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ABSTRAK 

     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris apakah 

earnings management dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri dasar dan kimia di 

ISSI periode 2016-2020 baik secara simultan maupun parsial. 

Earnings Management diukur dengan proksi Discretionary Accruals, 

Kepemilikan Manajerial diukur dengan membagi total kepemilikan 

manajerial dengan total saham beredar dan dikalikan dengan 100%, 

dan Nilai perusahaan diukur dengan proksi Tobin’s Q. 

     Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif,  teknik 

pengumpulan data melalui data sekunder berupa laporan tahunan 

perusahaan dari situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi 

dalam penelitian ini adalah perusahaan industri dasar dan kimia yang 

terdaftar pada ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Penentuan 

sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

dan diperoleh 29 perusahaan yang menjadi sampel. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda. 

     Hasil penelitian ini membuktikan Earnings Management dan 

Kepemilikan Manajerial berpengaruh secara negatif dan signifikan 

terhadap Nilai Perusahaan. Earnings Management dan Kepemilikan 

secara bersama-sama akan menurunkan nilai perusahaan. Semakin 

tinggi earning’s management dan kepemilikan perusahaan maka akan 

menurunkan nilai perusahaan.  

 

Kata Kunci : Earnings Management, Kepemilikan Manajerial, Nilai  

          Perusahaan  
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ABSTRACT 

     This study aims to find out empirically whether earnings 

management and managerial ownership have an influence on firm 

value in basic and chemical industrial companies at ISSI for the 2016-

2020 period, either simultaneously or partially. Earnings Management 

is measured by Discretionary Accruals proxy, Managerial Ownership 

is measured by dividing total managerial ownership by total 

outstanding shares and multiplied by 100%, and Firm value is 

measured by Tobin's Q proxy. 

     This study uses quantitative research methods, data collection 

techniques through secondary data in the form of company annual 

reports from the official website of the Indonesia Stock Exchange 

(IDX). The population in this study are basic and chemical industrial 

companies listed on ISSI or the Indonesian Sharia Stock Index. 

Determination of the sample in this study using purposive sampling 

technique and obtained 29 companies as samples. Hypothesis testing 

is done by using multiple regression analysis. 

     The results of this study prove that Earnings Management and 

Managerial Ownership have a negative and significant effect on Firm 

Value. Earnings Management and Ownership together will reduce the 

value of the company. The higher the earning's management and 

ownership of the company, the lower the value of the company. 

 

Keywords: Earnings Management, Managerial Ownership, Values 

                  Company 
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MOTTO 

 َواْصِبْر َعٰلى َما َيُقْوُلْوَن َواْهُجْرُهْم َهْجًرا َجِمْيلً 
 “Bersabarlah (Muhammad) dengan apa yang mereka katakan, 

tinggalkan mereka dengan cara yang terbaik” 

(Q.S. Al-Muzzammil : 10) 

 

“Bilamana orang-orang meninggalkanmu di waktu sulit, ketahuilah! 

Sungguh Allah.SWT yang akan menangani kesulitanmu, Maka jangan 

kau bersedih! 

(Syekh Sya’rawi) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

 

     Penegasan judul yang dipilih oleh Penulis agar menghindari 

kesalah pahaman dan dapat memperjelas pokok bahasan pada 

skripsi ini. Adapun Judul skripsi ini adalah “ Pengaruh Earnings 

Management dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Nilai 

Perusahaan Dalam Perspektif Islam (Studi kasus pada 

perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di ISSI 

Periode 2016-2020). Berikut merupakan penjelasan dari beberapa 

istilah yang digunakan dalam judul proposal ini : 

 

     Pengaruh merupakan suatu kekuatan yang timbul dari sesuatu, 

seperti orang, benda yang turut membentuk watak, kepercayaan, 

atau perbuatan seseorang. Yang dimaksud pengaruh dalam judul 

ini ialah bagaimanakah besar keterkaitan earnings management 

terhadap nilai perusahaan yang dijadikan obyek dalam penilitian 

ini.
1
 

 

     Earnings management atau manajemen laba adalah campur 

tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal 

dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.
2
 Dengan 

demikian Earnings Management atau Manajemen Laba adalah 

campur tangan manajer dalam menganalisa laba perusahaan 

dengan tujuan untuk memberikan informasi terkait laba 

perusahaan kepada pihak yang berkepentingan yaitu Investor, 

perilaku ini dilakukan dengan tujuan memberikan keuntungan 

bagi perusahaan. 

 

                                                             
1 Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 1996 Hlm.747 
2 Lilis Setiawati and Ainun Na‟im, „Manajemen Laba‟, Jurnal Ekonomi 

Dan Bisnis Indonesia, 15.4 (2000), hlm.424. 



 
 

  
 

2 

 Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh 

pihak manajemen perusahaan. Kepemilikan saham manajerial 

dapat digunakan untuk kepentingan pemegang saham dengan 

manajer. Sebagai pemilik perusahaan manajer akan ikut 

merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan 

manajer ikut menanggung risiko apabila ada kerugian yang 

timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang 

salah.
3
 

 

     Nilai Perusahaan adalah persepsi Investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber dayanya yang 

tercermin dari harga saham, karena tujuan dari sebuah perusahaan 

yatu untuk menaikan Harga Saham.
4
 Nilai Perusahaan ini 

merupakan salah satu faktor terpenting dalam perusahaan kerena 

semakin tinggi nilai dari sebuah perusahaan maka semakin tinggi 

juga tingkat kemakmuran pemegang saham atau Investor.  

 

Earnings Management Perspektif Islam, Earning Manajemen 

adalah suatu usaha yang dilakukan perusahaan untuk 

memanipulasi data keuangan agar perusahaan memiliki 

keuntungan. Dalam Q.S An-Nisa:29 
 

ٰٓ اَْن تَُكْىَن تَِجاَرةً  ٍْىَُكْم بِاْلبَاِطِل اَِلَّ ا اَْمَىالَُكْم بَ ٌَْه ٰاَمىُْىا ََل تَأُْكلُْىٰٓ ٰٓاٌَُّهَا الَِّذ ٌٰ

ًٍْما َ َكاَن بُِكْم َرِح
ا اَْوفَُسُكْم ۗ اِنَّ ّللّاٰ ْىُكْم ۗ َوََل تَْقتُلُْىٰٓ   َعْه تََزاٍض مِّ

Artinya: “orang-orang yang mereka percayai! Janganlah kalian 

memakan harta milik masing-masing dengan sombong (tidak 

juga), kecuali dalam jual beli yang dilakukan atas dasar suka 

sama suka di antara kalian berdua. Dan jangan bunuh diri. 

                                                             
3 Wahyu Budianto and Payamta, „Wahyu Budianto Dan Payamta : Pengaruh 

Kepemilikan Manajerial Terhadap ...‟, ASSETS: Jurnal Akuntasni Dan Pendidikan, 

3.1 (2014). Hlm. 1 
4 Lulus Sri Lestari and others, „Pengaruh Earnings Management Terhadap 

Nilai Perusahaan Dimoderasi Dengan Praktik Corporate Governance (Studi Empiris 

Pada Perusahaan Non Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2008 – 2011)‟, Diponegoro Journal of Accounting, 0.0 (2013), Hlm.22 



 
 

  
 

3 

Semoga Tuhan mengasihanimu.” diterangkan bahwa transaksi 

bisnis tidak boleh dilakukakan dengan jalan yang Bathil dan 

harus dijalankan dengan ke-Ridhoan dalam menjalankan 

transaksi.
5
 

 

ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia adalah cerminan 

nilai saham yang terdaftar di BEI atau Bursa Efek Indonesia. 

Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham syariah tercatat di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terdaftar dalam Daftar Efek 

Syariah (DES). Konstituen Indeks Saham Syariah Indonesia 

(ISSI) direview setiap 6 bulan sekali (Mei dan November) dan 

dipublikasikan pada awal bulan berikutnya. Konstituen ISSI juga 

dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru 

tercatat atau dihapuskan dari Daftar Efek Syariah (DES). Metode 

perhitungan indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari 

kapitalisasi pasar.
6
 

 

B. Alasan Memilih Judul. 

 

Adapun Alasan mengapa Penulis memilih judul “Pengaruh 

Earnings Management dan Kepemilikan Manajerial Terhadap 

Nilai Perusahaan study empiris perusahaan Industri Dasar dan 

Kimia yang terdaftar di ISSI, diantara nya : 

 

1. Alasan Objektif  

Perkembangan perekonomian yang terjadi pada saat ini, 

Earning management merupakan prilaku yang dilakukan 

perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan pada saat ini saling bersaing untuk 

menjadikan perusahaannya lebih terlihat kompeten dan 

meyakinkan para investor, hal ini berkesinambungan dengan 

                                                             
5 Yosy Arisandy, „Manajemen Laba Dalam Prespektif Islam Yosy Arisandy 

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Bengkulu‟, Mizani, 25.2 (2003), 125–43. 
6 Sri Hermuningsih, Hanita Yuniati, and Mujino Mujino, „Apakah Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSO) Memediasi Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Return 

Saham Syariah ?‟, Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia, 4.2 (2017), 185–99  



 
 

  
 

4 

persepsi para investor untuk melihat nilai perusahaan. 

Semakin tinggi nilai perusahaan semakin tinggi nilai 

kemakmuran untuk para investor.
7
  

 

Kepemilikan Manajerial merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan dalam rangka untuk 

mempermudah manajemen dalam mananggung semua 

kerugian maupun semua keuntungan dalam perusahaan. 

Namun dengan adanya Kepemilikan manajerial ini manajer 

dapat memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan 

demi kepentingan pribadi, dan cenderung akan mengamankan 

(entreched) pada posisi nya yang dapat mengakibatkan nilai 

perusahaan menurun.
8
 

Dengan demikian banyak perusahaan yang melakukan 

earnings management dan Kepemilikan Manajerial untuk 

keuntungan perusahaan tanpa memikirkan dampak yang akan 

terjadi pada masa depan untuk Nilai Perusahaan nya itu 

sendiri. 

 

2. Alasan Subyektif. 

Berdasarkan judul yang penulis pilih, pada kasus ini 

banyak refrensi yang dapat menunjang penulis untuk 

menyelesaikan penulisan skripsi sehingga mempermudah 

dalam melakukan penelitian skripsi. 

Kasus ini sangat berkaitan dengan keilmuan yang sudah 

penulis pelajari di Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung. 

 

 

 

                                                             
7 Pedi Riswandi and Rina Yuniarti, „Pengaruh Manajemen Laba Terhadap 

Nilai Perusahaan‟, Pamator Journal, 13.1 (2020), 134–38 . 

 8 pujiati, „Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional, Dan Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen Dengan 

Likuiditas Sebagai Variabel PemoderasI (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor 

Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indon‟, 2015. 



 
 

  
 

5 

C. Latar Belakang 

 

 Pertumbuhan bisnis terus berkembang menuntut perusahaan 

untuk mampu terus bersaing dengan bisnis lainnya. Sebagaimana 

pertumbuhan bisnis tumbuh yang cepat di Arab Saudi, dan 

menimbulkan persaingan yang sengit, akan memberikan tekanan 

terhadap kepada para dewan perusahaan untuk mempraktikkan 

manajemen laba agar perusahaan tetap kompetitif dan bertahan. 

Manajemen laba terjadi ketika manajer melakukan pemilihan 

metode akuntansi dalam penyusuan laporan keuangan Pemilihan 

metode dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan manajer 

untuk kepentingan pribadi para manajer untuk mencerminkan 

peningkatan kinerja manajer dengan harapan mereka akan 

mendapatkan tambahan bonus
9
. Tindakan manajer dalam 

mengubah laporan keuangan berkaitan erat dengan manipulasi 

laba, sebagaimana manajer di Belanda yang menggunakan 

wewenang mereka pada perusahaan untuk memanipulasi laba. 

Tekanan dari pemilik saham dapat mempengaruhi manajer dalam 

melakukan Tindakan manipulasi laba. 

