral atau kelembagaan, agar produk kebijakan
dan aturan hukum merupakan kebijakan yang
harmonis yang dalam penerapannya dapat menjamin
pencapaian sasaran akhir yang ditetapkan tanpa
menimbulkan permasalahan yang lebih besar dalam
perjalanannya, untuk itu mengingat kompleksitas
dalam formulasi dan mengonstruksikan UU JPSK
yang bertujuan untuk mendorong proses recovery
dan penguatan perekonomian secara menyeluruh
yang dipengaruhi berbagai variabel, sebaiknya harus
diformulasi melalui proses koordinasi kelembagaan
secara proporsional.
Proses pencapaian sasaran kebijakan dan
aturan hukum memerlukan tenggat waktu (time lag)
dan melalui proses transmisi yang sangat dipengaruhi
oleh berbagai variabel dengan ketidakpastian yang
sangat tinggi serta implikasi social cost yang besar,
maka yang penting bukan bagaimana melahirkan UU
JPSK tetapi bagaimana proses implementasi dalam
rangka pencapaian sasaran berjalan secara konsisten
sesuai dengan scenario yang ditetapkan, untuk itu
dalam formulasinya diperlukan kajian dan diskusi
yang mendalam serta keberhati-hatian dengan
memberi ruang yang lebih besar kepada pihak/
lembaga dengan kompetensi dan profesionalisme
khusus, sehingga identifikasi terhadap potensi
masalah dalam setiap tahapan proses dapat
dilakukan secara sensitive dan penanganan dini,
sehingga potensi masalah menjadi lebih besar tidak
terjadi (controllable).
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KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PRESTASI
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Abstract: Individual characteristic and working environment would effect the achievement, while the
individual working achievement was the basic of organization working achievement. Management
needed to pay attention on the individual characteristic and saw the working environment which
was safe and promising organization so that employees or individual could work well in supporting
employee’s working achievement. The objective of this research was to prove the effect of individual
characteristic and working environment to the employee’s working achievement. The method used
was double regession analysis. The result showed that F test was 66,147 while Sig. = 0,000 < = 0,05. It
meant that individual characteristic variable and working simultaneously had significant effect to the
variable of employee’s working achievement. The determinant coefficient result was 0,831. It meant
the effect of individual characteristic and working environment to the employee’s working achievement was 0,831 or 83,1% while the rest was 0,169 or 16,9%. It was influenced by another variable
out of the examined variable.
Key words: individual characteristic, working environment and employee’s working achievement

Suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya
akan selalu berhadapan dengan manusia sebagai
sumber daya yang dinamis dan memiliki kemampuan
untuk terus berkembang. Berkembangnya kemampuan manusia sebagai tenaga kerja akan mempengaruhi stabilitas dan kontinuitas perusahaan. Hal
ini dilandasi kenyataan bahwa manusia merupakan
pelaksana teknis operasional jalannya perusahaan.
Untuk itu diperlukan prestasi kerja sesuai dengan
bidang tugasnya agar tujuan perusahaan dapat
tercapai.
Salah satu faktor untuk meningkatkan prestasi
kerja adalah motivasi, motivasi dipengaruhi oleh
faktor dalam diri sendiri atau karakter individu dengan
lingkungan kerja, sedangkan perilaku seseorang
umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk mencapai
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E-mail: jtd_58@yahoo.com

tujuan tertentu, dengan demikian kebutuhan yang
merupakan tujuan hidup dapat terpenuhi. Jika
kebutuhan akan afiliasi mendesak, orang akan
bersikap dan bertindak untuk membentuk orang lain
yang membutuhkan, berusaha membina hubungan
yang menyenangkan dan saling pengertian. Jika
kebutuhan untuk berprestasi makin tinggi maka
orang akan berusaha menetapkan suatu tujuan yang
penuh tantangan namun masih mungkin dicapai,
serta melakukan pendekatan yang realistis terhadap
risiko, dan bertanggung jawab atas penyelesaiannya
(Anoraga, 1997).
Setiap orang dalam organisasi mempunyai
karakteristik
individu
yang
berbeda-beda.
Karakteristik individu yang mencirikan antara satu
orang dengan orang lain berbeda adalah karena
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masing-masing individu memiliki potensi dan
kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu pihak
manajemen dituntut untuk memahami perilaku
individu. Perbedaan yang tecermin pada tujuan
individu harus diperhatikan oleh organisasi untuk
dipenuhi agar selaras dengan tujuan organisasi.
Karakteristik individu dan lingkungan kerja
akan berpengaruh terhadap prestasi kerjanya,
sedangkan prestasi kerja individu adalah dasar
dari prestasi kerja organisasi. Pihak manajemen
perlu memerhatikan karakteristik individu serta
memandang lingkungan kerja yang aman dan kultur
organisasi yang menjanjikan, sehingga karyawan
atau pelaku individu dapat melaksanakan tugas
dalam menunjang prestasi kerja mereka. Upayaupaya yang dapat dilakukan oleh seorang manajer
dalam memotivasi karyawan untuk meningkatkan
prestasi kerja tidak hanya tergantung pada besarnya
gaji atau bonus semata, motivasi karyawan sendiri
yang dipengaruhi oleh karakteristik individu dan
lingkungan kerjanya merupakan komponen yang
mempengaruhi mereka dalam melakukan pekerjaan.
Jadi prestasi kerja karyawan dapat dilakukan
dengan menstimulasi aspek-aspek yang lain yang
membuat dirinya melakukan tindakan mengarah
pada peningkatan produktivitas kerja.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh
Nurjaman (2008) bahwa karakteristik individu dan
lingkungan kerja serta budaya organisasi mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap lingkungan kerja.
Awan (2002) menemukan bahwa secara bersamasama seluruh variabel-variabel karakteristik individu
dan variabel karakteristik organisasi mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap motivasi
kinerja kerja pegawai, sedangkan hasil penelitian
Prabowo & Prawitasari (2007) membuktikan
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara
karakteristik individu dan lingkungan kerja terhadap
peningkatan kinerja, berdasarkan penelitian
Almalifah (2004) menyatakan bahwa karakteristik
individu mempunyai pengaruh signifikan terhadap
pengembangan karier pegawai dan karakteristik
organisasi tidak mempunyai pengaruh signifikan
terhadap pengembangan karier pegawai.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh karakteristik individu dan lingkungan
kerja baik secara parsial maupun simultan terhadap
prestasi karyawan-karyawan di Bank Muamalat
Cabang Malang.

