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Abstract: The purpose of this study was to determine (1) the effect of both institutional ownership and
earnings quality to the value of the transportation firm listed in Indonesia Stock Exchange (2) the effect of
institutional ownership to the value of the transportation firm listed in Indonesia Stock Exchange (3) the
effect of earnings quality to the value of the transportation firm listed in Indonesia Stock Exchange.The
population for this study is the Transportations firm listed in Indonesia Stock Exchange in 4 period of times
(2009-2012), totaling 71 firm. All elements of the population are included and analysed. In other word, the
study will be using census method. Due to differences in element of population in each year, data used are
unbalanced panel data. Analytical method used in this study is Multiple Linear Regression. The result is
showed (1) institutional ownership and earnings quality have a significant effect to the value of the firm in
simultaneous way (2) partially, institutional ownership and earnings quality also have a significant effect to
the value of the firm. In the future study researcher recommended to impose other variables from GCG
mechanism such as; Independent Commissaries Board, Managerial Ownership, and Audit Quality.
Keywords : Institutional ownership, earnings quality, and value of the firm
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh kepemilikan institusional dan kualitas laba
secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada perusahaan transportasi di Bursa Efek Indonesia (2)
Pengaruh kepemilikan institusional terhadap nilai perusahaan pada perusahaan transportasi di Bursa Efek
Indonesia (3) Pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan pada perusahaan transportasi di Bursa Efek
Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama 4 periode (2009–2012), total populasi sebanyak 71 perusahaan. Dalam penelitian ini
seluruh elemen populasi diteliti. Dengan kata lain metode ini dikatakan dengan metode sensus. Berhubung
antar tahun jumlah elemen populasi tidak harus sama, maka data yang digunakan adalah unbalanced panel
data. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi berganda linier.Hasil penelitian ini
menunjukkan (1) secara simultan kepemilikan institusional dan kualitas laba berpengaruh secara signifikan
terhadap nilai perusahaan (2) secara parsial kepemilikan institusional dan kualitas laba juga berpengaruh
secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada penelitian selanjutnya peneliti merekomendasikan untuk
memasukan variabel mekanisme GCG lainnya seperti; dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial,
dan kualitas audit.
Kata Kunci :
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PENDAHULUAN
Mekanisme dalam pengawasan corporate
governance
dapat
dilakukan
dengan
mensubtitusikan investor institusional sebagai pihak
yang memonitoring sehingga melalui pengawasan
tersebut membuat kinerja dan nilai perusahaan akan
lebih baik. Kepemilikan institusional merupakan
proporsi kepemilikan saham oleh institusi. Dengan
adanya kepemilikan institusional yang tinggi
menjadikan usaha monitoring oleh investor
institusional menjadi lebih besar sehingga dapat
mencegah perilaku opportunistic manajer. Jumlah
pemegang saham yang besar mempunyai arti
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penting dalam memonitor perilaku manajer dalam
perusahaan (Shleifer dan Vsihny dalam Haruman,
2007). Semakin tinggi kepemilikan oleh institusi,
maka semakin meningkatkan pengawasan terhadap
perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan
nilai perusahaan.
Walaupun corporate governance dapat
berperan dalam monitoring dan pengendalian
operasional perusahaan kearah yang lebih baik,
namun para pemodal selalu melakukan penilaian
saham secara rasional dimana aspek fundamental
menjadi dasar penilaian (basic valuation) yang
utama. Hal ini dikarenakan penilaian saham yang
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mencerminkan nilai perusahaan tidak hanya terbatas
pada nilai intrinsik pada suatu saat, tetapi juga
mencerminkan
harapan
akan
kemampuan
perusahaan dalam meningkatkan nilai kekayaan di
masa depan. Dengan demikian disamping corporate
governance, kualitas laba juga diperkirakan dapat
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Kualitas laba menunjukkan tingkat kedekatan
laba yang dilaporkan dengan taksiran pendapatan,
yang merupakan laba ekonomi yaitu jumlah yang
dapat dikonsumsi dalam satu periode dengan
menjaga kemampuan perusahaan pada awal dan
akhir perioda tetap sama (Schipper dan Vincent,
2003). Penelitian sebelumnya yang dilakukan
Kawatu (2009), menunjukkan hasil bahwa kualitas
laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Penelitian Siallagan dan Machfoedz (2006) juga
memberikan hasil bahwa kualitas laba berpengaruh
secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Laba
merupakan indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur kinerja operasional perusahaan. Informasi
tentang laba mengukur keberhasilan atau kegagalan
bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang
ditetapkan. Namun manipulasi terhadap laba juga
sering dilakukan oleh manajemen. Perkiraan laba
dilakukan oleh manajemen yang lebih mengetahui
kondisi di dalam perusahaan, kondisi tersebut
diprediksi dapat menimbulkan masalah karena
manajemen sebagai pihak yang memberikan
informasi tentang kinerja perusahaan dievaluasi dan
dihargai berdasarkan laporan yang dibuatnya sendiri.