Earnings management merupakan tindakan yang digunakan 

manajer untuk meningkatkan atau mengurangi laba yang 

dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung 

jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan 

profitabilitas ekonomis jangka panjang unit, earnings management 

dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan 

untuk pengambilan keputusan, karena earnings management 

merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang 

menjadi sasaran komunikasi antara manajer dan pihak eksternal 

perusahaan.
10

 Manajemen laba juga merupakan suatu usaha yang 

                                                             
 9 Ilhamda Azis, „Motivasi Manajer Dalam Melakukan Manajemen 

Laba Dikaji Dalam Pandangan Islam‟, Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan 

Manajemen, 4.3 (2020), 319–30  
10 . Lestari, Lulus Sri, and Sugeng Pamudji. Pengaruh Earnings 

Management terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi dengan Praktik Corporate 

Governance (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa 
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dilakukan oleh manajer untuk mengarahkan laporan atas laba 

dalam tingkatan yang dinginkan, dengan menggunakan batasan 

Prinsip-Prinsip Akuntansi Yang Diterima Umum / Generally 

Accepted Accounting Principle (PABU/GAAP)
11

. 

Kualitas pelaporan keuangan merupakan faktor terpenting 

dalam bertahannya suatu perusahaan. Pemilik atau pihak lain 

seperti kreditur atau investor dapat menilai kekuatan sebuah 

perusahaan melalui informasi dalam laporan keuangan untuk 

menentukan keputusan yang berkaitan dengan investasi. Dalam 

laporan keuangan laba merupakan komponen yang penting dimana 

laba digunakan untuk mengukur kinerja dan peningkatan suatu 

perusahaan. Apabila terdapat kondisi ketika manajemen ternyata 

tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, maka 

manajemen akan memanfaatkan fleksitabilitas yang diperbolehkan 

oleh standar akuntansi keuangan untuk pemilihan metode atau 

kebijakan akuntansi dalam melaporkan laba. Hal inilah yang 

memberi manajer peluang melakukan praktik pengelolaan laba 

untuk tujuan tertentu yang dikenal dengan istilah manajemen laba 

(earnings management).12
 

Saat ini Perusahaan-perusahaan saling bersaing menjadi 

perusahaan yang berkompeten diantara perusahaan-perusahaan 

lain. Nilai perusahaan bagian dari persepsi investor terhadap 

perusahaan terkait harga saham, semakin tinggi nilai perusahaan 

dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang saham.
13

 

Ada dua perspektif yang dapat dipergunakan untuk 

menjelaskan manajemen laba mengapa dapat dilakukan seorang 

manajer, yaitu perspektif informasi dan oportunis. Perspektif 

                                                                                                                                   
Efek Indonesia Tahun 2008-2011). Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013. 

Hlm.1 
11 Arisandy. Hlm. 125 
12 Irene V. Runturambi, Winston Pontoh, and Natalia T. Gerungai, „Analisis 

Manajemen Laba Pada Perusahaan Di Sektor Industri Food and Beverages Yang 
Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2016‟, Going Concern : Jurnal Riset 

Akuntansi, 12.2 (2017), 857–73  
13 Riswandi and Yuniarti. 
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informasi merupakan pandangan yang menyatakan bahwa 

manajemen laba adalah kebijakan manajerial untuk 

mengungkapkan harapan pribadi seorang manajer tentang arus kas 

perusahaan dimasa yang akan datang. Sedangkan perspektif 

oportunis merupakan pandangan tentang manajemen laba yang 

merupakan perilaku oportunis seorang manajer untuk mengelabui 

investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena menguasai 

informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Secara konseptual 

kedua perspektif ini mempunyai hubungan sebab dan akibat yang 

mendorong terjadinya manajemen laba. Artinya, manajemen laba 

sebenarnya merupakan upaya oportunis seseorang untuk 

mempengaruhi informasi yang disajikannya dengan memanfaatkan 

ketidaktahuan orang lain mengenai informasi yang sebenarnya.
14

 

Sebagai manajer pengelola perusahaan, manajer akan lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan 

dimasa yang akan datang dibanding pemilik atau pemegang saham, 

sehingga menimbulkan asimetri informasi. Manajer diwajibkan 

memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada 

pemilik. Informasi yang diberikan merupakan cerminan nilai 

perusahaan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti 

laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting bagi 

pengguna eksternal perusahaan, karena kelompok itu berada dalam 

kondisi yang paling tidak tinggi tingkat kepastiannya. Asimetri 

antara manjemen dan pemilik memberikan kesempatan pada 

manajer untuk melakukan praktek manajemen laba ( Earnings 

Management ). 

Dengan Perkembangan perekonomian yang makin melesat, 

maka persaingan perusahaan-perusahaan untuk saling menunjukan 

keberadaan dan stabilisasi perusahan dimana yang akhir nya 

menuntut manajer perusahaan agar menggunakan Earning 

Management agar tetap kompetitif dan bertahan dalam persaingan 

perusahaan-perusahaan. Tindakan manajer dalam menggunakan 

                                                             
14 Sulistyanto, Sri. Manajemen Laba (Teori & Model Empiris). Grasindo, 

2008.Hlm.10 
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earning manajemen ini lantaran tekanan dari pemilik saham. Hal 

ini juga sangat mempengaruhi manajer dengan dalih untuk 

mendapatkan tambahan bonus kinerja, karena sudah bisa 

membantu perusahaan. Melihat tindakan yang dilakukan manajer 

ini, dalam hal ini pola yang digunakan dan tujuan dari penggunaan 

manajemen laba tidaklah sesuai dengan apa yang diajarkan dalam 

Syariat Islam, karena prinsip nya dalam syariat islam harus jujur, 

ridho, dan keberkahan.
15

 Tindakan manajer tersebut membuat 

informasi menjadi bias kepada pelaku pasar sehingga akan sangat 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Apabila dikaji dari 

ruang lingkup pengertian manajemen laba, tindakan manajer 

melakukan manajemen laba untuk mempengaruhi harga saham 

tidaklah menyalahi aturan karena masih dalam batasan standar 

akuntansi. Namun penyajian informasi keuangan yang bias dapat 

merugikan pelaku pasar dalam pengambilan keputusan. Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6:  

 

ٍْبُْىا قَْىًماٌۢ بَِجهَالٍَت  ا اَْن تُِص ا اِْن َجۤاَءُكْم فَاِسق ٌۢ بِىَبَاٍ فَتَبٍََّىُْىٰٓ ٌَْه ٰاَمىُْىٰٓ ٰيٰٓ اٌَُّهَا الَِّذ

ٍْهَ   فَتُْصبُِحْىا َعٰلى َما فََعْلتُْم ٰوِدِم
Artinya : “Wahai kamu yang percaya! Jika ada orang jahat datang 

kepada Anda dengan berita, selidiki kebenarannya agar tidak 

merugikan orang dengan ketidaktahuan (kecerobohan) yang pada 

akhirnya Anda akan menyesali tindakan Anda”. Dalam ayat 

tersebut dijelaskan bahwasan nya Allah. SWT menyuruh kaum 

mukmin untuk meneliti dan memeriksa terlebih dahulu kebenaran 

informasi yang diberikan oleh orang fasik agar tidak tersesat. 

Berdasarkan ayat tersebut, ada perbedaan pendapat antara sebagian 

ulama dimana pada satu sisi melarang menerima berita dari orang 

yang tidak dikenal, sedangkan disisi lain sebagian ulama 

mengatakan boleh menerima informasi dari orang yang tidak 

dikenal tetapi harus diteliti dulu kebenarannya. Apabila 

dihubungkan dengan penyajian informasi keuangan yang bias oleh 

manajer, maka pelaku pasar harus lebih berhati-hati dalam 

                                                             
15 Ibid  hlm.125 
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menerima informasi tersebut. Sementara itu, tindakan manajer 

terkait dengan penyajian informasi keuangan guna mempengaruhi 

harga saham tidak dapat disalahkan selama masih dalam batasan 

standar akuntansi.
16

 

Pemegang saham dan manajer masing-masing mempunyai 

kepentingan untuk memaksimalkan tujuannya. Konflik terjadi jika 

keputusan manajer hanya akan memaksimalkan kepentingannya 

dan tidak sejalan dengan kepentingan untuk para pemegang saham. 

Keputusan dan aktivitas manajer yang memiliki saham perusahaan 

tentu akan berbeda dengan manajer yang murni sebagai manajer. 

Manajer yang memiliki saham perusahaan berarti manajer tersebut 

sekaligus adalah pemegang saham. Manajer yang memiliki saham 

perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannnya dengan 

kepentingannya sebagai pemegang saham. Sementara manajer 

yang tidak memiliki saham perusahaan, ada kemungkinan hanya 

mementingkan kepentingannya sendiri. Kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajer disebut dengan kepemilikan manajerial.
17

 

Sudah banyak peneliti yang menemukan hubungan antara 

kepemilikan Manajerial dengan beberapa dengan kepentingan 

perusahaan lainnya, contoh nya dengan Debt Ratio. Peneliti 

menemukan hubungan poisitv antara Debt Ratio dengan 

Kepemilikan Manajerial, beda halnya hubungan antara 

Kepemilikan Manajerial dengan Nilai Perusahaan. Banyak peneliti 

menemukan hubungan negativ antara Kepemilikan Manajerial 

dengan Nilai Perusahaan hal ini Berdasarkan pemikiran bahwa 

manajer yang sekaligus pemegang saham akan melakukan dan 

mengambil keputusan bisnis yang berbeda dengan manajer yang 

bukan sekaligus pemegang saham serta adanya hasil penelitian 

yang berbeda diantara peneliti tentang hubungan kepemilikan 

                                                             
16 Ilhamda Azis, „Motivasi Manajer Dalam Melakukan Manajemen Laba 

Dikaji Dalam Pandangan Islam‟, Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan 

Manajemen, 4.3 (2020), Hal. 324  
17 Yulius Jogi Christiawan dan Josua Tarigan, „Kepemilikan Manajerial: 

Kebijakan Hutang, Kinerja Dan Nilai Perusahaan‟, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 

9.1 (2007), Hal. 24 
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manajerial dengan keputusan bisnis, maka menarik untuk diteliti 

apakah memang benar ada perbedaan dalam pengambilan 

keputusan bisnis antara perusahaan dengan kepemilikan manajerial 

dengan perusahaan yang dikelola oleh manajer manajer yang 

bukan sekaligus pemegang saham.
18

 

Ditinjau dari sudut pandang islam bahwasan nya kepemilikan 

manajerial mempunyai peran ganda yang sangat penting yaitu 

sebagai pemilik dan pengelola perusahaan. Islam mengakui adanya 

kepemilikan pribadi dan memperbolehkan untuk menggunakan dan 

mengelola harta pribadinya tersebut dengan berbgai usaha seseuai 

dengan syariat islam yang berlaku. Kepemilikan manajerial 

memiliki arti yang juga penting dalam mengawasi manajemen 

perusahaan karena dengan adanya kepemilikan manajerial akan 

mendorong peningkatan yang optimal bagi pelaku bisnis agar dapat 

berlaku jujur dalam melakukan kegiatan usahanya. 
19

 Al-Maidah 

ayat 120 : 

 

ٍء قَِدٌْز   ًْ ٍِْههَّ َۗوهَُى َعٰلى ُكلِّ َش ٰمٰىِث َواَْلَْرِض َوَما فِ ِ ُمْلُك السَّ
  لِِلّٰ

Yang artinya : “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan 

apa yang ada didalamnya, dan Dia-lah Maha Kuasa atas segala 

sesuatunya.
20

 Ayat tersebut dijadikan landasan mengenai 

kepemilikan. Hal ini menunjukan bahwasannya pemilik tunggal 

segala apa yang ada dilangit dan dibumi adalah Allah SWT. Dan 

tidak ada yang menandingi-Nya. Kemudian Allah menitipkan 

dibumi pada manusia, agar mereka mengelola dan 

memakmurkannya. Ayat ini menunjukan bahwa hak milik dapat 

diserahkan kepada manusia yang bersifat umum secara 

                                                             
18 Yulius Jogi Christiawan dan Josua Tarigan. 
 19 Pinasthika Tri Ananda, „Pengaruh Kepemilikan Manajerial, 

Kepemilikan Intitusional Dan Leverage Terhadap Konservatisme Akuntansi Dan 

Tinjauna Dari Sudut Pandang Islam‟, Universitas Yarsi, 2019. 
 20 Al-Qur‟an Surah Al-Maidah Ayat 120. Diakses melalui Web 

Blog pada tanggal 06 Januari 2022, https://tafsirweb.com/2004-surat-al-maidah-ayat-

120 
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keselurahan. Sehingga manusia memiliki hak kepemilikan yang 

bersifat riil.  