KARAKTERISTIK INDIVIDU

Berbicara tentang karakteristik individu
dalam suatu organisasi tidak akan terlepas dengan
pembicaraan tentang motivasi, karena untuk
meningkatkan prestasi kerja pegawai/karyawan
diperlukan motivasi yang cukup terhadap pegawai.
Individu adalah sama tetapi juga unik. Ciri-ciri pribadi
yang meliputi: jenis kelamin, status perkawinan,
usia, pendidikan, pendapatan dan masa jabatan
merupakan variabel individual yang dimiliki oleh
setiap orang individual sebagai pribadi (Bashaw &
Grant, 1994). Perbedaan individual yang ada pada
diri orang-orang dalam organisasi merupakan faktor
yang penting yang ikut menentukan respons mereka
terhadap sesuatu maupun perilakunya, hal ini perlu
sekali dipahami (Nimran, 1999).
Gibson, et al. (1996) menyatakan bahwa
prestasi kerja individu adalah dasar prestasi kerja
organisasi sehingga pihak manajemen dituntut
untuk memahami perilaku individu. Perilaku individu
sangat dipengaruhi oleh bagaimana karakteristik
individu yang bersangkutan. Karakteristik individu
yang mencirikan antara satu orang dengan orang
lain berbeda adalah karena masing-masing memiliki
potensi dan kebutuhan yang berbeda. Perbedaan
individu yang tecermin pada tujuan individu harus
diperhatikan oleh setiap organisasi untuk dipenuhi
selaras dengan tujuan organisasi. Variabel individual
mencakup kemampuan dan keterampilan, latar
belakang keluarga, kepribadian, prestasi, sikap, ciri
(atribusi), kapasitas belajar, umur, ras, jenis kelamin
dan pengalaman.
Kekurangan tersebut dapat bersifat fisik (misalnya kebutuhan akan makan) bersifat psikologis
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(misalnya kebutuhan untuk beraktualisasi diri)
atau bersifat sosiologis (misalnya kebutuhan
untuk berinteraksi sosial). Kebutuhan merupakan
pemicu atas respon perilaku. Implikasinya adalah
bila kebutuhan ada, individu menjadi lebih mudah
terpengaruh kepada upaya memotivasi dari para
manajer. Proses motivasi mengarah pada tujuan atau
hasil yang ingin dicapai oleh setiap karyawan dan
dipandang sebagai kekuatan yang menarik untuk
melakukan pekerjaan.
Stoner, et al. dalam Sindoro (1996) menegaskan
bahwa produktivitas karyawan sangat tergantung
dengan kemampuan seseorang. Seorang karyawan
yang memiliki kemampuan tinggi, mungkin hanya
akan membutuhkan usaha yang sangat sedikit untuk
mencapai prestasi tinggi, sebaliknya karyawan lain
dengan kemampuan rendah mungkin harus bekerja
keras untuk menghasilkan tingkat keluaran ratarata sekalipun.
Kemampuan
Suprihanto (2003) kemampuan merupakan
kapasitas seorang individu untuk melaksanakan
berbagai tugas dan pekerjaannya atau penilaian
terhadap apa yang dapat dilakukan oleh seorang
individu sekarang. Kemampuan seorang individu
secara keseluruhan terdiri dari dua kemampuan,
yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.
Kemampuan intelektual adalah kemampuan seorang
individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas mental
tertentu yang berkaitan dengan penalaran (induktif/
deduktif), kefasihan berekspresi, pemahaman lisan
dan sebagainya.
Sikap
Sikap adalah pernyataan yang bersifat menilai
(evaluatif), menunjukkan rasa suka-tidak suka
seseorang terhadap suatu objek atau kejadian.
Sikap seseorang sangat dipengaruhi oleh kriteria
penilaiannya, sementara kriteria tersebut berbentuk
melalui suatu proses interaksi sosial (Suprihanto,
2003). Sikap seseorang juga dapat diartikan
sebagai suatu kecenderungan untuk merespons
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terhadap seseorang atau sesuatu yang ada di dalam
lingkungannya dengan cara yang positif maupun
negatif, dengan kata lain sikap seseorang akan
tecermin dari kecenderungan perilakunya dalam
menghadapi lingkungan yang berhubungan, seperti
orang lain, bawahan, atasan atau lingkungan
(Sudarmo & Sudita, 1997).
Keterampilan
Menurut Suprihanto (2003) keterampilan adalah
kompetensi yang berhubungan dengan tugas, seperti
keterampilan mengoperasikan atau keterampilan
berkomunikasi dengan jelas untuk tujuan dan
misi kelompok. Keahlian adalah kompensasi yang
berkaitan dengan pelaksanaan suatu tugas, umpamanya kearsipan dalam surat-surat dokumen,
keahlian yang berhubungan dengan fisik meliputi
koordinasi tubuh, stamina, kelenturan tubuh dan
sebagainya.
Untuk mencocokkan kemampuan seseorang
atau keahlian seseorang dengan persyaratan
pekerjaan sering kali dipergunakan oleh metode
analisis pekerjaan (job analysis), karena setiap
pekerjaan memerlukan kemampuan yang berbeda
untuk melaksanakannya. Seiring dengan itu
setiap orang memiliki kemampuan fisik dan
kemampuan mental yang berbeda-beda. Seseorang
yang mempunyai kemampuan fisik yang tidak
cukup akan gagal dalam melaksanakan tugasnya
walaupun termotivasi dan bersikap positif terhadap
pekerjaannya. Begitu juga sebaliknya, sikap karyawan
melebihi apa yang disyaratkan berkemampuan
untuk suatu pekerjaan, maka kinerja dapat dipenuhi
tetapi akan terdapat inefisiensi organisasi dan
kinerja karyawan tersebut kurang.

LINGKUNGAN KERJA

Lingkungan kerja dapat memiliki pengaruh
yang besar terhadap motivasi, produktivitas, dan
prestasi kerja. Hal ini terjadi melalui pembentukan
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jenis-jenis harapan tertentu mengenai akibat-akibat
yang akan timbul dari tindakan-tindakan yang
berbeda. Karyawan akan mengharapkan imbalan,
kepuasan, keinginan berprestasi dan tingkat
frustasi, yang didasarkan atas persepsi tentang
iklim organisasi atau lingkungan kerja. Nitisemito
(1996) lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada
di lingkungan para pekerja yang mempengaruhi
dirinya dalam menjalankan tugas, seperti temperatur,
kelembaban, polusi, udara, ventilasi penerangan,
kegaduhan, kebisingan, kebersihan tempat kerja,
dan memadai tidaknya alat dan perlengkapan
kerja.

kepada para karyawan tentang pelaksanaan kerja
mereka.

Faktor-faktor Lingkungan Kerja

Proses Penilaian Prestasi Kerja

Kondisi lingkungan kerja pada dasarnya dapat
dibedakan menjadi dua: (1) lingkungan fisik atau
tempat kerja: ventilasi, penerangan, tata letak, dan
peralatan; (2) kondisi psikososial atau perlakuan yang
diterima: tempat kerja yang memudahkan interaksi
sosial yang tercipta tersebut dapat berpengaruh
positif terhadap prestasi kerja karyawan.