Laba yang kurang berkualitas bisa terjadi karena
dalam menjalankan bisnis perusahaan, manajemen
bukan merupakan pemilik perusahaan. Pemisahan
kepemilikan ini akan dapat menimbulkan konflik
dalam pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan
perusahaan yang menyebabkan para manajer
bertindak tidak sesuai dengan keinginan para
pemilik.
Teori keagenan mengungkapkan adanya dua
konflik kepentingan dalam perusahaaan (Jensen dan
Meckling, 1976) dan teori ini menjelaskan bahwa
pemegang saham cenderung menginginkan
perusahaannya terus berjalan (going concern) dan
mendapatkan return yang sebesar-besarnya dengan
cepat atas investasi yang telah dilakukan sehingga
menuntut agen untuk selalu mendapatkan laba yang
tinggi. Sementara agen sebagai pihak yang
menerima kontrak atau mengelola dana prinsipal
cenderung berusaha mempertahankan jabatannya
dan mendapatkan kompensasi yang tinggi atas
kinerjanya sehingga agen akan berupaya
semaksimal mungkin mendapatkan laba yang tinggi
meski sering kali menggunakan tindakan yang tidak
etis, pada akhirnya earnings management yang
dilakukan agen dapat menyebabkan turunnya
kualitas laba dan nilai perusahaan (Jensen dan
Meckling, 1976 dalam Widjaja dan Maghviroh,
2011). Kualitas laba mengacu pada relevansi laba
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dalam mengukur tingkat kinerja perusahaan,
penentuan kualitas laba mencakup lingkungan usaha
perusahaan dan prinsip akuntansi yang dipilih dan
diaplikasi oleh perusahaan (Subramanyam dan Wild
(2010:144). Laba akuntansi yang berkualitas adalah
laba akuntansi yang mempunyai sedikit gangguan
persepsian (perceived noise) di dalamnya, dan dapat
mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang
sesungguhnya. Maksudnya, laba yang disajikan
dalam laporan keuangan harus mengungkapkan
fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomi
perusahaan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan
kualitasnya dan tidak menyesatkan pihak pengguna
laporan keuangan (Jang, Sugiarto, dan Siagian,
2007). Laba yang tidak dilaporkan sesuai dengan
fakta yang terjadi dapat diragukan kualitasnya.
Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat
kesalahan dalam pembuatan keputusan para
pemakainya seperti investor dan kreditor, sehingga
nilai perusahaan akan berkurang (Siallagan dan
Machfoedz, 2006).

KAJIAN PUSTAKA
Nilai Perusahaan
Memaksimalkan nilai perusahaan sangat
penting artinya bagi suatu perusahaan, karena
dengan memaksimalkan nilai perusahaan berarti
juga memaksimalkan kemakmuran pemegang
saham yang merupakan tujuan utama
perusahaan. Menurut Husnan (2000:7) nilai
perusahaan merupakan harga yang bersedia
dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan
tersebut dijual. Menurut Keown (2004:470) nilai
perusahaan merupakan nilai pasar atas surat
berharga hutang dan ekuitas perusahaan yang
beredar. Nilai perusahaan merupakan persepsi
investor
terhadap
tingkat
keberhasilan
perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga
saham. Nilai perusahaan sering diindikasikan
dengan price to book value, di mana price to
book value diartikan sebagai hasil perbandingan
antara harga saham dengan nilai buku saham.
Nilai yang tinggi menunjukkan pasar percaya
atas prospek perusahaan dimasa depan, sebab
nilai perusahaan yang tinggi mengindikasi juga
kesejahteraan pemegang saham yang tinggi
(Haryono dan Nugroho, 2008).
Agency Theory
Teori keagenan mendeskripsikan hubungan
antara pemegang saham (shareholders) sebagai
prinsipal dan manajemen sebagai agen.
Manajemen merupakan pihak yang dikontrak
oleh pemegang saham untuk bekerja demi
kepentingan pemegang saham. Karena mereka
dipilih, maka pihak manejemen harus
mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya
kepada pemegang saham. Menurut teori
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keagenan, konflik antara prinsipal dan agen
dapat
dikurangi
dengan
mensejajarkan
kepentingan antara prinsipal dan agen.