 Walaupun dari sudut pandang islam memperbolehkan adanya 

kepemilikan manajerial, namun apabila kepemilikan saham pada 

manajemen tinggi akan mempengaruhi nilai perusahaan karena 

dilandasi oleh kepentingan pribadi manajemen. Wewenang yang 

diberikan pemilik kepada manajer dalam mengelola perusahaan 

terkadang disalahgunakan oleh manajer yang bertindak sesuka hati 

untuk kepentingan sendiri (individu) dan tidak sesuai dengan 

keinginan principal yaitu meningkatkan kesejahteraan pemilik 

yang berujung pada munculnya konflik agency. Konflik yang dapat 

ditimbulkan dari perbedaan kepentingan antara manajemen dan 

pemilik yaitu pemegang saham yang sering memunculkan suatu 

pertentangan dapat dijelaskan dalam suatu teori keagenan. 

Terjadinya konflik keagenan dalam perusahaan dapat terjadi 

dimana manajernya memiliki saham kurang dari seratus persen. 

Mekanisme untuk mengatasi konflik keagenan antara lain 

meningkatkan insider (insider ownership) sehingga dapat 

mensejajarkan kepentingan pemilik dengan manajer. 

 Managerial Ownership atau kepemilikan manajerial memiliki 

pengaruh dengan nilai perusahaan dengan arah hubungan negatif. 

Penurunan nilai perusahaan ini diakibatkan karena tindakan 

oportunistik yang dilakukan oleh para pemegang saham 

managerial. Kepemilikan managerial menginginkan pendapatan 

yang tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan investasi 

perusahaanya, sehingga apabila kepemilikan manajerial tinggi 

maka akan cenderung pasar bereaksi negatif yang menyebabkan 

nilai perusahaan turun.  kepemilikan perusahaan dimiliki oleh 

dewan direksi atau dewan komisarisnya maka dewan tersebut 

justru akan cenderung melakukan tindakan-tindakan ekspropriasi 

yang menguntungkannya secara pribadi. Oleh karena itu dengan 

kepemilikan perusahaaan dimiliki oleh direksi semakin meningkat 

maka keputusan yang diambil oleh direksi akan lebih cenderung 

untuk menguntungkan dirinya dan secara keseluruhan akan 
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merugikan perusahaan sehingga kemungkinan nilai perusahaan 

akan cenderung mengalami penurunan
21

. 

  Berdasarkan uraian-uraian yang didapat, berikut jumlah 

keseluruhan Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar 

pada ISSI yaitu 28 perusahaan, Berikut ini datanya : 

 

Table 1.1 

Daftar Jumlah Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia 

No Kode Saham Nama Perusahaan 

1 AKPI PT. Argha Karya Prima Industry Tbk. 

2 ALKA PT. Alkasa Naratama Tbk 

3 AMFG PT. Asahimas Flat Glass Tbk 

4 APLI PT. Asiaplast Industries Tbl 

5 ARNA PT. Arwana Citramulia Tbk 

6 BTON PT. Betonjaya Manunggal Tbk 

7 CPIN PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk 

8 DPNS PT. Duta Pertiwi Nusantara Tbk 

9 EKAD PT. Ekadharma Internasional Tbk 

10 FASW PT. Fajar Surya Wisesa Tbk 

11 GDST PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk   

12 IGAR PT. Champion Pacific Indonesia Tbk 

13 IKAI PT. Intikeramik Alamsri Industri Tbk 

14 IMPC PT. Impack Pratama Industri Tbk 

15 INAI PT. Indal Alumunium Industry Tbk 

16 INRU PT. Intanwijaya Internasional Tbk 

17 INTP PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk 

18 KIAS PT. Keramika Indonesia Assosiasi Tbk 

19 LION PT. Lion Metal Works Tbk 

20 LMSH PT. Lionmesh Prima Tbk 

21 SMCB  PT. Holcim Indonesia Tbk 

22 SMGR PT. Semen Indonesia Tbk 

23 SRSN PT. Indo Acidatama Tbk 

                                                             
21 Budianto and Payamta. 



 
 

  
 

13 

24 TIRT PT. Tirta Mahakam Resources Tbk 

25 TOTO PT. Surya Toto Indonesia Tbk 

26 TRST PT. Trias Sentosa Tbk  

27 WTON PT. Wijaya Karya Beton Tbk 

28 YPAS PT. Yanaprima Hastapersada Tbk 

 

 

Sumber : Bursa Efek Indonesia. 

 

D. Fokus Penelitian 

 

Fokus penelitian ini agar mudah dipahami dan sesuai dengan 

sasaran yang diinginkan, maka penulis memberi titik fokus dalam 

penelitian ini. Adapun fokus penelitian ini yaitu penulis hanya 

berfokus pada Pengaruh Earnings Management dan Kepemilikan 

Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Dalam Perspektif Islam 

Study Empiris Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar Di ISSI 

Periode 2017-2020 yang mana penilitian ini menggunakan variabel 

independen yaitu Pengaruh Earning Management dan Kepemilikan 

Manajerial serta variabel dependen yaitu Nilai Perusahaan di ISSI 

(Indeks Saham Syariah Indonesia). 

E. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian yang latar belakang yang dipaparkan, 

sehingga rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah Earnings Management berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang 

terdaftar pada ISSI Periode 2016-2020? 

2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap 

Nilai Perusahaan pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia 

yang terdaftar pada ISSI Periode 2016-2020? 

3. Apakah Earnings Management dan Kepemilikan Manajerial 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan pada Perusahaan Industri Dasar dan Kimia 

Yang terdaftar pada ISSI Periode 2016-2020? 
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F. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Membuktikan bagaimanakah pengaruh Earnings Management 

terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan Industri Dasar 

dan Kimia yang terdaftar pada ISSI Periode 2016-2020? 

2. Membuktikan bagaimanakah pengaruh Kepemilikan 

Manajerial berpengaruh terhadap Nilai Perusahan dalam 

perspektif islam pada perusahaan Industri Dasar dan Kimia 

yang terdaftar pada ISSI Periode Tahun 2016-2020? 

3. Membuktikan apakah Earning Management dan Kepemilikan 

Manajerial secara bersama-sama berpengaruh terhadap Nilai 

Perusahaan yang terdaftar pada ISSI Periode 2016-2020? 

 

G. Manfaat Penelitian 

 

  Adapun manfaat dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi 

penulis dan juga pembaca, serta bisa dijadikan tambahan 

literatur. Berikut beberapa manfaat yang dapat diambil dari 

penelitian ini : 

1. Secara Teoritis 

a. Dalam penelitian ini penulis berharap dapat 

memberikan sumbangsih teori yang dapat 

mengembangkan kajian tentang teori Earning 

Management dan Kepemilikan Manjerial terhadap 

Nilai Perusahaan yang dapat berhubungan dengan 

keilmuan Akuntansi Syariah. 

 

2. Secara Praktis 

a. Diharapkan dalam tulisan ini dapat dijadikan landasan 

bagi investor dan manajemen perusahaan dalam 

mempertimbangkan earning manajemen didalam 

perusahaan.   

 

 

 

 



 
 

  
 

15 

H. Kajian Terlebih Dahulu Yang Relevan. 

 

agar penulis mendapat gambaran dalam menyusun kerangka 

pikir dengan harapan peneliti dapat menyajikan skripsi yang 

mudah dipahami dan relevan. Seperti penelitian yang dilakukan 

oleh: 

 

1. Lulus Sri Lestari, dan Sugeng Pamudji (2013). Dengan judul 

Pengaruh Earning Manajemen Terhadap Nilai Perusahaan 

dengan di Moderasi Praktik Corporate Governance.  Hasil dari 

penelitian ini adalah Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 

kesimpulan fedbahwa Mananajemen laba memiliki pengaruh 

negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Perusahaan 

yang melakukan manajemen laba yang tinggi akan dapat 

membuat nilai perusahaan menjadi lebih rendah Hasil 

pengujian diperoleh bahwa keempat variabel corporate 

governance secara terpisah maupun secara keseluruhan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai 

perusahaan.
22

 

 

2. Pedi Riswandi dan Rina Yuniarti (2020), dengan judul 

Penganruh Manajemen Laba terhadap Nilai Perusahaan. Hasil 

dari penelitian ini manajemen laba berpengaruh positif 

terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini memberikan 

beberapa implikasi untuk investor diharapkan mampu 

memberikan informasi kepada para pemegang saham terkait 

bagaimana kecenderugan manajer melakukan manajemen 

laba. Tindakan manajemen laba dilakukan para manajer 

keuangan untuk memenuhi kepentingan pribadi.
23

 

 

                                                             
22Lestari, Lulus Sri, and Sugeng Pamudji. Pengaruh Earnings Management 

terhadap Nilai Perusahaan Dimoderasi dengan Praktik Corporate Governance (Studi 
Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2008-2011). Diss. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, 2013. Hlm.8 
23 Riswandi and Yuniarti. Hal.137 
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3. Hana Tamara Putri (2019), dengan judul Pengaruh 

Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Pada Industri 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun periode 2015-2017. 

Hasil dari penelitian ini adalah Manajemen Laba yang 

dilakukan perusahaan dengan menggunakan metode 

perhitungan manajemen laba riil pada 34 perusahaan yang 

tergabung di Industri Manufaktur pada Bursa Efek Indonesia 

periode 2015-2017 berdasarkan hasil penelitian ini 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

yang diproksikan dengan Rasio PBV dengan nilai pengaruh 

sebesar 15,6%.
24

 

 

4. Dwi Cahyadi Tantra Wijaya dan I G.A.N Budiasih (2018), 

dengan judul Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan 

pada Pergantian CEO. Hasil penelitian ini menunjukan 

Manajemen laba dengan pola income increasing saat akhir 

jabatan CEO lama berpengaruh negatif dan signifikan pada 

nilai perusahaan. Peningkatan laba direspon investor sebagai 

sinyal buruk dikarenakan semakin besarnya manajemen laba 

dilakukan melalui discretionary accrual menyebabkan 

kualitas laba yang rendah sehingga pasar menilai perusahaan 

dengan harga saham yang rendah.
25

 

 

5. Herman Darwis (2012), Dengan Judul Manajemen Laba 

Terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance 

Sebagai Variabel Moderating. Hasil penelitian ini 

menunjukkan manajemen laba tidak berpengaruh signifikan 

terhadap nilai perusahaan, hal ini menunjukan  tindakan 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajer tidak akan 

berdampak pada nilai perusahaan. Berdasarkan agency theory 

bahwa hubungan keagenan dapat menimbulkan konflik 

                                                             
24 Hana Tamara Putri, „Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Industri Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2015-2017‟, J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains), 4.1 (2019), hal.55 
 25 Dwi Cahyadi Tantra Wijaya and I G.A.N. Budiasih, 

„Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan Pada Pergantian CEO‟, E-Jurnal 

Akuntansi, 25 (2018), 1662 . 
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kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen). 

Kontrak dibuat dengan harapan dapat meminimumkan konflik 

kepentingan tersebut. Hasil penelitian ini menemukan bahwa 

tindakan manajemen laba yang dilakukan tidak akan 

memberikan reaksi yang menguntungkan yang nantinya akan 

berdampak pada peningkatan nilai perusahaan yang tercermin 

dalam harga saham perusahaan, sehingga ketika tujuan yang 

dimiliki antara pihak manajer dengan pemilik modal berbeda, 

maka pihak manajemen akan merugikan pemilik modal 

dengan berperilaku tidak etis dan melakukan kecurangan 

akuntansi.
26

 

 

6. Dwi Sukirni (2012), Kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif secara signifikan terhadap nilai perusahaan, 

kepemilikan institusional berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan, kebijakan deviden 

berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap nilai 

perusahaan, kebijakan hutang berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap nilai perusahaan, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kebijakan deviden dan kebijakan 

hutang berpengaruh secara bersama-sama terhadap nilai 

perusahaan. 

 

7. Annisa Octoriawan (2019) Kondisi kepemilikan manajerial 

mengalami kecenderungan menurun. Artinya saham 

perusahaan tidak banyak dimiliki oleh pihak manajemen. 

Kondisi nilai mengalami penurunan, berarti kinerja tidak baik. 

Kondisi ukuran perusahaan berfluktuasi. CSR dan 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap nilai 

perusahaan sebesar 30,11%. (CSR dan kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan 

ukuran perusahaan sebagai moderasi sebesar 62,92%. 