Hasil dari prestasi kerja merupakan hasil umpan
balik dari perilaku kerja individu dan organisasi.
Penilaian prestasi kerja (human apprasial) adalah
proses melalui bagaimana organisasi-organisasi
mengevakuasi atau menilai prestasi kerja karyawan
(Handoko, 1997).

PRESTASI KERJA

HUBUNGAN KARAKTERISTIK INDIVIDU
DENGAN PRESTASI KERJA

Prestasi kerja adalah tindakan-tindakan atau
pelaksanaan tugas yang telah diselesaikan oleh
seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat
diukur. Hal ini dapat berkaitan dengan jumlah
kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dapat
diselesaikan oleh individu dalam kurun waktu
tertentu (Swasto, 1996).
Hasibuan (1997) menyatakan prestasi kerja
adalah suatu hasil kerja yang dimiliki oleh seseorang
dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan
kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman dan kesungguhan, serta waktu.
Penilaian prestasi kerja merupakan hal penting dalam
suatu perusahaan dalam rangka mengembangkan
karyawan. Kegiatan tersebut dapat memperbaiki
keputusan personalia dan memberikan umpan balik

Dalam melaksanakan pekerjaannya seorang
atau karakter setiap individu harus dapat
menempatkan diri dan lingkungan kerjanya dengan
baik sehingga akan mempengaruhi individu itu sendiri
dapat mengembangkan prestasi kerjanya dengan
seoptimal mungkin. Dalam dunia kerja, biasanya
sikap seseorang berkaitan dengan pekerjaannya.
Menurut Suprihanto (2003) keterampilan adalah
kompetensi yang berhubungan dengan tugas, seperti
keterampilan mengoperasikan atau keterampilan
berkomunikasi dengan jelas untuk tujuan dan misi
kelompok. Dalam hal ini karakteristik individu ikut
dapat menentukan keberhasilan optimal suatu
prestasi kerja karyawan dalam suatu organisasi.
Hal ini juga didukung penelitian yang dilakukan
Nurjaman (2008), Prabowo & Prawitasari (2007),

Pengukuran Prestasi Kerja
Pengukuran
prestasi
kerja
dilakukan
berdasarkan instrumen yang dikembangkan dari
indikator yang telah ditetapkan melalui suatu kriteria
tertentu. Swasto (1996) menyatakan bahwa prestasi
kerja dapat diukur melalui kuantitas kerja, kualitas
kerja, pengetahuan tentang pekerjaan, pendapat
atau pernyataan yang disampaikan, keputusan yang
diambil, perencanaan kerja, dan daerah organisasi
kerja.
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dan Almalifah (2004) yang menyatakan bahwa
karakteristik individu berpengaruh terhadap prestasi
kerja dan kinerja karyawan.

HUBUNGAN LINGKUNGAN KERJA
DENGAN PRESTASI KERJA

Karyawan dapat melaksanakan aktivitasnya
dengan baik, sehingga dicapai prestasi kerja yang
optimal, apabila didukung oleh suatu kondisi
lingkungan kerja yang baik dan sesuai. Suatu
kondisi lingkungan kerja dikatakan baik dan sesuai
apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatannya
secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Penelitian
yang dilakukan Prabowo & Prawitasari (2007) dan
Nurjaman (2008) menunjukkan bahwa lingkungan
kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

HIPOTESIS

Karakteristik individu dan lingkungan kerja
berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun
simultan terhadap prestasi kerja karyawan di Bank
Muamalat Cabang Malang.

METODE

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan
di Bank Muamalat Cabang Malang, responden
berjenis kelamin pria sebanyak 18 orang (60 %)
dan wanita sebanyak 12 orang (40 %), responden
berusia di antara 31-40 tahun sebanyak 13 orang
(43,3 %), usia 41-50 tahun sebanyak 8 orang
(26,6%), usia 20-30 tahun sebanyak 9 orang (30 %),
responden berpendidikan S1 sebanyak 21 orang
(70 %), pendidikan D3 sebanyak 5 orang (16,7
%), pendidikan S2 sebanyak 3 orang (10 %) dan
pendidikan D1 sebanyak 1 orang (3,3 %).
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Sebagian besar responden bekerja selama 7-14
tahun sebanyak 12 orang (33,3 %), bekerja selama 17 tahun sebanyak 10 orang (40 %), , bekerja selama
14-21 tahun sebanyak 5 orang (16,7%) dan bekerja
kurang dari 1 tahun sebanyak 3 orang (10%),
responden dalam penelitian ini mayoritas Pria yang
berusia 31- 40 tahun dengan pendidikan S1 dan
masa kerja lebih dari 7 tahun.
Pada penelitian ini terdiri dari 2 variabel
yaitu variabel independen dan variabel dependen.
Variabel independen meliputi variabel karakteristik
individu (X1) dan lingkungan kerja (X2). Sedangkan
variabel dependen adalah prestasi kerja karyawan
(Y). Adapun definisi operasional variabel pada
penelitian ini adalah sebagai berikut :
Karakteristik Individu (X1)
Karakteristik individu adalah kemampuan
dan sikap karyawan yang dibawa oleh seseorang
ke tempat pekerjaan. Variabel-variabel ini diukur
dengan skala interval. Nilai variabel karakteristik
individu diperoleh dari rata-rata skor kedua
indikator. Kemampuan merupakan kapasitas
seorang individu untuk melaksanakan berbagai
tugas dan pekerjaannya atau penilaian terhadap apa
yang dapat dilakukan oleh seorang individu. Sikap
adalah pernyataan yang bersifat menilai (evaluatif),
menunjukkan rasa suka atau tidak suka seseorang
terhadap suatu objek atau kejadian. Evaluasi dari
karyawan adalah berhubungan dengan penilaian
diri karyawan sendiri sikap dan perilaku apakah perlu
diperbaiki atau tetap dipertahankan saat bekerja
Lingkungan Kerja (X2)
Lingkungan kerja adalah lingkungan kerja
seorang individu dalam suatu organisasi yang pada
dasarnya dapat dibedakan menjadi dua, lingkungan
fisik atau tempat kerja seperti ventilasi, penerangan,
tata letak dan peralatan, serta lingkungan psikososial
atau perlakuan yang diterima seperti: daerah kerja
yang memudahkan interaksi sosial yang tercipta
tersebut dapat berpengaruh positif terhadap prestasi
kerja karyawan. Untuk masing-masing pertanyaan
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mempunyai skor nilai 1 sampai dengan 5. Variabelvariabel ini diukur dengan skala ordinal. Nilai
variabel lingkungan kerja diperoleh dari rata-rata
skor indikator. Lingkungan kerja terdiri lingkungan
fisik atau tempat kerja: ventilasi, penerangan,
tata letak, dan peralatan dan kondisi psikososial
atau perlakuan yang diterima. Tempat kerja yang
memudahkan interaksi sosial yang tercipta tersebut
dapat berpengaruh positif terhadap prestasi kerja
karyawan
Prestasi Kerja (Y)
Prestasi kerja karyawan yaitu merupakan
kemampuan individu untuk melakukan aktivitas
sesuai dengan standar kerja. Indikatornya adalah
kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, dan
ketepatan waktu kerja. Untuk masing-masing
pertanyaan mempunyai skor 1 sampai dengan 5.
variabel-variabel ini diukur dengan skala interval.
Nilai variabel prestasi kerja diperoleh dari ratarata skor ketiga indikator. Prestasi kerja adalah
tindakan-tindakan atau pelaksanaan tugas yang
telah diselesaikan oleh seseorang dalam kurun
waktu tertentu dan dapat diukur. Variabel prestasi
kerja karyawan (Y) dapat diukur dengan indikator
sebagai berikut: kuantitas adalah target pekerjaan
yang berhasil dilakukan; kualitas adalah tingkat
sejauh mana proses atau hasil pelaksanaan kegiatan
misalnya kerapian hasil kerja dan tingkat kesalahan
seperti ketidaktelitian dan frekuensi komplain dari
nasabah; kehadiran di tempat kerja (absensi) adalah
tingkat kehadiran (ketidakhadiran) karyawan; sikap
kooperatif (kerjasama) adalah kesediaan untuk
bekerjasama dengan orang lain (sesama anggota
organisasi).
Variabel-variabel yang dianalisis dalam
penelitian ini diupayakan untuk mengetahui
beberapa
karakteristik
yang
mempengaruhi
karakteristik individu dan lingkungan kerja baik
secara parsial maupun simultan terhadap prestasi
karyawan-karyawan di Bank Muamalat Cabang
Malang. Teknik analisis data yang digunakan adalah
teknik analisis statistik regresi linier berganda.