Kehadiran kepemilikan saham oleh manajerial
(insider ownership) dapat digunakan untuk
mengurangi agency cost yang berpotensi timbul,
karena dengan memiliki saham perusahaan
diharapkan manajer merasakan langsung
manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya.
Proses
ini
dinamakan
dengan bonding
mechanism, yaitu proses untuk menyamakan
kepentingan manajemen melalui program
mengikat manajemen dalam modal perusahaan.
Menurut Bathala et al, (1994) terdapat beberapa
cara yang digunakan untuk mengurangi konflik
kepentingan, yaitu : a) meningkatkan
kepemilikan saham oleh manajemen (insider
ownership), b) meningkatkan rasio dividen
terhadap laba bersih (earning after tax), c)
meningkatkan sumber pendanaan melalui utang,
d)
kepemilikan
saham
oleh
institusi
(institutional holdings).
Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional merupakan salah
satu mekanisme utama GCG yang membantu
masalah keagenan (Jensen dan Meckling, 1976).
Kepemilikan institusional merupakan proporsi
kepemilikan saham oleh institusi dalam hal ini
institusi pendiri perusahaan, bukan institusi
pemegang saham publik yang diukur dengan
prosentase jumlah saham yang dimiliki oleh
investor institusi intern (Sujoko dan Soebiantoro,
2007). Tingkat kepemilikan institusional yang
tinggi akan menimbulkan pengawasan yang
lebih besar oleh pihak investor institusional
sehingga
dapat
menghalangi
perilaku
oportunistik manajer. Kepemilikan institusional
menjadi salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan
adanya kepemilikan institusional dalam suatu
perusahaan, akan mendorong peningkatan
pengawasan yang optimal terhadap kinerja
manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh
investor institusional sangan bergantung pada
besarnya investasi yang dilakukan. Semakin
besar kepemilikan institusional maka akan
semakin besar kekuatan suara dan dorongan dari
institusi tersebut untuk mengawasi manajemen
dan akibatnya akan memberikan dorongan yang
lebih besar untuk mengoptimalkan nilai
perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan
meningkat (Salomon, 2004 dalam Sabrina,
2010).
Kualitas Laba
Bagi pemegang saham, laba berarti
peningkatan nilai ekonomis (wealth) yang akan
diterima melalui pembagian dividen, serta
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dianggap mempunyai informasi yang dapat
menganalisis dan memprediksi saham yang
diterbitkan oleh emiten. Laba juga digunakan
sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen
perusahaan selama periode tertentu yang pada
umumnya menjadi perhatian pihak-pihak
tertentu terutama dalam menaksir kinerja atas
pertanggungjawaban
manajemen
dalam
pengelolaan sumber daya yang dipercayakan
kepada mereka, serta dapat digunakan untuk
memperkirakan prospeknya di masa depan. Oleh
karena itu informasi laba yang disajikan harus
berkualitas. Berkaitan dengan kualitas laba,
Subramanyam
dan
Wild
(2010:134)
menjelaskan sebaga berikut:
“Kualitas laba memiliki arti yang berbeda-beda
untuk berbagai pihak. Banyak analisis
mendefinisikan kualitas laba adalah sejauhmana
perusahaan
mengaplikasi
konservatisme
perusahaan dengan kualitas laba yang tinggi
diharapkan memiliki rasio harga terhadap laba
(price earning ratio) yang lebih tinggi
dibandingkan perusahaan dengan kualitas laba
rendah. Defenisi alternative dari kualitas laba
yaitu sehubungan dengan distorsi akuntansi –
perusahaan memiliki laba berkualitas laba tinggi
jika informasi laporan keuangan mencerminkan
aktivitas usaha secara akurat. Menurut
Suwardjono (2006:463), kualitas laba akuntansi
ditunjukkan oleh kedekatan atau korelasi antara
laba akuntansi dan laba ekonomi. Kemudian
Schipper dan Vincent (2003) menjelaskan
kualitas laba menunjukkan tingkat kedekatan
laba yang dilaporkan dengan taksiran income,
yang merupakan laba ekonomi yaitu jumlah
yang dapat dikonsumsi dalam satu periode
dengan menjaga kemampuan perusahaan pada
awal dan akhir perioda tetap sama. Chandrarin
dalam Jang, Sugiarto, dan Siagian (2007)
menjelaskan laba akuntansi yang berkualitas
adalah laba akuntansi yang mempunyai sedikit
gangguan persepsian (perceived noise) di
dalamnya, dan dapat mencerminkan kinerja
keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
Maksudnya, laba sebagai bagian dari laporan
keuangan harus menyajikan fakta yang
sebenarnya tentang kondisi ekonomi perusahaan,
sehingga
dapat
dipertanggungjawabkan
kualitasnya dan tidak menyesatkan pihak
pengguna laporan keuangan.