 

                                                             
 26 Herman Darwis, „Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan Corporate Governance Sebagai Pemoderasi‟, Jurnal Keuangan Dan 

Perbankan, Vol 16 No.1 (2012), 45–55. 
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8. Dewa Ayu Pratiwi Praidy Antari dan I Made Dana (2013), 

(Simpulan yang diperoleh dari hasil analisis dan pembahasan 

adalah sebagai berikut, struktur modal artinya berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan pada 

perusahaan manufaktur di BEI, artinya menurunnya nilai 

perusahaan apabila utang yang digunakan semakin tinggi dan 

penggunaan utang dalam perusahaan disesuaikan dengan 

kondisi atau iklim bisnis lingkungan perusahaan saat ini yang 

artinya utang tidak memiliki pengaruh terhadap tinggi 

rendahnya nilai perusahaan, sementara hasil pengujian 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di BEI, 

artinya tingginya kepemilikan manajerial tetapi nilai 

perusahaan menurun, sedangkan kinerja keuangan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan 

pada perusahaan manufaktur di BEI, artinya profitabilitas 

yang tinggi yang akan berdampak pada nilai perusahaan yang 

meningkat.
27

 

 

I. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran penelitian ini secara 

menyeluruh, maka sistematika penulisan pada penelitian ini 

adalah: 

BAB I Pendahualuan 

Bab ini berisi tentang penegasan judul, latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN 

HIPOTESIS 

 Bab ini berisikan teori earning management, Kepemilikan 

Manajerial, Nilai Perusahaan, serta teori yang terkait dengan 

variabel-variabel yang digunakan dalam penilitian ini.  

 

                                                             
 27 Dewa Antari and I DANA, „Pengaruh Struktur Modal, 

Kepemilikan Manajerial, Dan Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan‟, E-

Jurnal Manajemen Universitas Udayana, 2.3 (2013), 255096. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi jenis dan sifat penelitian, jenis penelitian dan 

sumber data, populasi dan sampel, definisi operasional 

variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil olah data dan pembahasan hasil 

penelitian, serta menggambarkan bagaimanakah pengaruh 

Earning Management dan Kepemilikan Manajerial terhadap 

Nilai perusahaa. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 
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BAB II 

Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

 

 

A. Landasan Teori 

 

1. Teori Agensi 

 

Dalam mengelola sebuah perusahaan atau  Agency Theory. 

Jensen dan Meckling berpendapat bahwa, pemilik dan 

pengelola dalam satu perusahaan akan menimbulkan  

permasalah keagenan atau Agency Problem. Agency Problem 

disini merupakan kesalahan informasi yang didapat oleh 

pemilik dan pengelola tidak sama atau simetris. Dengan 

terjadinya kesalahan informasi yang didapat oleh pemilik dan 

pengelola tersebut, maka manajemen (pengelola) akan 

melakukan Moral Hazard dan adverse selection. Manajer akan 

mendapatkan kompensasi dari pekerjaannya, namun perubahan 

kemakmuran ini jauh lebih dari besar jika dibandingkan 

dengan tingkat kemakmuran pemegang saham atau pemilik.
28

 

 

Teori agensi mengungkapkan bahwa pemegang saham 

pengendali utama mengendalikan dan memantau para manajer 

dalam melakukan kegiatan bisns di perusahaan untuk 

meminimalisir masalah keagenan dapat mengurangi biaya 

agendi berdampak peningkatan nilai perusahaan.
29

 Konsep 

agency theory menurut Anthony dan Govindarajan adalah 

hubungan atau kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal 

mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi 

kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otorisasi 

pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen.  

 

                                                             
28 Arya Pradipta, „Analisis Pengaruh Dari Mekanisme Corporate 

Governance Dengan Manajemen Laba‟, Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, 13.2 (2011), 

93–106.Hal.93 
29 Riswandi and Yuniarti. Hlm.135 
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Teori agensi menjelaskan tentang hubungan kontraktual 

antara pihak yang mendelegasikan keputusan tertentu 

(principal/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang 

menerima pendelegasian tersebut (agen/manajemen). 

Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena 

kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan 

principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). 

Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dengan 

memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan 

demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam 

perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk 10 

mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang 

dikehendaki.  

 

Teori Agensi menekankan pada pentingnya pendelegasian 

wewenang dari principal kepada agen, dimana principal 

memberikan kewajiban kepada agen untuk mengelola 

perusahaan sesuai dengan kepentingan dari prinsipal. Adanya 

pendelegasian wewenang tersebut, berati agen memiliki 

kekuasaan dan pemegang kendali suatu perusahaan sehingga 

agen dituntut agar selalu transparan dalam kegiatan 

pengelolaannya atas suatu perusahaan. melalui laporan 

keuangan agen dapat menunjukkan salah satu bentuk 

pertanggungjawabannya atas kinerja yang telah dilakukannya 

terhadap perusahaan.
30

  

 

Terdapat dua kepentingan dalam perusahan dimana para 

amanjer akan berusaha meningkatkan prestasinya dengan 

meningkatkan kinerjanya sedangkan untuk pemegang saham 

akan melakukan pengawasan agar tidak terjadi penipuan yang 

dilakukan manajer. Semakin baik pelaksanaan dan pengawasan 

                                                             
30 Citra Agis Fitriana, „PENGARUH MANAJEMEN LABA TERHADAP 

NILAI PERUSAHAAN ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

Di BEI Tahun 2014-2018 ) PERUSAHAAN ( Studi Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang Terdaftar BEI Periode 2014-2018 )‟, 2020.Hal 11-12. 
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ini tentunya diharapkan semakin meningkatkan daya saing 

perusahaan menghadapi persaingan global sehingga dapat 

meningkakan nilai perusahaan. Manajer apabila mampu 

mengelola dan memaksimalkan perusahaan sehingga 

perusahaan menjadi besar, maka tentu saja ini akan menarik 

minat investor. Ketertarikan investor pada perusahaan yang 

dikelola dengan baik akan meningkatkan nilai suatu 

perusahaan. 

 

Masalah keagenan timbul karena para pengambil 

keputusan tidak perlu menanggung risiko sebagai akibat adanya 

kesalahan dalam pengambilan keputusan tidak perlu 

menanggung risiko sebagai akibat adanya kesalahan dalam 

pengambilan keputusan bisnsi sehingga tidak dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. Asimetri informasi adalah 

informasi yang tifak seimbang yang disebabkan adanya 

distribusi informasi yang tidak sama antara principal dana agen 

yang berakibat pada timbulnya dua permasalahan yang 

menimbulkan kesulitan prinsipal untuk memonitor dan 

melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen.
31

 

adanya asimetri informasi tersebut menimbulkan dua 

permasalahan antara lain adalah: 

 

a. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul apabila 

agen tidak melaksanakan mengenai hal-hal yang telah 

disepakati bersama dalam kontrak kerja.  

b. Adverse Selection, yaitu suatu keadaan dimana principal 

tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang 

diambil oleh agen benar-benar didasarkan atas informasi 

yang telah diperolehnya, atau apakah terjadi sebuah kelainan 

dalam tugas.  

 

 

 

                                                             
 31 Ibid Hal. 13 
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2. Teori Signaling. 

 

     Signalling Theory menurut Hartono, perusahaan yang 

berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada 

pasar, dengan demikian pasar diharap dapat membedakan 

perusahaan yang berkualitas baik dan buruk. Signalling Theory 

berakar dari teori akuntansi pragmatik yang memusatkan 

perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan 

perilaku pemakai informasi. Menurut Suwardjono pada Salah 

satu informasi yang dapat dijadikan sinyal adalah 

pengumuman yang dilakukan oleh suatu emiten. Pengumuman 

ini nantinya dapat mempengaruhi naik turunya harga sekuritas 

perusahaan emiten yang melakukan pengumuman.
32

 

 

      Menurut Wolk., et al. teori signal menjelaskan alasan 

perusahaan menyajikan informasi untuk pasar modal. Teori 

signal menunjukkan adanya asimetri informasi antara 

manajemen perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan informasi tersebut. Teori signal mengemukakan 

tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-

sinyal pada pengguna laporan keuangan. Teori Signal 

menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk 

memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak 

eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi 

karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dengan 

pihak eksternal. Perusahaan atau manajer memiliki 

pengetahuan lebih banyak mengenai kondisi perusahaan 

dibandingkan pihak eksternal.
33

  

    Teori signaling merupakan pemberian sinyal dilakukan oleh 

manajemen untuk mengurangi asimetri informasi. Apabila 

                                                             
 32 Dwi Sukirni,„Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 

Institusional, Kebijakan Deviden Dan Kebijakan Hutang Analisis Terhadap Nilai 

Perusahaan‟, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang 

50229 Indonesia, Accounting Analysis Journal, 1.2 (2012), 12  
 33 Edo Bangkit Prayoga and Luciana Spica Almilia, „Pengaruh 

Struktur Kepemilikan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Manajemen 

Risiko‟, Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 4.1 (2013). 
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manajemen mengetahui lebih banyak mengenai kondisi 

keuangan dan prospek perusahaan daripada pemegang saham, 

mereka dapat memberi-kan sinyal dengan mencatat akrual 

diskresioner. Jika kondisi keuangan dan prospek perusahaan 

baik, manajemen dapat memberikan sinyal dengan mencatat 

akrual diskresioner positif untuk menunjukkan bahwa kondisi 

keuangan perusahaan dan laba perioda kini serta yang akan 

datang lebih baik dari padayang diimplikasikan oleh laba 

nondiskresioner perioda kini.  

     Jika kondisi keuangan dan prospek perusahaan buruk, 

manajemen memberikan sinyal dengan mencatat akrual 

diskresioner negatif untuk menunjukkan bahwa kondisi 

keuangan perusahaan dan laba perioda kini serta yang akan 

datang lebih buruk daripada laba non-diskresioner perioda kini. 

Manajemen menyampaikan sinyal kabar baik maupun sinyal 

kabar buruk. Dalam kondisi keuangan perusahaan buruk, 

manajemen melakukan manajemen laba untuk memberikan 

sinyal kabar buruk dengan tujuan memberikan informasi 

kepada pasar bahwa mereka mempunyai integritas, bertindak 

jujur, dan mempunyai keyakinan dapat mengatasi masalah 

yang dihadapi. Selain untuk menunjukkan kualitas manajerial 

mereka, dengan memberi sinyal buruk sebagaimana adanya, 

manajemen mungkin berharap memperoleh apresiasi pasar 

untuk menahan penurunan harga saham perusahaan.
34

 

3. Earning Management 

 

Earning Management menurut beberapa ahli ekonomi 

adalah “ the choice by a manager of accounting policies so as 

ro achive some specific objective”, dengan arti Manajemen 

laba adalah keputusan manajer  untuk menetapkan kebijakan 

akuntansi yang dianggap dapat mencapai target perusahaan 

                                                             
 34 Eko Widodo Lo, „Pengaruh Tingkat Kesulitan Keuangan 

Terhadap Manajemen Laba : Teori Keagenan Versus Teori Signaling‟, Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, volume 8,n (2012), 18. 
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baik itu untuk meningkatkanlaba perusahaan atau untuk 

mencegah kerugian terhadap perusahaan. 
35

 

 

manajemen laba (earnings management)  secara umum 

didefinisikan upaya manajer perusahaan dalam 

mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi yang 

terdapat pada laporan keuangan dengan tujuan untuk 

mengelabuhi stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan 

kondisi perusahaan.
36

 Perilaku manajemen yang mendasari 

lahirnya manajemen laba adalah perilaku opportunistic 

manajer dan efficient contracting. Sebagai perilaku 

opportunistic, manajer memaksimalkan utilitasnya dalam 

menghadapai kontrak kompensasi dan hutang dan political 

cost. Perilaku oportunis ini direflesikan dengan melakukan 

rekayasa keuangan dengan menerapkan income increasing 

atau income decraesing decretionary accrual. Sedangkan 

sebagai efficient contracting yaitu meningkatkan 

keinformatifan laba dalam mengkomunikasikan informasi 

privat. 

 

 Perilaku manajemen oportunis dikenal dengan istilah 

earnings management. earnings management terjadi ketika 

manajemen menggunakan judgment dalam pelaporan 

keuangan yang dapat merubah laporan keuangan sehingga   

menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusaaan.
37

 Pada hakekatnya praktik manajemen laba atau 

earning management dapat menyebabkan reabilitas dari laba 

tereduksi, karena di dalam manajemen laba terdapat 

pembiasan pengukura laba sehingga pelaporan laba tidak 

seperti yang harus dilaporkan prilaku manajemen laba dapat 

                                                             
35 Deva Nanda Asria, „Determinan Earning Management Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia‟, 

Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen, 2.2 (2019), 238–53 
36 Runturambi, Pontoh, and Gerungai.858 
37 Vinola Herawaty, „Peran Praktek Corporate Governance Sebagai 

Moderating Variable Dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai 

Perusahaan‟, 1988.Hlm.100 
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dijelaskan melalui Positive Accounting Theory (PAT) atau 

Agency Theory.
38

 

 

  Tiga hipotesis PAT yang dapat dijadikan dasar 

pehaman tindakan manajemen laba yang dirumus oleh Watts 

dan Zimmerman :  

 

a. The Bonus Plan Hypothesis 

Para manajer yang bekerja pada perusahaan 

merencanakan rencana bonus akan berusaha mengatur 

laba dengan tujuan untuk memaksimalkan bonus yang 

akan diterima oleh manajer perusahaan. 