Sedangkan perhitungan dalam analisis regresi ini
akan dilakukan dengan bantuan program SPSS for
MS Windows Release 11.5.
Berdasarkan hal ini, maka model analisis
penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut :
Y = a + b1.X1 + b2.X2 + e
Keterangan:
Y
= Prestasi kerja
X1
= Karakteristik individu
X2
= Variabel bebas (lingkungan kerja)
a
= Intersep
b1, b2 = Koefisien regresi (slup)
e
= variabel error
Selanjutnya dilakukan pengujian terhadap
model analisis seperti tersebut, yaitu :
Uji Multiple R
Uji Multiple R dilakukan untuk mengetahui
adanya hubungan antara semua variabel bebas (X)
secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y)
yang ditunjukkan oleh nilai Multiple R, di mana
semakin mendekati angka 1 atau –1 hubungannya
semakin kuat.
Uji R²
Uji R² (koefisien determinasi) menunjukkan
seberapa besar persentase variasi dalam variabel
terikat yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam
variabel bebas. Nilai R² terletak antara 0 dan 1. Jika
R² semakin mendekati 1, maka semakin besar variasi
dalam variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh
variasi dalam variabel bebas. Hal ini berarti semakin
tepat garis regresi tersebut untuk mewakili hasil
observasi yang sebenarnya.
Uji F
Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
tidak bebasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
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Ho : b1, b2 = 0 ; artinya tidak ada pengaruh dari
variabel bebas terhadap variabel
terikat secara simultan.
Ho : b1, b2 ≠ 0 ; artinya ada pengaruh dari variabel
bebas terhadap variabel terikat
secara simultan.
Apabila F (hitung) > F (tabel) atau P < α (5%),
maka Ho ditolak yang berarti secara statistik paling
tidak ada salah satu variabel bebas mempengaruhi
variabel tidak bebas. Dan apabila F (hitung) < F
(tabel) atau P > α (5%), maka Ho diterima yang
berarti secara statistik tidak satupun variabel bebas
mempengaruhi variabel tidak bebas.
Uji r-parsial
Uji r–parsial dilakukan untuk mengetahui
adanya hubungan dari masing-masing variabel bebas
(X) terhadap variabel terikat (Y) yang ditunjukkan
oleh nilai koefisien korelasi partial dengan P < α
(5%).
Uji t
Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah
variabel bebas secara individual mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat,
dengan ketentuan sebagai berikut :
Ho : bi = 0 ; artinya tidak ada pengaruh dari
variabel bebas secara individual
terhadap variabel terikat.
Ho : bi ≠ 0 ; artinya ada pengaruh dari variabel
bebas secara individual terhadap
variabel terikat.
Apabila t (hitung) > t (tabel) atau P < α (5%),
maka Ho ditolak yang berarti secara statistik variabel
bebas secara individual tidak mempengaruhi variabel
terikat. Dan apabila t (hitung) < t (tabel) atau P > α
(5%), maka Ho diterima yang berarti secara statistik
variabel bebas secara individual mempengaruhi
variabel terikat.
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HASIL