METODE PENELITIAN
Populasi Penelitian
Populasi adalah wilayah generalisasi yang
terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik
kesimpulan (Sugiyono, 2008:80). Selanjutnya,
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Darmadi (2011:14) menyatakan bahwa populasi
adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan
ciri yang sama, dan sampel adalah sebagian dan
populasi yang dijadikan objek penelitian.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan
Transportasi yang tercatat/terdaftar di Bursa
Efek Indonesia tahun 2009 sampai dengan 2012
dan mempublikasikan laporan keuangannya

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan data sekunder, yaitu data yang
telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri
oleh peneliti (Sekaran, 2006:77). Data-data
tersebut terdiri dari:
1. Data laporan tahunan (annual report)
selama tahun 2009 sampai dengan tahun
2012.
2. Data harga saham pada tanggal publikasi
laporan keuangan.
Teknik pengambilan data yang digunakan
adalah teknik dokumentasi, yaitu teknik
pengambilan data dengan cara mengumpulkan
catatan-catatan yang menjadi bahan penelitian.
Pengumpulan data tersebut diperoleh dari situs
resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.
Operasionalisasi Variabel
Penelitian ini melibatkan empat variabel
yang terdiri dari satu variabel terikat yaitu nilai
perushaaan dan dua variabel bebas yaitu
kepemilikan institusional dan kualitas laba.
Ketiga
variabel
bebas
tersebut
akan
mempengaruhi variabel terikat:
a. Nilai Perusahaan (Y)
Nilai perusahaan adalah PBV (price to book
value), di mana PBV diartikan sebagai hasil
perbandingan antara harga saham dengan
nilai buku saham. Nilai yang tinggi
menunjukkan pasar percaya atas prospek
perusahaan dimasa depan, sebab nilai
perusahaan yang tinggi mengindikasi juga
kesejahteraan pemegang saham yang tinggi.
b. Kepemilikan Institusional (X1)
Kepemilikan institusional adalah proporsi
kepemilikan saham oleh institusi dalam hal
ini institusi pendiri perusahaan, bukan
institusi pemegang saham publik yang
diukur dengan prosentase jumlah saham
yang dimiliki oleh investor institusi intern
(Sujoko dan Soebiantoro (2007).
c. Kualitas Laba (X2)
Schipper dan Vincent (2003) menjelaskan
kualitas laba menunjukkan tingkat kedekatan
laba yang dilaporkan dengan taksiran
income, yang merupakan laba ekonomi yaitu
jumlah yang dapat dikonsumsi dalam satu
periode dengan menjaga kemampuan
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perusahaan pada awal dan akhir perioda
tetap sama. Kualitas laba diproksikan dengan
earning response coefficient (ERC).
Metode Analisis dan Rancangan Pengujian
Hipotesisi
Metode Analisis
Pengujian dan analisis data dilakukan
dengan menggunakan formulasi regresi linier
berganda dalam bentuk persamaan menurut
Syakhiruddin (2008:276) adalah sebagai berikut:
Yit = a + b1X1 it + b2X2 it + Ɛ it
Keterangan:
Yit
= Nilai perusahaan i pada tahun t
a
= Konstanta
b 1 , b 2 = Koefisien regresi
X1 it
= Kepemilikan Institusional
perusahaan i pada tahun t
X2 it
= Kualitas laba perusahaan i pada
tahun t
Ɛ it
= Error term
HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Data Penelitian
Statistik deskriptif yang dilakukan memberi
gambaran mengenai karakteristik variabel
penelitian yang diamati. Hasil statistik deskriptif
ini berfungsi untuk mengetahui nilai rata-rata
populasi penelitian, tingkat penyimpangan
penyebaran data dari masing-masing variabel
dan jumlah data yang dianalisis.