 

b. The Debt To Equity Hypothesis  ( Debt Covenan 

Hypothesis ) 

Hipotesis ini menyatakan  bahwasemakin dekat suatu 

perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang 

maka para manajer akan cenderung untuk memilih 

metoda akuntansi yang dapat memindahkanlaba perioda 

mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat 

mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami 

pelanggaran kontrak utang.perusahaan yang mempunyai 

rasio debt to equity tinggi, manajer perusahaan cenderung 

menggunakan metoda akuntansi yang dapat 

meningkatkan pendapatan atau laba. 

 

c. The Political Cost Hypothesis ( Size Hypothesis) 

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan-

perusahaan dengan skala   besar dan industri strategis 

cenderung untuk menurunkan laba guna mengurangi 

tingkat visibilitasnya terutama saat perioda kemakmuran 

yang tinggi. Upaya ini dilakukan dengan harapan  dapat 

memperoleh kemudahan, serta fasilitas dari pemerintah. 

Biaya politik muncul dikarenakan profitabilitas 

                                                             
 38 Arisandy. Hlm. 127 
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perusahaan yang sangat tinggi serta dapat menarik 

perhatian media dan konsumen. 

  

Earning Management dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok, yaitu operating manipulations dan accounting 

manipulations. 
39

 

a. Manipulasi operasi atau Operating Manipulation Adalah 

tindakan mengubah keputusan operasional yang 

memengaruhi aliran dana dan pendapatan bersih untuk satu 

periode. Contoh dari manipulasi operasi antara lain:  

1) memasukkan pengeluaran periode mendatang ke dalam 

periode ini karena laba periode ini telah mencapai 

target, menawarkan diskon penjualan yang menarik 

pada akhir tahun untuk menaikkan laba. 

2) mempercepat produksi barang dengan lembur agar 

dapat dikirim sebelum akhir tahun.  

 

b. Manipulasi akuntansi atau Accounting Manipulation 

Adalah penggunaan fleksibilitas dalam metode akuntansi 

untuk mengubah besarnya laba. Contoh manipulasi 

akuntansi antara lain: 

1) tidak mencatat pembelian barang yang diterima akhir 

tahun sampai  tahun depan. 

2) membayar di muka pengeluaran tahun depan dan 

mencatatnya sebagai pengeluaran tahun ini. 

3) meminta pemasok agar tidak mengirimkan tagihan 

akhir tahun sampai tahun depan. 

 

Motivasi manajer dalam melakukan Earning Management  

diantaranya adalah motivasi pasar modal karena adanya 

insentif bagi manajer untuk memanipulasi laba dengan tujuan 

mempengaruhi kinerja harga saham dalam jangka pendek. 

                                                             
39 Runturambi, Pontoh, and Gerungai. Op.Cit. Hlm.858 
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Faktor-faktor yang dapat memberikan motivasi manajer 

melakukan Earning Management adalah
40

 : 

 

a. Rencana Bonus atau Bonus scheme. 

 Secara empiris bahwa sebelum melakukan 

manajemen laba, manajer mempunyai informasi dari dalam 

perusahaan atas laba bersih perusahaan. Penelitian ini juga 

menunjukkan kecenderungan manajemen yang secara 

oportunistik mengelola laba bersih untuk memaksimalkan 

bonus mereka berdasarkan program kompensasi 

perusahaan. Tindakan ini dilakukan karena manajer tidak 

akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi dari target yang 

telah ditentukan.   

 

 Rencana Bonus atau Bonus scheme digunakan untuk 

membuktikan dan memprediksi metoda akuntansi yang 

akan dipilih manajer. Penelitian ini merupakanbperluasan 

dari bonus plan hypothesis. Jika pada suatu tahun tertentu 

laba bersih perusahaan rendah (di bawah bogey) maka 

tindakan manajer adalah menurunkan pendapatan, 

sehingga laba perusahaan akan menjadi lebih rendah 

(taking a bath) yang bermaksud untuk mencapai bonus 

pada tahun berikutnya. Sedangkan jika pada satu tahun 

tertentu laba bersih perusahaan tinggi (diatas cap) maka 

tindakan yang dilakukan manajer adalah menurunkan 

pendapatan, sehingga laba perusahaan akan menjadi lebih 

rendah. Tindakan ini dilakukan karena manajer tidak akan 

mendapatkan bonus yang lebih tinggi dari target yang telah 

ditentukan Intinya manajer akan melakukan manajemen 

laba pada saat laba bersih berada diantara bogey dan cap.41 

 

b. Kontrak utang jangka panjang atau Debt covenant.  

Manajemen laba dengan tujuan untuk memenuhi 

perjanjian utang timbul dari kontrak utang jangka 

                                                             
40 Arisandy. Hal. 89-95 
41 Arisandy. Hal. 129-139 
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panjang.Perjanjian utang bertujuan melindungi peminjam 

terhadap tindakan manajer. Pelanggaran terhadap covenant 

mengakibatkan cost yang tinggi terhadap perusahaan, oleh 

karena itu manajer berusaha untuk menghindari terjadinya 

pelanggaran terhadap covenant. 

 

c. Motivasi politik (Political motivation) 

Perusahaan besar yang aktivitasnya berhubungan 

dengan publik atau perusahaan yang bergerak dalam 

industri strategis seperti minyak dan gas akan sangat 

mudah untuk diawasi. Perusahaan seperti ini cenderung 

untuk mengelola labanya. Pada perioda kemakmuran 

perusahaan menggunakan prosedur dan praktikpraktik 

akuntansi yang meminimalkan laba bersih perusahaan. 

Sebaliknya, publik akan mendorong pemerintah untuk 

meningkatkan peraturan untuk menurunkan profitabilitas 

mereka. Contoh hasil penelitian yang lain pada industri 

perbankan, yaitu tingkat manajemen laba dipengaruhi oleh 

berbagai faktor diantaranya adalah regulasi perbankan   

kehati-hatian serta adanya asimetri informasi yang 

merupakan peluang untuk dapat melakukannya. 

 

d. Motivasi perpajakan (Taxation motivation) 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi 

manajemen laba yang paling nyata.Namun demikian, 

kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan 

akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena 

pajak 

 

e. Pergantian CEO (Chief Executive Officer)  

Manajemen laba juga terjadi disekitar waktu 

pergantian CEO. Hipotesis program bonus memprediksi 

bahwa ketika waktu mendekati pengunduran diri CEO 

maka tindakan yang dilakukan adalah memaksimalkan laba 

untuk meningkatkan bonus mereka. 
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Manajer yang tidak merefleksikan seluruh informasi yang 

dimilikinya mengindikasikan adanya tujuan dan kepentingan 

pribadi dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut tentu tidak 

sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu mensejahterakan seluruh 

pihak dalam perusahaan. Pihak pemegang saham akan sangat 

dirugikan oleh adanya kepentingan pribadi manajer tersebut. 

Dalam keadaan tersebut akan timbul biaya-biaya untuk 

memastikan bahwa manajer akan bertindak untuk tidak 

merugikan pemegang saham
42

 

 

Adanya praktek manajemen laba dapat mengurangi 

kepercayaan masyarakat terhadap pelaporan keuangan dan 

menghalangi kecekapan aliran modal di pasaran keuangan. 

Untuk dapat mengembalikan kepercayaan pihak pemakai 

laporan keuangan yang diantaranya adalah investor, kreditor 

ataupun pemakai lain sangat diharapkan kualitas audit yang 

baik. Kualitas audit baik akan menghasilkan laporan keuangan 

yang baik sehingga keputusan yang dibuat oleh pemakai 

laporan keuangan akan baik dan rasional.
43

 Ketika manajer 

memutuskan untuk melakukan manajemen laba, mereka perlu 

memutuskan untuk melakukan manajemen laba di tingkat 

pendapatan domestik, pendapatan asing atau keduanya. Manajer 

diduga juga mempertimbangkan cost dan benefit saat akan 

melakukan manajemen laba seperti kecenderungan ketahuan 

serta kompensasi bonus yang akan didapat. 

 

earnings management sebagai “the choice by a manager of 

accounting policies or actions affecting earnings so as to 

achieve some specific reported earnings objective”. Dari 

definisi diatas maka earning management merupakan adanya 

                                                             
 42 Citra Agis Fitriana, „Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Nilai 

Perusahaan ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei 

Tahun 2014-2018 ) Perusahaan ( Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Bei Periode 2014-2018 )‟, 2020. 
 43 Gita Mustika, Ria Nelly Sari, and Al Azhar L, „Pengaruh 

Manajemen Laba Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Variabel 

Anteseden Dan Variabel Moderasi‟, Akuntabilitas, 8.3 (2016)  
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pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan 

kebijakan akuntansi yang dilakukan agar mempengaruhi 

laporan untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Kebijakan 

dilakukan seperti pemilihan metode akuntansi dalam penyajian 

laporan keuangan, seperti menaikkan atau menurunkan angka 

laba yang dihasilkan perusahaan. 44
 

Menurut Sri Sulistyanto pola manajemen laba antara lain:  

a. Penaikan laba (income increasing)  

Pola penaikkan laba (income increasing), merupakan upaya 

perusahaan untuk mengatur agar laba periode berjalan 

menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini 

dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode 

berjalan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan yang 

sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih 

rendah dari biaya sesungguhnya.  

 

b. Penurunan laba (income descreasing)  

Pola penurunan laba (income descreasing), merupakan 

upaya perusahaan mengatur agar laba periode berjalan 

menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Upaya 

ini dilakukan dengan mempermainkan pendapatan periode 

berjalan menjadi lebih rendah daripada pendapatan 

sesungguhnya dan atau biaya periode berjalan menjadi lebih 

tinggi dari biaya sesungguhnya. 

 

c. Perataan laba (income smoothing) 

Pola perataan laba (income smoothing), merupakan upaya 

perusahaan mengatur agar labanya relatif sama selama 

beberapa periode. Upaya ini dilakukan dengan 

mempermainkan pendapatan dan biaya periode berjalan 

menjadi lebih tinggi atau lebih rendah daripada pendapatan 

atau biaya sesungguhnya.” 