Deskripsi mengenai Variabel Karakteristik
Individu (X1).
Berdasarkan hasil perhitungan distribusi
frekuensi dapat dipaparkan mengenai jawaban
responden tentang karakteristik individu dalam
lingkungan kerja yang tecermin dalam 5 item
pertanyaan sebagai berikut:
Item pertanyaan nomor 1 (kemampuan
menjalankan tugas) menunjukkan bahwa sebagian
besar responden yaitu 18 (60%) responden
menyatakan setuju dengan karakteristik individu
akan pemahaman tentang tugas dalam bekerja,
6 (20%) responden menyatakan netral dengan
karakteristik individu akan pemahaman tentang
tugas dalam bekerja, 5 (16,7%) responden
menyatakan sangat setuju dengan karakteristik
individu akan pemahaman tentang tugas dalam
bekerja sedangkan 1 (3,3%) responden menyatakan
tidak setuju dengan karakteristik individu akan
pemahaman tentang tugas dalam bekerja. Nilai
mean 35,10 menunjukkan bahwa responden
setuju dengan adanya karakteristik individu akan
pemahaman tentang tugas dalam bekerja.
Item pertanyaan nomor 2 (menjalankan tugas
dengan tepat) menunjukkan bahwa sebagian besar
responden yaitu 19 (63,3%) menyatakan setuju
dengan karakteristik individu akan menjalankan
tugas dengan tepat, 5 (16,7%) menyatakan
sangat setuju dengan karakteristik individu akan
menjalankan tugas dengan tepat, 5 (16,7%)
menyatakan netral dengan karakteristik individu
akan menjalankan tugas dengan tepat, sedangkan 1
(3,3%) menyatakan tidak setuju dengan karakteristik
individu akan menjalankan tugas dengan tepat. Nilai
mean sebesar 35,06 menunjukkan bahwa responden
setuju dengan adanya karakteristik individu akan
menjalankan tugas dengan tepat.
Item pertanyaan nomor 3 (kesempatan
berprestasi) menunjukkan bahwa sebagian besar
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responden yaitu 19 (63,3%) menyatakan setuju
dengan karakteristik individu yang mempengaruhi
semangat kerja, 5 (16,7%) menyatakan sangat setuju
dengan karakteristik individu yang mempengaruhi
semangat kerja, 4 (13,3%) menyatakan netral
dengan karakteristik individu yang mempengaruhi
semangat kerja sedangkan 2 (6,7%) menyatakan
tidak setuju dengan karakteristik individu yang
mempengaruhi semangat kerja. Nilai mean sebesar
35,10 menunjukkan bahwa responden setuju dengan
adanya karakteristik individu akan kesempatan
berprestasi yang dapat memberikan semangat
kerja.
Item pertanyaan nomor 4 (ketepatan waktu
saat masuk kerja) menunjukkan bahwa sebagian
besar responden yaitu 16 (53,3%) menyatakan setuju
dengan karakteristik individu akan ketepatan waktu
saat masuk kerja, 8 (26,7%) menyatakan sangat
setuju dengan karakteristik individu akan ketepatan
waktu saat masuk kerja, 5 (16,7%) menyatakan
sangat netral dengan karakteristik individu akan
ketepatan waktu saat masuk kerja sedangkan 1
(3,3%) menyatakan tidak setuju dengan karakteristik
individu akan ketepatan waktu saat masuk kerja.
Nilai mean 34,96% menunjukkan setuju dengan
adanya karakteristik individu akan kesesuaian waktu
atau ketepatan waktu saat masuk kerja.
Item pertanyaan nomor 5 (melakukan tugas
secara mandiri) menunjukkan bahwa sebagian besar
responden yaitu 19 (63,3%) menyatakan setuju
dengan karakteristik individu akan kemampuan
untuk melakukan tugas secara mandiri, 7 (23,3%)
menyatakan sangat setuju dengan karakteristik
individu akan kemampuan untuk melakukan tugas
secara mandiri, 3 (10%) menyatakan netral dengan
karakteristik individu akan kemampuan untuk
melakukan tugas secara mandiri sedangkan 1 (3,3%)
menyatakan tidak setuju dengan karakteristik
individu akan kemampuan untuk melakukan tugas
secara mandiri. Nilai mean 34,96% menunjukkan
bahwa responden setuju dengan karakteristik
individu akan kemampuan untuk melakukan tugas
secara mandiri.

Analisis terhadap sepuluh item terhadap
karakteristik individu dan lingkungan kerja dilakukan
dengan melihat pada mean yang dicapai. Dari hasil
perhitungan mean pada variabel karakteristik
individu diperoleh masing-masing mean 3.50
yang berarti karyawan setuju bahwa karakteristik
individu yang dilakukan berdampak pada prestasi
kerja (kedisiplinan, kreativitas, dan kemandirian
melaksanakan tugas).
Deskripsi mengenai Variabel Lingkungan Kerja
(X2)
Berdasarkan hasil perhitungan distribusi
frekuensi dapat dipaparkan mengenai jawaban
responden tentang karakteristik individu dalam
lingkungan kerja yang tecermin dalam 5 item
pertanyaan sebagai berikut :
Item pertanyaan nomor 6 (tata letak)
menunjukkan bahwa sebagian besar responden
yaitu 15 (50%) menyatakan setuju dengan
lingkungan kerja akan tata letak yang mendukung
untuk bekerja, 12 (40%) menyatakan netral dengan
lingkungan kerja akan tata letak yang mendukung
untuk bekerja, 2 (6,7%) menyatakan sangat setuju
dengan lingkungan kerja akan tata letak yang
mendukung untuk bekerja sedangkan 1 (3,3%)
menyatakan tidak setuju dengan lingkungan kerja
akan tata letak yang mendukung untuk bekerja.
Nilai mean 35,40% menunjukkan bahwa responden
setuju dengan adanya lingkungan kerja akan tata
letak yang mendukung untuk bekerja.
Item pertanyaan nomor 7 (ventilasi)
menunjukkan bahwa sebagian besar responden
yaitu 19 (63,3%) menyatakan setuju akan lingkungan
kerja akan system ventilasi dalam ruangan kerja, 8
(26,7%) menyatakan netral akan lingkungan kerja
akan sistem ventilasi dalam ruangan kerja, 2 (6,7%)
menyatakan sangat setuju akan lingkungan kerja
akan sistem ventilasi dalam ruangan kerja sedangkan
1 (3,3%) menyatakan tidak setuju akan lingkungan
kerja akan sistem ventilasi dalam ruangan kerja.
Nilai mean 35,26% menunjukkan bahwa responden
menyatakan setuju dengan lingkungan kerja
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akan sistem ventilasi dalam ruangan kerja yang
mendukung untuk bekerja.
Item pertanyaan nomor 8 (peralatan)
menunjukkan bahwa sebagian besar responden
yaitu 15 (50,0%) menyatakan setuju dengan adanya
lingkungan kerja akan susunan peralatan dan
perlengkapan yang rapi dalam tempat kerja, 7 (23,3%)
menyatakan netral dengan adanya lingkungan kerja
akan susunan peralatan dan perlengkapan yang rapi
dalam tempat kerja, 5 (16,7%) menyatakan sangat
setuju dengan adanya lingkungan kerja akan susunan
peralatan dan perlengkapan yang rapi dalam tempat
kerja sedangkan 3 (10,0%) menyatakan sangat setuju
dengan adanya lingkungan kerja akan susunan
peralatan dan perlengkapan yang rapi dalam
tempat kerja. Nilai mean 35,26% menunjukkan
bahwa responden setuju dengan lingkungan kerja
akan susunan peralatan dan perlengkapan yang rapi
untuk mendorong saat bekerja.
Item pertanyaan nomor 9 (kerja sama antar
karyawan) menunjukkan bahwa sebagian besar
responden yaitu 21 (70,0%) menyatakan setuju
dengan lingkungan kerja akan kerja sama antar
karyawan, 5 ( 16,7%) menyatakan netral dengan
lingkungan kerja akan kerja sama antar karyawan
sedangkan 4 (13,3%) menyatakan sangat setuju
dengan lingkungan kerja akan kerja sama antar
karyawan. Nilai mean 35,03% menunjukkan bahwa
responden menyatakan setuju dengan lingkungan
kerja akan adanya kerja sama dalam bekerja.
Item pertanyaan nomor 10 (ketenangan
dalam bekerja) menunjukkan bahwa sebagian besar
responden yaitu 19 (63,3%) menyatakan setuju
dengan adanya lingkungan kerja akan ketenangan
dalam bekerja, 8 (26,7%) menyatakan sangat setuju
dengan adanya lingkungan kerja akan ketenangan
dalam bekerja, 2 (6,7%) menyatakan netral dengan
adanya lingkungan kerja akan ketenangan dalam
bekerja sedangkan 1 (3,3%) menyatakan tidak setuju
dengan adanya lingkungan kerja akan ketenangan
dalam bekerja. Nilai mean 34,86% menunjukkan
bahwa responden setuju dengan adanya lingkungan
kerja yang dibutuhkan ketenangan dalam bekerja.
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Analisis terhadap sepuluh item terhadap
karakteristik individu dan lingkungan kerja
dilakukan dengan melihat pada means yang
dicapai. Dari hasil perhitungan mean pada variabel
lingkungan kerja diperoleh masing-masing mean
3.52 yang berarti karyawan setuju bahwa lingkungan
kerja yang dilakukan berdampak pada prestasi
kerja (kedisiplinan, kreativitas, dan kemandirian
melaksanakan tugas).
Deskripsi mengenai Variabel Prestasi Kerja
Karyawan (Y)
Berdasarkan hasil perhitungan distribusi
frekuensi dapat dipaparkan mengenai jawaban
responden tentang prestasi kerja karyawan yang
tecermin dalam 6 item pertanyaan sebagaimana
berikut :
Item pertanyaan nomor 11 (kecakapan kerja)
menunjukkan bahwa sebagian besar responden
yaitu 16 (53,3%) responden menyatakan setuju
dengan ketelitian yang menentukan hasil kerja,
9 (30,0%) responden menyatakan netral dengan
ketelitian yang menentukan kualitas hasil kerja,
4 (13,3%) responden menyatakan sangat setuju
dengan ketelitian yang menentukan kualitas hasil
kerja sedangkan 1 (3,3%) responden menyatakan
tidak setuju dengan ketelitian yang menentukan
kualitas hasil kerja. Nilai mean sebesar 19,33%
menunjukkan bahwa responden memiliki ketelitian
untuk menentukan kualitas hasil kerja karyawan.
Item pertanyaan nomor 12 (keterampilan)
menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu
17 (56,7%) responden menyatakan setuju dengan
keterampilan dalam mencapai standar hasil kerja,
7 (23,3%) responden menyatakan netral dengan
keterampilan dalam mencapai standar hasil kerja,
4(13,3%) responden menyatakan setuju dengan
keterampilan dalam mencapai standar hasil kerja
sedangkan 2 (6,7%) responden menyatakan tidak
setuju dengan keterampilan dalam mencapai standar
hasil kerja. Nilai mean sebesar 19,33 menunjukkan
bahwa dibutuhkan keterampilan dalam mencapai
standar hasil kerja.
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Item pertanyaan nomor 13 (laporan hasil kerja)
menunjukkan bahwa sebagian besar responden
yaitu 17 (56,7) responden menyatakan setuju dengan
adanya sarana dan prasarana yang mendukung
untuk bekerja, 3 (23,3%) responden menyatakan
netral dengan adanya sarana dan prasarana yang
mendukung untuk bekerja sedangkan 6 (20,0%)
responden menyatakan sangat setuju dengan adanya
sarana dan prasarana yang mendukung untuk
bekerja. Nilai mean sebesar 19,13 % menunjukkan
bahwa sarana dan prasarana dapat mendukung
para karyawan untuk bekerja.
Item pertanyaan nomor 14 (daya guna dan
hasil guna) menunjukkan bahwa sebagian besar
responden yaitu 20 (66,7%) responden menyatakan
setuju apabila beban kerja yang dikerjakan sesuai
dengan standar waktu yang diberikan, 5 (16,7%)
responden menyatakan netral apabila beban kerja
yang dikerjakan sesuai dengan standar waktu yang
diberikan, 3 (10,0%) responden menyatakan tidak
setuju apabila beban kerja yang dikerjakan sesuai
dengan standar waktu yang diberikan sedangkan 2
(6,7%) responden menyatakan sangat setuju apabila
beban kerja yang dikerjakan sesuai dengan standar
waktu yang diberikan. Nilai mean sebesar 19,40%
menunjukkan bahwa beban kerja yang dikerjakan
harus sesuai dengan standar waktu yang diberikan.
Item pertanyaan nomor 15 (hasil kerja)
menunjukkan bahwa sebagian besar responden yaitu
18 (60,0%) responden menyatakan setuju apabila
keterlambatan kerja dapat mengurangi prestasi kerja
karyawan, 6 (20%) responden menyatakan netral
apabila keterlambatan kerja dapat mengurangi
prestasi kerja karyawan, 5 (16,7%) responden
menyatakan sangat setuju apabila keterlambatan
kerja dapat mengurangi prestasi kerja karyawan
sedangkan 1 (3,3%) responden menyatakan tidak
setuju apabila keterlambatan kerja dapat mengurangi
prestasi kerja karyawan. Nilai mean sebesar 19,20%
menunjukkan bahwa keterlambatan dalam bekerja
dapat mengurangi prestasi kerja karyawan.
Item pertanyaan nomor 16 (tanggung jawab
terhadap penyelesaian tugas) menunjukkan bahwa

sebagian besar responden yaitu 19 (63,3%) responden
menyatakan setuju apabila beban kerja yang diberikan
perusahaan harus sesuai dengan kemampuan
karyawan, 6 (20,0%) responden menyatakan
sangat setuju apabila beban kerja yang diberikan
perusahaan harus sesuai dengan kemampuan
karyawan, 4 (13,3%) responden menyatakan netral
apabila beban kerja yang diberikan perusahaan harus
sesuai dengan kemampuan karyawan sedangkan 1
(3,3%) responden menyatakan tidak setuju apabila
beban kerja yang diberikan perusahaan harus
sesuai dengan kemampuan karyawan. Nilai mean
sebesar 19,10% menunjukkan bahwa beban kerja
yang diberikan perusahaan harus sesuai dengan
kemampuan karyawan.
Analisis terhadap ke enam item terhadap
karakteristik individu dan lingkungan kerja dilakukan
dengan melihat pada mean yang dicapai. Hasil
perhitungan mean pada prestasi kerja karyawan
diperoleh mean sebesar 3.85 yang berarti prestasi
kerja karyawan tinggi berdampak pada ketelitian
yang menentukan kualitas kerja, keterampilan
karyawan dan beban kerja yang dikerjakan harus
sesuai dengan standar waktu yang diberikan.
Pengujian Instrumen Penelitian
Uji Validitas dan Reliabilitas
Validitas diukur dengan membandingkan
nilai korelasi masing-masing indikator dengan nilai
korelasi (r tabel). Nilai r tabel product moment pada
α = 0,005 dan n = 30 sebesar 0,361. Dari pengolahan
data terlihat dari 16 indikator yang diuji, semua
indikator memiliki nilai koefisien korelasi posit if
dan lebih besar dari r tabel, serta probabilitas lebih
kecil dari α = 5%.
Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan
pada item pertanyaan yang sudah valid. Instrumen
dinyatakan tidak reliabel jika nilai reliabilitas yang
diperoleh tidak mencapai 0,6. Dari pengolahan data
terlihat bahwa variabel X1, variabel X2, dan variabel
Y memiliki nilai Cronbach’s Alpha lebih besar 0,6
artinya semua variabel adalah reliabel.
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Analisis Regresi Berganda
Analisis regresi digunakan untuk mengetahui
besarnya pengaruh variabel Karakteristik Individu
(X1) dan Lingkungan Kerja (X2) terhadap Prestasi
Kerja Karyawan (Y). Adapun hasil perhitungan
dengan menggunakan program SPSS versi 12 for
windows disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier
Variabel
X1
X2

Keterangan
Karakteristik
Individu
Lingkungan
Kerja

Koeﬁsien
Regresi

thitung

Sig.