 

                                                             
 44 Ibid Hal 15-18 
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  Fenomena manajemen laba sangat menarik untuk diteliti 

karena dapat memberikan gambaran akan perilaku manajer 

dalam melaporkan kegiatan usahanya pada suatu periode 

tertentu, yaitu dengan adanya kemungkinan munculnya 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dengan 

merekayasa laba perusahaannya menjadi lebih tinggi, rendah 

ataupun selalu sama selama beberapa periode, karena adanya 

motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk me-manage 

atau mengatur data keuangan khususnya laba yang dilaporkan.
45

 

 

Manajemen laba merupakan suatu perilaku oportunistik 

yang dilakukan oleh manajer dalam melakukan tindakan 

diskresioner atas laba yang dilaporkan guna memaksimalkan 

keuntungan mereka sendiri. Manajemen laba adalah  upaya 

yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengintervensi atau 

mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan 

dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin 

mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Earning 

Management atau manajemen laba  diproksikan berdasarkan 

rasio akrual modal kerja dengan penjualan. Model ini 

didasarkan pada kajian McNichols serta Dechow & Skinner 

yang menyarankan agar riset manajemen laba menggunakan 

model spesifik akrual atau distribusi frekuensi. Penggunaan 

rasio akrual modal kerja terhadap penjualan yang lebih 

sederhana sebagai proksi manajemen laba juga disarankan oleh 

Peasnell, et al..46 Manajemen laba menggunakan proksi 

discretionary accrual.47
 Tahap-tahap penentuan discretionary 

accrual adalah seperti berikut: 

 

a. Menghitung total akrual dengan menggunakan pendekatan 

aliran kas (cash flow approach), yaitu : 

 

                                                             
 45 E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana, „Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Manajemen Laba‟, E-Jurnal Akuntansi, 20.1 (2017), 290–319. 
46 Herman Darwis. Hal. 49 
47 Mustika, Sari, and Azhar L. 
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TAC it = NI it – CFO it  

 

b. Nilai total akrual (TAit) diestimasi menggunkana persamaan 

regresi OLS sebagai berikut : 

 
     

      
 =    (

 

     
)     (

               

     
)     (

      

    
)     

 

c. Kemudiaan menghitung nilai non-discretionary accrual 

(NDA) yang diestimasi dengan persamaan regresi berikut : 

 

        ( 
 

    
)      (

              

     
)      (

      

     
)     

 

d. Discretionary accrual (DA) yang dihitung sebagai berikut : 

   (
      

     
)        

Keterangan : 

TAC = Total Accrual 

NIit  = Laba bersih kas dari aktivitas operasi     

     perusahaan 1 pada periode ke-t 

CFOit = aliran kas dari aktivitas operasi perusahaan 1   

    pada periode ke-t 

NDAit = non discretionary accruals perusahaan 1 pada 

    periode ke-t 

Tait = Total Accruals perusahaan 1 pada periode ke-t 

Ait-1 = total aktiva perusahaan 1 pada periode ke t-1 

Δrevit = Perubahan pendapatan perusahaan 1 pada    

    periode ke t 

Δrecit = Perubahan peutang perusahaan 1 pada periode 

     ke t 

PPEit = aktiva tetap perusahaan 1 pada periode ke t 

   = error 

Dait  = discretionary accruals perusahaan 1 pada     

    periode ke t 
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 Secara empiris, nilai Discretionary Accruals dapat bernilai 

nol, positif, negatif. Nilai nol menunjukan manajemen laba 

dilakukakan dengan pola perataan laba (income smoothing). 

Sedangkan nilai positif menunjukkan adanya manajemen laba 

dengan peningkatan laba (Income increasing) dan nilai negatif 

menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba 

(income decreasing).
48

 

 

4. Kepemilikan Manajerial 

 

     Kepemilikan manajerial atau managerial ownership adalah 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. 

Kepemilikan saham manajerial dapat digunakan untuk 

menjalankan kepentingan antara manajer dengan pemilik 

saham. Sebagai manajer akan ikut  langsung merasakan manfaat 

dari keputusan yang diambil dan manajer ikut menanggung 

risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi 

dari pengambilan keputusan yang salah. Dengan demikian 

Kepemilikan manajerial atau Managerial Ownership  yaitu 

pihak manajemen memberikan keputusan (dewan dereksi, dan 

komisaris)
49

.  

 

     Kepemilikan manajerial sering dikaitkan sebagai upaya 

dalam peningkatan nilai perusahaan karena manajer selain 

sebagai manajemen sekaligus sebagai pemilik perusahaan akan 

merasakan langsung akibat dari keputusan yang diambilnya 

sehingga manajerial tidak akan melakukan tindakan yang hanya 

menguntungkan manajer. fungsi manajer merupakan pemilik 

atau yang disebut dengan kepemilikan manajerial adalah agar 

manajer puncak dalam menjalankan aktivitasnya dapat lebih 

                                                             
 48. Geri Ardika, „Praktik Manajemen Laba Sebelum dan Sesudah 

Initial Public Offering‟. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Lampung (2015). 

Hal.29. 
49 .Herman Darwis. 
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konsisten dengan  kepentingan pemegang saham sehingga nilai 

perusahaan meningkat.
50

  

 

     Manajer dalam menjalankan operasi perusahaan seringkali 

bertindak bukan untuk memaksimumkan kemakmuran 

pemegang saham, melainkan justru tergoda untuk 

meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Kondisi tersebut akan 

mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan antara 

pemegang saham dengan manajerial. Konflik yang disebabkan 

oleh pemisahan antara kepemilikan dan fungsi pengelolaan 

dalam teori keuangan disebut konflik keagenan atau agency 

conflict.51 

 

     Dalam kerangka agency theory, hubungan antara manajer 

dan pemegang saham merupakan hubungan antara agent dan 

principal). Agent diberikan perintah oleh principal untuk 

menjalankan bisnis demi kepentingan principal. Manajer 

sebagai agent dan pemegang saham sebagai principal. 

Keputusan bisnis yang diambil manajer adalah keputusan untuk 

mamaksimalkan sumber daya (utilitas) perusahaan. Suatu 

ancaman bagi pemegang saham jikalau manajer bertindak untuk 

kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan pemegang 

saham. Dalam konteks ini masingmasing pihak memiliki 

kepentingan sendiri-sendiri. Inilah yang menjadi masalah dasar 

dalam agency theory yaitu adanya konflik kepentingan. 

Pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan 

untuk mamaksimalkan tujuannya. Masing-masing pihak 

memiliki risiko terkait dengan fungsinya, manajer memiliki 

resiko untuk tidak ditunjuk lagi sebagai manajer jika gagal 

                                                             
50. Ni Made Suastini and others, „Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai 

Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia ( Struktur Modal 
Sebagai Variabel Moderasi ) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana ( 

Unud ), Bali , Indonesia Nilai Perusahaan Menggambarkan Kema‟, 1 (2016), 143–72. 

 51 Pujiati, „Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan 
Institusional, Dan Kesempatan Investasi Terhadap Kebijakan Dividen Dengan 

Likuiditas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor 

Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indon‟, 2015.Hal.18-19. 
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menjalankan fungsinya, sementara pemegang saham memiliki 

resiko kehilangan modalnya jika salah memilih manajer. 

 

    Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer 

memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer 

tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan. Dalam 

laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan besarnya 

persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena 

hal ini merupakan informasi penting bagi pengguna laporan 

keuangan maka informasi ini akan diungkapkan dalam catatan 

atas laporan keuangan. Adanya kepemilikan manajerial menjadi 

hal yang menarik jika dikaitkan dengan agency theory.52 

 

     Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh 

manajemen perusahaan yang di ukur melalui presentase jumlah 

saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. Sujono dan 

Soebiantoro dalam Sabrina mengatakan bahwa ada dua sudut 

pandang yang dapat menjelaskan mengenai struktur 

kepemilikan, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan 

ketidakseimbangan. dalam sudut pandang Pendekatan keagenan 

struktur kepemilikan manajerial dianggap sebagai suatu alat 

atau instrumen yang digunakan untuk menekan terjadinya 

konflik keagenan di antara beberapa klaim terhadap sebuah 

perusahaan. Dalam sudut pandang Pendekatan ketidak 

seimbangan informasi, mekanisme struktur kepemilikan 

manajerial dianggap sebagai salah satu cara Untuk menekan 

ketidak seimbangan informasi antara insider dengan outsider 

melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan.
53

 

                                                             
52 Intan Candradewi, Ida Bagus, and Panji Sedana, „ISSN : 2302-8912 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial , Kepemilikan Institusional Dan Dewan Komisaris 

Independen Terhadap Return On Asset Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia Menghadapi Persaingan Bisnis Yang Kompetitif ‟, 
Jurnal Manajemen, 5.5 (2016), Hal 92. 

 53 . Subagyo Dkk, Akuntansi Manajemen Berbasis desain, Gadjah 

Mada University Press, Yogyakarta ,2018, 46-47,  
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     Kepemilikan saham diharapkan dapat menyatukan 

kepentingan antara pemilik dan pengelola perusahaan sehingga 

meminimalkan terjadinya konflik keagenan. Berdasarkan atas 

proporsi saham yang dimiliki dalam suatu perusahaan, struktur 

kepemilikan dikelompokkan menjadi: kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial 

merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan 

yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen. Pendekatan keagenan menganggap kepemilikan 

manajerial sebagai sebuah instrumen alat untuk mengurangi 

konflik keagenan. Kepemilikan saham manajerial akan 

menuntut manajer untuk selalu berhati-hati dalam pengambilan 

keputusan karena hasil dari pengambilan keputusan tersebut 

akan memberikan dampak secara langsung terhadap saham 

yang dimiliki oleh manajer. Semakin besar proporsi 

kepemilikan manajerial pada saham perusahaan maka semakin 

baik pula kinerja perusahaan tersebut. 

     Pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan yang 

mempunyai tugas dan wewenang serta aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan pada perusahaan (dewan komisaris dan 

dewan direksi). struktur kepemilikan perusahaan dimiliki oleh 

dewan direksi atau dewan komisarisnya maka dewan tersebut 

justru akan cenderung melakukan tindakan-tindakan 

ekspropriasi yang menguntungkannya secara pribadi. Oleh 

karena itu dengan kepemilikan perusahaaan dimiliki oleh 

direksi semakin meningkat maka keputusan yang diambil oleh 

direksi akan lebih cenderung untuk menguntungkan dirinya dan 

secara keseluruhan akan merugikan perusahaan sehingga 

kemungkinan nilai perusahaan akan cenderung mengalami 

penurunan.
54

 

     Kepemilikan manajerial diukur dengan proporsi saham yang 

dimiliki perusahaan pada akhir tahun dan dinyatakan dalam 

persentase. Semakin besar proporsi kepemilikan manajerial 

                                                             
54 Budianto and Payamta. 
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dalam perusahaan maka manajemen akan berusaha lebih giat 

untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah 

mereka sendiri. Kepemilikan manajerial dihitung dengan rumus 

sebagai berikut
55

 : 

 

   
        

                   
       

 

5. Nilai Perusahaan 

 

     Nilai perusahaan adalah persepsi investor terhadap tingkat 

keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga 

saham. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan 

juga tinggi, dan meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya 

terhadap kinerja perusahaan saat ini namun juga pada prospek 

perusahaan di masa mendatang. nilai perusahaan didefinisikan 

sebagai nilai pasar karena nilai perusahaan dapat memberikan 

kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila 

harga saham perusahaan meningkat. Berbagai kebijakan yang 

diambil oleh manajemen dalam upaya untuk meningkatkan 

nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik dan 

para pemegang saham yang tercermin pada harga saham
56

. 

 

Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap 

tingkat keberhasilan perusahaan yang terkait erat dengan harga 

sahamnya. Sehingga dalam hal ini ukuran keberhasilan 

manajemen perusahaan dilihat dari kemampuan perusahaan 

menyejahterakan para pemegang saham. Harga saham yang 

tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi, dan 

meningkatkan kepercayaan pasar tidak hanya terhadap kinerja 

                                                             
 55 Op.Cit Pujiati. Hal. 39-40 
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perusahaan saat ini namun juga pada prospek perusahaan di 

masa mendatang. 
57

 

Nilai perusahaan adalah nilai pasar perusahaan yang 

dapat menggambarkan kemakmuran pemegang saham. Proses 

memaksimalkan nilai perusahaan selalu terganggu akibat 

adanya masalah keagenan antara pemegang saham dengan 

manajer. Permasalahan keagenan muncul karena manajer 

selalu memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan 

daripada pemegang saham. Keterbatasan informasi yang 

dimiliki pemegang saham memotivasi manajer melakukan 

kecurangan untuk memaksimalkan kepentingan pribadinya.
58

 

Nilai perusahaan dapat dicapai dengan maksimum jika 

para pemegang saham menyerahkan urusan pengelolaan 

perusahaan kepada orang-orang yang berkompeten dalam 

bidangnya, seperti manajer maupun komisaris. Namun, dalam 

meningkatkan nilai perusahaan akan muncul masalah 

kepentingan antara agen (manajer) dan prinsipal (pemegang 

saham). Tidak jarang manajer perusahaan mempunyai tujuan 

dan kepentingan lain yang bertentangan dengan tujuan utama 

perusahaan dan sering mengabaikan kepentingan pemegang 

saham. Perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang 

saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa 

disebut agensi konflik, hal tersebut terjadi karena manajer 

lebih mengutamakan kepentingan pribadinya sebaliknya 

pemegang saham tidak menyukai kepentingan pribadi dari 

manajer karena apa yang dilakukan manajer tersebut akan 

menambah biaya bagi perusahaan sehingga menyebabkan 

penurunan keuntungan perusahaan dan berpengaruh terhadap 

harga saham sehingga menurunkan nilai perusahaan.
59

 

                                                             
 57 Henryanto Wijaya, Delvinia Tania, and Hadi Cahyadi, „Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan‟, Jurnal Bina Akuntansi, 8.2 (2021), 

109–21. 
 58 Citra Agis Fitriana.Op.Cit.Hal.2 

 59 I Gede Sanica Dewi, Kadek Rita Citra, „Pengaruh 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Dan Kepemilikan 
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Salah satu alternatif yang digunakan dalam menilai nilai 

perusahaan adalah dengan menggunakan Tobin‟s Q. Rasio ini 

dikembangkan oleh Profesor James Tobin. Rasio ini 

merupakan konsep yang berharga karena menunjukkan 

estimasi pasar keuangan saat ini tentang nilai hasil 

pengembalian dari setiap dolar investasi inkremental. Jika 

rasio-q diatas satu, ini menunjukkan bahwa investasi dalam 

aktiva menghasilkan laba yang memberikan nilai yang lebih 

tinggi daripada pengeluaran investasi, hal ini akan meransang 

investasi baru. Jika rasio-q dibawah satu, investasi dalam 

aktiva tidaklah menarik. 

 rasio-q merupakan ukuran yang lebih teliti tentang 

seberapa efektif manajemen memanfaatkan sumber-sumber 

daya ekonomis dalam kekuasaannya. Beberapa peneliti 

memmenunjukkan bagaimana rasio-q dapat diterapkan pada 

masing-masing perusahaan. Mereka menemukan bahwa 

beberapa perusahaan dapat mempertahankan rasio-q yang 

lebih besar dari satu. Teori ekonomi mengatakan bahwa rasio-

q yang lebih besar dari satu akan menarik arus sumber daya 

dan kompetisi baru sampai rasio-q mendekati satu. Seringkali 

sukar untuk menentukan apakah rasio-q yang tinggi 

mencerminkan superioritas manajemen atau keuntungan dari 

dimilikinya hak. 
60

 

a. Faktor –Faktor yang dapat mempengaruhi Nilai 

Perusahaan
61

  

 

 Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

nilai perusahaan, diantara nya : 

                                                                                                                                   
Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012‟, Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi 
Unikama, 2.2 (2014). 