0.603

3.949

.001

0.524

2.915

.007

Konstanta
1.323
R
0.911
R2
0.831
Adjusted R Square
0.818
Fhitung
66.147
Sig.F
0.000
N
30
Variabel terikat = Prestasi Kerja Karyawan (Y)
Sumber: Data primer diolah.

Dari hasil perhitungan Regresi (Tabel 1)
diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 1,323 + 0,603 X1 + 0,524 X2
Berdasarkan hasil persamaan tersebut, maka
dapat dijelaskan bahwa nilai b1=0,603 menunjukkan
besarnya pengaruh variabel X1 artinya jika X1
berubah dengan satu satuan, maka Y akan berubah
sebesar 0,603 satuan dengan anggapan X2 tetap.
Nilai
b2=0,524
menunjukkan
besarnya
pengaruh variabel X2 artinya jika X2 berubah
dengan satu satuan, maka Y akan berubah sebesar
0,524 satuan dengan anggapan X1 tetap.

sangat kuat terhadap variabel dependen yaitu
varibel prestasi kerja.
Uji R².
Nilai koefisien determinan (R²) pada persamaan
regresi tersebut tinggi, yaitu sebesar 0,831. Ini berarti
83,1% variasi dalam variabel prestasi kerja dapat
dijelaskan oleh variasi variabel karakteristik individu
dan lingkungan kerja, sedangkan sisanya sebesar
16,9 % dapat dijelaskan oleh variabel lain.
Uji F.
Variabel independen yang terdiri dari variabel
karakteristik individu dan lingkungan kerja dengan
nilai F=66,147 secara bersama-sama mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen yaitu variabel prestasi kerja, karena nilai
Sig=0,000<0,05.
Uji r-parsial
Hubungan antara variabel X1 (karakteristik
individu) dan Y (prestasi kerja) di mana variabel
lainnya dianggap konstan sangat tinggi dan searah
(r=0,882 dengan Sig.=0,000<0,050). Sedangkan
secara parsial hubungan kemampuan karyawan
dengan Y (prestasi kerja) tinggi (r=0,727 dengan
Sig.=0,000<0,000), dan hubungan sikap karyawan
dengan Y (prestasi kerja) sangat tinggi (r=0,822
dengan Sig.=0,000<0,000).
Hubungan antara variabel X2 (lingkungan
kerja) dan Y (prestasi kerja) di mana variabel lainnya
dianggap konstan sangat tinggi dan searah (r=0,856
dengan Sig. =0,000<0,000). Sedangkan secara parsial
hubungan lingkungan fisik dengan Y (prestasi kerja)
tinggi (r=0,764 dengan Sig.=0,000<0,000), dan
hubungan lingkungan psikososial dengan Y (prestasi
kerja) tinggi (r=0,729 dengan Sig.=0,000<0,000).

Uji Multiple R.
Nilai multiple R sangat tinggi, yaitu sebesar
0,911. Ini berarti seluruh variabel independen yaitu
variabel karakteristik individu dan lingkungan kerja
secara bersama-sama mempunyai hubungan yang
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Uji t
Variabel X1 dengan nilai t = 3,949 mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y,
karena nilai Sig. = 0,001 < 0,05. Sedangkan variabel
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X2 dengan nilai t = 2,915 mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap variabel Y, karena nilai Sig.
= 0,007 < 0,05.
Berdasarkan uraian analisis tersebut dapat
diambil kesimpulan bahwa variabel karakteristik
individu dan lingkungan kerja mempengaruhi
varibel prestasi kerja karyawan di Bank Muamalat
Cabang Malang, sehingga hipotesis terbukti.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian memperlihatkan adanya
hubungan yang sangat kuat antara variabel
karakteristik individu dan lingkungan kerja secara
bersama-sama dengan prestasi kerja karyawan di
Bank Muamalat Cabang Malang. Variabel-variabel
karakteristik individu dan lingkungan kerja secara
bersama-sama memberikan kontribusi efektif sebesar
83,1% terhadap prestasi kerja karyawan di Bank
Muamalat Cabang Malang secara keseluruhan. Dari
dua variabel tersebut secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap prestasi kerja karyawan di
Bank Muamalat Cabang Malang. Penelitian ini
membuktikan bahwa terdapat hubungan antara
karakteristik individu dengan peningkatan prestasi
kerja.
Hasil
penelitian
dengan
uji
regresi
memperlihatkan
hubungan
variabel-variabel
karakteristik individu dan lingkungan kerja secara
sendiri-sendiri dengan prestasi kerja karyawan di
Bank Muamalat Cabang Malang adalah sebagai
berikut:
Karakteristik Individu
Hasil uji statistik korelasi dan regresi
memberikan hasil bahwa variabel karakteristik
individu mempunyai hubungan yang kuat terhadap
prestasi kerja karyawan di Bank Muamalat
Cabang Malang. Hubungan yang kuat dan searah
memperlihatkan bahwa ada kecenderungan
karakteristik individu yang terdiri dari kemampuan

dan sikap karyawan semakin meningkat, maka
prestasi kerja karyawan akan semakin meningkat
pula. Nilai rerata prestasi kerja karyawan bertambah
sesuai dengan pertambahan karakteristik individu
yang terdiri dari kemampuan dan sikap karyawan.
Hasil penelitian melalui uji statistik korelasi
dan regresi memberikan hasil bahwa indikator
kemampuan karyawan mempunyai hubungan
yang bermakna dengan keeratan hubungan tinggi
terhadap prestasi kerja karyawan di Bank Muamalat
Cabang Malang.
Berdasarkan uji statistik korelasi dan regresi
menunjukkan hasil bahwa indikator sikap karyawan
mempunyai hubungan yang bermakna dengan
keeratan hubungan sangat tinggi terhadap prestasi
kerja karyawan di Bank Muamalat Cabang Malang.
Penelitian
ini
memperlihatkan
bahwa
hubungan antara karakteristik individu dengan
indikator kemampuan karyawan yang terdiri dari
menjalankan tugas dengan tepat, semangat kerja
dengan prestasi kerja karyawan adalah sangat
setuju. Karyawan sangat memahami tugas yang
seharusnya dikerjakan sehingga dapat menjalankan
tugas dengan tepat dan karena sangat memahami
tugasnya dengan baik maka mereka mempunyai
semangat kerja yang tinggi. Demikian juga dengan
indikator sikap karyawan yang terdiri dari ketepatan
waktu saat masuk kerja, melakukan tugas secara
mandiri adalah sangat setuju. Karyawan memiliki
disiplin yang sangat tinggi dan dalam menjalankan
tugas secara mandiri.
Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian
Nurjaman (2008) dan Prabowo & Prawitasari (2007)
yang menyatakan bahwa karakteristik individu
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan.
Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Riyadi
& Kusnanto (2007) yang menemukan bahwa tidak
hubungan antara karakteristik individu yang terdiri
dari pengalaman, sikap, tingkat pendidikan serta
jenis kelamin terhadap kinerja karyawan.
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Lingkungan Kerja
Hasil uji statistik korelasi dan regresi memberikan
hasil bahwa variabel lingkungan kerja mempunyai
hubungan yang sangat kuat terhadap prestasi
kerja karyawan di Bank Muamalat Cabang Malang.
Hubungan yang kuat dan searah memperlihatkan
bahwa ada kecenderungan lingkungan kerja yang
terdiri dari lingkungan fisik atau tempat kerja dan
lingkungan psikososial semakin meningkat, maka
prestasi kerja karyawan akan semakin meningkat
pula. Nilai rerata prestasi kerja karyawan bertambah
sesuai dengan pertambahan lingkungan kerja yang
terdiri dari lingkungan fisik atau tempat kerja dan
lingkungan psikososial.
Hasil penelitian melalui uji statistik korelasi dan
regresi memberikan hasil bahwa indikator lingkungan
fisik mempunyai hubungan yang bermakna dengan
keeratan hubungan tinggi terhadap prestasi kerja
karyawan di Bank Muamalat Cabang Malang. Hasil
penelitian melalui uji statistik korelasi dan regresi
memberikan hasil bahwa indikator lingkungan
psikososial mempunyai hubungan yang bermakna
dengan keeratan hubungan sangat tinggi terhadap
prestasi kerja karyawan di Bank Muamalat Cabang
Malang.
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa
hubungan antara karakteristik individu dengan
indikator kemampuan karyawan yang terdiri dari
menjalankan tugas dengan tepat, semangat kerja
dengan prestasi kerja karyawan adalah sangat
setuju. Karyawan sangat memahami tugas yang
seharusnya dikerjakan sehingga dapat menjalankan
tugas dengan tepat dan karena sangat memahami
tugasnya dengan baik maka mereka mempunyai
semangat kerja yang tinggi. Demikian juga dengan
indikator sikap karyawan yang terdiri dari ketepatan
waktu saat masuk kerja, melakukan tugas secara
mandiri adalah sangat setuju. Karyawan memiliki
disiplin yang sangat tinggi dan dalam menjalankan
tugas secara mandiri.
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Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian
Nurjaman (2008) dan Prabowo & Prawitasari (2007)
yang menyatakan bahwa lingkungan kerja yang
terdiri dari ruang kerja, perlengkapan kerja, rekan
kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh karakteristik individu dan lingkungan
kerja baik secara parsial maupun simultan terhadap
prestasi karyawan-karyawan di Bank Muamalat
Cabang Malang. Hasil penelitian menunjukkan
prestasi kerja karyawan Bank Muamalat Cabang
Malang saat ini sebagian besar bertaraf baik.
Karakteristik individu mempengaruhi prestasi
kerja karyawan Bank Muamalat Cabang Malang
dengan tingkat korelasi sangat kuat dan searah
antara prestasi kerja dengan karakteristik individu.
Lingkungan kerja mempengaruhi prestasi kerja
karyawan Bank Muamalat Cabang Malang dengan
tingkat korelasi sangat kuat dan searah antara
prestasi kerja dengan lingkungan kerja. Hal ini
mempertegas bahwa karyawan dapat melaksanakan
aktivitasnya dengan baik, sehingga dicapai prestasi
kerja yang optimal, apabila didukung oleh suatu
kondisi lingkungan kerja yang baik dan sesuai. Suatu
kondisi lingkungan kerja dikatakan baik dan sesuai
apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatannya
secara optimal, sehat, aman dan nyaman.
Karakteristik individu dan lingkungan kerja
mempengaruhi prestasi kerja karyawan Bank
Muamalat Cabang Malang dengan tingkat korelasi
sangat kuat dan searah antara prestasi kerja dengan
karakteristik individu dan lingkungan kerja secara
bersama-sama. Pengaruh karakteristik individu
dan lingkungan kerja terhadap prestasi kerja
menunjukkan prestasi kerja individu adalah dasar
dari prestasi kerja organisasi. Dari penelitian ini
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dapat ditemukan bahwa prestasi kerja karyawan
dapat terjadi tidak hanya menstimulasi dengan
gaji dan bonus tinggi tetapi aspek-aspek lain yang
membuat dirinya dapat melakukan tindakan yang
mengarah pada peningkatan produktivitas kerja.
Saran
Pemberian pelayanan kepada para nasabah
secara optimal sesuai dengan budaya kerja yang
ada di Bank Muamalat Cabang Malang terus
dipertahankan dan ditingkatkan. Lingkungan
kerja dan kenyamanan dalam bekerja harus tetap
diperhatikan untuk menunjang semangat dan hasil
kerja para karyawan yang ada di Bank Muamalat
Cabang Malang. Sarana dan prasarana yang ada di
tempat kerja sangat mempermudah para karyawan
dalam bekerja jadi agar lebih diperhatikan lagi
kelengkapan sarana dan prasarana di Bank Muamalat
Cabang Malang. Karyawan dapat melaksanakan
aktivitasnya dengan baik, sehingga dicapai prestasi
kerja yang optimal, apabila didukung oleh suatu
kondisi lingkungan kerja yang baik dan sesuai. Suatu
kondisi lingkungan kerja dikatakan baik dan sesuai
apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatannya
secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Untuk
para karyawan agar tetap mempertahankan prestasi
kerjanya atau menambah prestasi kerja agar hasil
kerja lebih maksimal di Bank Muamalat cabang
Malang.
Bagi penelitian selanjutnya, perlu dilakukan
penelitian mengenai karakteristik individu dengan
menambah variabel biografikal yang melekat
pada diri individu serta aspek-aspek lain yang
lebih dominan mempengaruhi prestasi kerja
karyawan. Penggunaan Structural Equation Model
(SEM) disarankan juga bagi penelitian selanjutnya
dalam menganalisis pengembangan variabel lain
yang dipengaruhi oleh karakteristik individu dan
lingkungan kerja.
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