60 Herawaty. Op.Cit. Hlm.100 

 61 Sri Hermuningsih (Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa 
Dewi Kusuma Wardani, „Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan 

Dengan Kinerja Keuangan Dan Kebijakan Hutang Sebagai Variabel Intervening‟, 

Siasat Bisnis, 2011, 0465–70 . 
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1) Struktur Kepemilikan. 

Dengan peningkatan insider ownership dengan harapan 

akan terjadi penyebaran risiko. Para manajer juga 

mempunyai kecenderungan untuk menggunakan hutang 

yang tinggi bukan untuk memaksimumkan nilai 

perusahaan,melainkan untuk kepentingan oportunistik 

manajer. Hal ini akan meningkatkan beban bunga 

hutang karena risiko kebangkrutan perusahaan yang 

meningkat, sehingga agency cost of debt semakin 

tinggi. Agency cost of debt yang tinggi pada gilirannya 

akan berpengaruh pada penurunann nilai perusahaan. 

Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak insider, 

maka insider akan ikut memperoleh manfaat langsung 

atas keputusan-keputusan yang diambilnya,Untuk 

mengurangi biaya keagenan dapat dilakukan  

 

2) Kinerja keuangan 

     Peniliti Miller and Modigliani berpendapat “nilai 

perusahaan ditentukan oleh earnings power dari aset 

perusahaan”. Maka semakin tinggi nilai earnings power 

maka semakin efisien perputaran aset dan atau semakin 

tinggi profit margin yang diperoleh perusahaan yang 

akan berdampak pada nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ulupui, menemukan hasil bahwa ROA 

berpengaruh positif signifikan terhadap return saham 

satu periode ke depan sehingga ROA merupakan salah 

satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Carlson and Bathala juga menemukan bahwa ROA 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 

 

3) Kebijakan Hutang. 

Miller and Modigliani menyatakan pendapat 

“semakin besar penggunaan hutang akan semakin besar 

pula risiko dan berarti biaya modal sendiri bertambah”. 

Dengan demikian penggunaan hutang tidak akan 

meningkatkan nilai perusahaan karena keuntungan dari 
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biaya hutang yang lebih murah ditutup dengan naiknya 

biaya modal sendiri. Peningkatan penggunaan debt 

financing akan mempengaruhi pemindahan equity 

capital. Jensen berpendapat dengan adanya hutang yang 

digunakan untuk mengendalikan penggunaan free cash 

flow secara berlebihan oleh manajemen, dengan 

demikian menghindari investasi yang sia-sia. 

 

Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai 

perusahaan. Peningkatan nilai tersebut dikaitkan dnegan 

harga saham dan penerunan hutang akan menurunkan 

harga saham. Namun demikian peningkatan hutang juga 

akan meninmbulkan peningkatan risiko kebangkrutan 

bila tidak diimbangi dengan penggunaan hutang yang 

hati-hati. 

 

b. Indikator Penilaian Nilai Perusahaan 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa 

nilai perusahaan adalah suatu kondisi tertentu yang telah 

dicapai oleh suatu perusahaan yang tercermin dalam harga 

pasar saham perusahaan tersebut.  

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk nilai 

perusahaan diantaranya adalah 
62

 : 

 

1) Tobin‟s Q 

 Dalam mengukur nilai perusahaan dengan 

menggunakan metode Tobin‟s Q yang dikembangkan 

oleh James Tobin. Tobin‟s Q dihitung dengan 

membandingkan rasio nilai pasar saham perusahaan 

dengan nilai buku ekuitas perusahaan.” Rasio Q lebih 

unggul daripada rasio nilai pasar terhadap nilai buku 

karena rasio ini fokus pada berapa nilai perusahaan saat 

ini secara relatif terhadap berapa biaya yang dibutuhkan 

                                                             
 62 Wijaya, Tania, and Cahyadi. Op.Cit. Hal 73-76 



 
 

  
 

44 

untuk menggantinya saat ini. Adapaun rumus Tobin‟s Q 

adalah sebagai berikut: 

 

Q   
MVE D

BVE D
 

 

Keterangan : 

Q  = Nilai Perusahaan 

MVE  = Nilai pasar Ekuitas ( Equity Market Value ) 

D  = Nilai Buku dari total hutang 

BVE  = Nilai Buku dari ekuitas ( Equity Book  

     Value) 

 

 Market Value Equity atau disingkat MVE diperoleh 

dari hasil perkalian harga saham dan penutupan (closing 

price) akhir tahun dengan jumlah saham yang beredar 

pada akhir tahun. BVE diperoleh dari selisih total asset 

perusahaan dengan total kewajibannya. 

 

2) Price Earning Ratio (PER)  

 Menurut Brigham dan Houston (2001) dalam Wijaya 

dan Wibawa (2010), PER menunjukkan perbandingan 

antara closing price dengan laba per lembar saham 

(earning per share). PER dapat dihitung dengan rumus: 

 

PER  
Harga Pasar Saham

Laba per Lembar Saham
 

 

3) Price Book Value 

 Nilai perusahaan merupakan nilai yang 

mencerminkan berapa harga yang harus dibayar oleh 

investor untuk suatu perusahaan yang biasanya diukur 

dengan price to book value. Price to book value (PBV) 

yang merupakan rasio yang membandingkan antara 
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harga pasar per saham dengan nilai buku per saham, 

berikut rumusan nya
63

 : 

 

    
                           

                         
 

 

 Nilai buku perlembar saham dapat dihitung dengan 

membandingkan total ekuitas saham biasa dengan 

jumlah saham beredar. Dengan membagi harga per 

lembar saham dengan nilai buku akan diperoleh rasio 

nilai pasar/ nilai buku. 

 

 

6. Earning Management terhadap Nilai Perusahaan 

 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak 

mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang  dibanding pemilik (pemegang -

saham)sehingga menimbulkan asimetri informasi. Manajer 

diwajibkan memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan 

kepada pemilik. Sinyal yang diberikan merupakan cerminan 

nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi akuntansi 

seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting 

bagi pengguna eksternal perusahaan karena kelompok itu 

berada dalam kondisi yang paling tidak tinggi tingkat 

kepastiannya. Asimetri antara manajemen dan pemilik 

memberikan kesempatan pada manajer untuk melaku kan 

manajemen laba guna meningkatkan nilai perusahaan pada 

saat tertentu. Pada mulanya nilai perusahaan memang 

meningkat pada periode tertentu, namun sebenarnya 

manajemen laba dapat menurunkan nilai perusahaan pada 

masa yang akan datang.
64

 

                                                             
 63 Antari and DANA. 
64 Herman Darwis. 
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Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak 

mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di 

masa yang akan datang dibanding pemilik (pemegang saham) 

sehingga menimbulkan asimetri informasi. Manajer 

diwajibkan memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan 

kepada pemilik. Sinyal yang diberikan merupakan cerminan 

nilai perusahaan melalui pengungkapan informasi akuntansi 

seperti laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut penting 

bagi pengguna eksternal perusahaan karena kelompok itu 

berada dalam kondisi yang paling tidak tinggi tingkat 

kepastiannya Asimetri antara manajemen dan pemilik 

memberikan kesempatan pada manajer untuk melakukan 

earnings management untuk meningkatkan nilai perusahaan 

pada saat tertentu sehingga dapat menyesatkan pemilik 

(pemegang saham) mengenai nilai perusahaan sebenarnya. 

Untuk menguji sifat kandungan informasi komponen akrual 

dan komponen aliran kas apakah terefleksi dalam harga 

saham. Terbukti bahwa kinerja laba yang berasal dari 

komponen akrual sebagai aktifitas earnings management 

memiliki persistensi yang lebih rendah dibanding aliran kas. 

Laba yang dilaporkan lebih besar dari aliran kas operasi yang 

dapat meningkatkan nilai perusahaan saat ini.
65

 

7. Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan 

Konsep nilai yang dapat menjelaskan nilai suatu 

perusahaan adalah: nilai nominal, nilai pasar, nilai intrinsik, 

nilai buku dan nilai likuidasi. Nilai nominal adalah nilai yang 

tercantum secara formal dalam anggaran dasar perseroan, 

disebutkan secara eksplisit dalam neraca perusahaan, dan juga 

ditulis jelas dalam surat saham kolektif. Nilai pasar, sering 

disebut kurs adalah harga yang terjadi dari proses tawar-

menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika 

saham perusahaan dijual di pasar saham. Nilai intrinsik 

merupakan konsep yang paling abstrak, karenamengacu pada 
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perkiraan nilai riil suatu perusahaan. Nilai perusahaan dalam 

konsep nilai intrinsik ini bukan sekadar harga dari 

sekumpulan aset, melainkan nilai perusahaan sebagai entitas 

bisnis yang memiliki kemampuan menghasilkan keuntungan 

di kemudian hari. Sedangkan nilai buku adalah nilai 

perusahaan yang dihitung dengan dasar konsep akuntansi. 

Secara sederhana dihitung dengan membagi selisih antara 

total aktiva dan total utang dengan jumlah saham yang 

beredar. Nilai likuidasi itu adalah nilai jual seluruh aset 

perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban yang harus 

dipenuhi. Nilai sisa itu merupakan bagian para pemegang 

saham. 
66

 

Manajer yang sekaligus pemegang saham akan 

meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan meningkatnya 

nilai perusahaan maka nilai kekayaannya sebagai individu 

pemegang saham akan kut meningkat pula. Penelitian yang 

mengkaitkan kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan 

menunjukkan hasil yang berbeda diantara peneliti. Soliha dan 

Taswan menemukan hubungan yang signifikan dan positif 

antara kepemilikan menajerial dan nilai perusahaan, 

Sementara peneliti lain menemukan hubungan yang lemah 

antara kepemilikan  menajerial dan nilai perusahaan 

Peneliti M. Abderrazak Kouki mengungkapkan “ 

kepemilikan manajerial dapat berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba dan bisa meningkatkan kualitas dari proses 

pelaporan keuangan, hal ini dikarenakan ketika manajer juga 

memiliki porsi kepemilikan, maka mereka akan bertindak 

sama seperti pemegang saham umumnya dan memastikan 

bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar dan 

mengungkapkan kondisi riil perusahaan
67

. Hasil peneliti lain 

Midiastuty dan Machfoedz , Ujiyantho dan Pramuka Ali 

                                                             
66 Yulius Jogi Christiawan dan Josua Tarigan. Op.Cit. Hal 35 
 67 Kouki, M., Abderrazek, E., Hanen, A., and Slim, S. (2011). 

Does Corporate Governance Con strain Earnings Firms. European Journal of 

Economics, Finance and Administrative Sciences, 35, 58-71. 
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Mahariana dan Ramantha dan juga menemukan bahwa 

kepemilikan manajerial mempunyai hubungan negatif dengan 

manajemen laba. Berdasarkan hasil beberapa penelitian di atas 

dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan 

manajerial akan semakin mengurangi perilaku manajemen 

laba..
68

. 

Menurut Olweny, hubungan antara kepemilikan 

manajerial dan nilai perusahaan dari sisi the contracting 

theory approach. Menurut teori ini prosentase kepemilikan 

manajerial yang optimal untuk mengatasi masalah keagenan. 

Pemilik perusahaan memberi kompensasi kepada manajer 

dalam bentuk kepemilikan saham agar pemikiran sejalan dan 

nilai perusahaan selalu dicoba untuk dioptimalkan bagi 

kesejahteraan pemegang saham. Hal yang perlu dilakukan 

oleh pemegang saham adalah membentuk komposisi 

kepemilikan manajerial yang optimal akan dapat 

meningkatkan nilai perusahaan. 
69

 

Pendapat yang berbeda diungkapkan oleh Lee dan Ryu. 

Lee dan Ryu menyatakan bahwa struktur kepemilkan 

merupakan negatif potensial yang dapat mempengaruhi nilai 

perusahaan. Adanya asimetri informasi antara manajemen 

perusahaan dengan outsider memungkinkan adanya biaya 

transaksi yang tinggi bagi outsider. Masuknya pihak 

manajemen sebagai pemilik saham perusahaan diasumsikan 

akan mengurangi resiko outsider karena pihak manajemen 

ikut menanggung resiko akan perusahaan nilai perusahaan. 

Haruman  menunjukan bahwa variabel managerial ownership 

memiliki pengaruh dengan nilai perusahaan dengan arah 

hubungan negatif. Penurunan nilai perusahaan ini diakibatkan 

karena tindakan oportunistik yang dilakukan oleh para 

pemegang saham managerial. Kepemilikan managerial 

menginginkan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan 

                                                             
 68 Udayana. 

 69 Budianto and Payamta.Hal 25 
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pertumbuhan investasi perusahaanya, sehingga apabila 

kepemilikan manajerial tinggi maka akan cenderung pasar 

bereaksi negatif yang menyebabkan nilai perusahaan turun
70

.  

Menurut Wardhani, menyatakan bahwa apabila struktur 

kepemilikan perusahaan dimiliki oleh dewan direksi atau 

dewan komisarisnya maka dewan tersebut justru akan 

cenderung melakukan tindakan-tindakan ekspropriasi yang 

menguntungkannya secara pribadi. Oleh karena itu dengan 

kepemilikan perusahaaan dimiliki oleh direksi semakin 

meningkat maka keputusan yang diambil oleh direksi akan 

lebih cenderung untuk menguntungkan dirinya dan secara 

keseluruhan akan merugikan perusahaan sehingga 

kemungkinan nilai perusahaan akan cenderung mengalami 

penurunan Dengan demikian secara empiris dapat diketahui 

bahwa Kepemilikan manajerial memiliki hubungan yang 

berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu. 

 

8. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 

 

          Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) adalah indeks saham 

yang dikeluarkan pada tanggal 12 mei 2011 yang didalamnya 

berisi seluruh saham syariah yang tercatat dalan Bursa Efek 

Indonesia (BEI) dan terdaftar didalam Daftar Efek Syariah 

(DES) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Konstituen ISSI mempunyai jadwal review yaitu setiap enam 

bulan sekali pada bulan mei dan november dan dilakukan 

publikasi pada awal bulan berikutnya.
71

 Hal inilah yang 

menyebabkan adanya saham syariah yang keluar ataupun baru 

masuk kedalam konstituen ISSI. 

 

                                                             
 70 Ibid Hal.26 
71 Sri Hermuningsih, Hanita yuniati, dan Mujiono, Apakah Indeks Saham 

Syariah Indonesia (ISSI) Memediasi Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Return Saham 

Syariah?, Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, Vol. 4, No.2, 2017, h. 186 
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     Metode perhitungan ISSI sama dengan perhitungan indeks 

saham lainnya yang ada di BEI, yaitu menggunakan nilai rata-

rata tertimbang dari kapitalisasi pasar dengan menggunakan 

tahun dasar awal penerbitan Daftar Efek Syariah yaitu 

Desember 2007. Tercatat sampai dengan bulan September 2020 

terdapat 451 saham yang termasuk dalam kategori Indeks 

Saham Syariah Indonesia. Nilai kapitalisasi pasar yang 

tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia pada tahun 

2017 tercatat Rp. 3.510,1 Triliun, tahun 2018 tercatat sebesar 

Rp. 3.144,0 Triliun, dan tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 3.744,8 

Triliun.
72

  

 

     Di Indonesia terdapat tiga indeks untuk saham syariah yaitu 

Jakarta Islamic Index (JII), Jakarta Islamic Indeks 70 (JII 70) 

dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Perbedaan antara 

ketiganya adalah terletak pada jumlah sahamnya, dalam JII 

konstituennya adalah 30 saham syariah yang paling likuid yang 

tercatat di BEI, kemudia JII 70 saham yang paling likuid, 

sedangkan ISSI konstituennya adalah seluruh saham syariah 

indonesia yang masuk dala Daftar Efek Syariah yang 

dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

 

B. Kerangka Pemikiran. 

 

     Kerangka pemikiran merupakan konstruksi pola berfikir yang 

logis dengan argumentasi konsisten dan pengetahauan yang telah 

berhasil disusun.
73

 Kerangka berpikir berarti memperkarakan suatu 

masalah dalam kerangka yang teoritis (Theoritical Framework) 

atau disebut dengan proses deduktif.     Kerangka konseptual atau 

kerangka pikir merupakan model pemikiran tentang pemikiran 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 

                                                             
72  Nilai Kapitalisasi Pasar (on-line) tersedia di: https//idx.co.id (di akses 30 

juni 2021) 
73 MSi. Prof. Dr. Suryana, „Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian 

Model Prakatis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif‟, Universitas Pendidikan 

Indonesia, 2012, Hal.30 
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telah diidentifikasikan. Suatu kerangka pemikiran akan 

menghubungkan secara teoritis antar variabel penelitian, yaitu 

antara variabel bebas dan terikat.
74

 

     Dalam penelitian ini menggunakan 2 variabel X yaitu Earning 

Management dan Kepemilikan Menejerial yang akan dihubungkan 

pengaruhnya terhadap Variabel Y yang dalam penelitian ini yaitu 

Nilai Perusahaan Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Indeks 

Saham Syariah Indonesia (ISSI) Periode 2016-2020. Earnings 

Management merupakan perilaku oportunistik yang dilakukan 

manajer dalam mengelola laba untuk memaksimumkan, atau 

meminimumkan laba, Manajemen laba jika dilihat secara prinsip 

memang tidak menyalahi prinsip akuntansi yang berterima umum, 

namun manajemen laba dinilai dapat menurunkan kepercayaan 

masyarakat terhadap perusahaan. Dengan semakin menurunnya 

kepercayaan masyarakat, maka hal ini dapat menurunkan nilai 

perusahaan karena banyak investor yang akan menarik kembali 

investasi.
75

 Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
74 Sekara Uma. Metodelogi Penelitian Untuk Bisnis Edisi Keempat, 

(Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 27 

 75 Sugitha (Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar), 
„Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderating ( Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia ) Fakultas Ekonomi 

Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri ( Uin ) Alauddin‟, 2014. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Earnings Management 

(Variabel X1) 

Oportunistik Manajemen 

 Target perusahaan 

Kepentingan Manajemen 

dan perusahaan 

Kepemilikan Manajerial 

(Variabel X2) 

Kepemilikan saham oleh 

manajemen/direksi. 

Kepentingan Pribadi 

  Masalah 

      Earnings Management dan Kepemilikan Manajerial merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan direksi dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan, namun earnings management yang bersifat 

opotunistis atau bertindak untuk memaksimalkan/minimumkan laba 

untuk kepentingan perusahaan dan manajemen,  dan kepemilikan 

manajerial merupakan kepemilikan saham pada perusahaan yang 

akan menimbulkan kepentingan pribadi atas manajemen direksi 

perusahaan. Dengan demikian earnings management dan 

kepemilikan manajerial akan berdampak pada nilai perusahaan 

yang cenderung akan menurun. 

Nilai Perusahaan 

(Variabel Y) 

 Persepsi Investor 

 Prospek Perusahaan 

Kemakmuran Investor 

Pengaruh Earning‟s Management dan Kepemilikan Manajerial 

terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Islam. 
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C. Pengajuan Hipotesis 

 

    Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan 

masalah penelitian, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris 

yang diperoleh melalui pengumpulan data. Hipotesis nihil/nol 

(Ho), yaitu hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan 

antara dua variabel atau lebih atau tidak adanya perbedaan antara 

dua kelompok atau lebih. Hipotesis alternatif (Ha), yaitu hipotesis 

yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih 

atau adanya perbedaan antara dua kelompok atau lebih.
76

 

 

1. Pengaruh Earning Management terhadap Nilai Perusahaan 

 

     Hasil pengujian hipotesis satu menunjukkan bahwa bahwa 

manajemen laba berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Berdasarkan agency theory bahwa hubungan keagenan dapat 

menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik (investor) 

dengan manajer (agen). Kontrak dibuat dengan harapan dapat 

meminimumkan konflik kepentingan tersebut. Hasil penelitian 

ini menemukan bahwa tindakan manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajer tidak akan memberikan reaksi yang 

menguntungkan yang nantinya akan berdampak pada 

peningkatan nilai perusahaan yang tercermin dalam harga 

saham perusahaan. Sehingga ketika tujuan yang dimiliki antara 

pihak manajer dengan pemilik modal berbeda maka konflik 

keagenan tidak akan dapat dihindarkan dalam perusahaan 

tersebut. Pihak manajemen akan merugikan pemilik modal 

dengan berperilaku tidak etis dan melakukan kecurangan 

akuntansi.  

 

H1  : Earning Management berpengaruh negatif dan 

 signifikan  terhadap nilai perusahaan.    

 

                                                             
76 Fenti Hikmawati, Metodologi Penelitian, (Depok: Raja Grafindo, 2018), 
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2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai 

Perusahaan.  

Kepemilikan manajerial menginginkan pendapatan yang 

tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan investasi 

perusahaanya, sehingga apabila kepemilikan manajerial tinggi 

maka akan cenderung pasar bereaksi negatif yang 

menyebabkan nilai perusahaan turun.
77

 Manajer sekaligus 

pemegang saham akan berusaha meningkatkan nilai 

perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan 

maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan 

meningkat pula. Pemaparan tersebut pernah dikaji oleh 

Wahyudi dan beberapa peneliti membuktikan pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan.dan peneliti 

lain juga membuktikan pengaruh negatif kepemilikan 

manajerial terhadap nilai perusahaan. Dan hasil lain terkait 

bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

nilai perusahaan. Berdasarkan teori, fenomena yang ada, dan 

berbagai temuan tersebut dirumuskan hipotesis. 

 

H2  : Kepemilikan Manajerial Berpengaruh negatif dan  

   signifikan terhadap nilai perusahaan. 

 

3. Pengaruh Earning Management dan Kepemilikan 

Manajerial Terhadap Nilai Perusahaan. 

      Beberapa peneliti sebelum nya mengungkapkan bahwa 

earnings management terhadap nilai perusahaan memiliki 

pengaruh negatif yang signifikan, perusahaan yang melakukan 

earning management yang tinggi akan dapat membuat nilai 

perusahaan menjadi lebih rendah.
78

 Sama dengan hal nya 

Kepemilikan Manajerial menurut peneliti sebelumnya 

menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan dimiliki 

oleh dewan direksi atau dewan komisarisnya maka dewan 
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tersebut justru akan cenderung melakukan tindakan-tindakan 

ekspropriasi yang menguntungkannya secara pribadi. Oleh 

karena itu dengan kepemilikan perusahaaan dimiliki oleh 

direksi semakin meningkat maka keputusan yang diambil oleh 

direksi akan lebih cenderung untuk menguntungkan dirinya 

dan secara keseluruhan akan merugikan perusahaan sehingga 

kemungkinan nilai perusahaan akan cenderung mengalami 

penurunan.
79

 Dengan pernyataan-pernyataan dari peneliti 

sebelumnya, maka dapat dirumuskan hipotesis : 

H3 : Earnings Management dan Kepemilikan     

    Manajerial berpengaruh negatif dan signifikan    

    secara bersama-sama terhadap Nilai Perusahaan 
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