Nilai minimum kepemilikan institusional
sebesar 0,0702 dapat diartikan bahwa nilai
terendah kepemilikan institusional yang dimiliki
perusahaan Transportasi sebesar 0,0702 kali atau
7,02% dari jumlah saham yang beredar. Nilai
maksimum sebesar 0,9040 yang berarti bahwa
tingkat tertinggi dari jumlah saham yang
dimiliki oleh institusi perusahaan transportasi
sebesar 0,9040 atau 90,4% dari jumlah saham
yang beredar. Nilai rata-rata sebesar 0,641700
dapat diartikan bahwa rata-rata kepemilikan
institusional perusahaan transportasi sebesar
0,641700 atau 64,17% dari jumlah saham yang
beredar, serta penyebaran variabel kepemilikan
institusional seperti yang tampak pada nilai
standar deviasi, yaitu sebesar 0,2197520 dari 71
pengamatan. Nilai minimum kualitas laba
perusahaan Transportasi memiliki nilai negatif
sebesar -10,6495, nilai maksimum sebesar 18,2
dan nilai rata-rata sebesar 0,324558, serta
penyebaran variabel kualitas laba seperti yang
tampak pada nilai standar deviasi, yaitu sebesar
2,8858652 dari 71 pengamatan.
Hasil Uji Statistik
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Hasil pengujian hipotesis merupakan
jawaban untuk hipotesis dalam penelitian ini.
Hipotesis pertama terjawab dalam hasil
pengujian hipotesis secara bersama-sama,
sedangkan hipotesis kedua, ketiga, dan keempat
terjawab dalam hasil pengujian secara parsial.
Hasil regresi pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen
Hasil Uji Hipotesis Secara Bersama-sama
(simultan)
Pengujian hipotesis secara bersama-sama
dilakukan untuk menguji pengaruh kepemilikan
institusional dan kualitas laba secara bersamasama terhadap nilai perusahaan. Untuk
keperluan
pengujian
bersama-sama
ini
dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
H01: b1 = b2 = 0; kepemilikan institusional
dan kualitas laba secara bersama-sama tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Ha1: Sekurang-kurangnya ada
satu bi ≠ 0, i = 1,2; kepemilikan institusional dan
kualitas laba secara bersama-sama berpengaruh
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan
Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia. Berdasarkan nilai koefisien regresi
pengaruh
dari
masing-masing
variabel
independen yaitu kepemilikan institusional dan
kualitas laba terhadap nilai perusahaan adalah
sebesar -1,914 dan 0,082. Nilai koefisien regresi
ini menunjukkan bahwa koefisien regresi
kepemilikan institusional dan kualitas laba
terhadap nilai perusahaan tidak sama dengan nol
(bi ≠ 0, i=1,2), sehingga Ha1 diterima yang
berarti kepemilikan institusional dan kualitas
laba secara bersama-sama berpengaruh terhadap
nilai perusahaan pada perusahaan Transportasi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Pengaruh kepemilikan institusional dan kualitas
laba secara bersama-sama terhadap nilai
perusahaan memiliki nilai koefisien determinasi
〖 (R 〗 ^2) sebesar 0,055 atau 5,5%. Hal ini
menunjukkan bahwa 5,5% perubahan nilai
perusahaan dapat dijelaskan oleh variabelvariabel independen, sedangkan sisanya sebesar
94,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak
digunakan dalam penelitian ini. Koefisien
korelasi (R) sebesar 0,233 menunjukkan bahwa
derajat hubungan (korelasi) antara variabelvariabel independen dengan dependen sebesar
23,3%.
Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial
Uji ini dilakukan untuk menguji
kepemilikan institusional
dan kualitas laba
secara parsial terhadap nilai perusahaan
(Y). Nilai koefisien regresi pengaruh
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kepemilikan institusional
terhadap nilai
perusahaan diperoleh sebesar -1,914. Nilai ini
menunjukkan bahwa β1 ≠ 0. sehingga Ha2
diterima yang berarti kepemilikan institusional
berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada
perusahaan Transportasi yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar 1,914 juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan
kepemilikan institusional sebesar 1 satuan, maka
akan menurunkan nilai perusahaan sebesar
1,914 satuan. Nilai koefisien regresi pengaruh
kualitas laba
terhadap nilai perusahaan
diperoleh sebesar 0,082. Nilai ini menunjukkan
bahwa β2 ≠ 0. Sehingga Ha3 diterima yang berarti
kualitas laba berpengaruh terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan Transportasi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai
koefisien regresi sebesar 0,082 menunjukkan
bahwa setiap kenaikan kualitas laba sebesar 1
satuan, maka akan menaikkan nilai perusahaan
sebesar 0,082 satuan.
.
Pengaruh Kepemilikan Institusional dan
Kualitas Laba terhadap Nilai Perusahaan
Berdasarkan hasil perhitungan dengan
diperoleh nilai R2 sebesar 0,055 atau 5,5%. Nilai
ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan
dipengaruhi oleh kepemilikan institusional dan
kualitas laba sebesar 5,5%, sementara 94,5%
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
Pengaruh
Kepemilikan
Institusional
terhadap Nilai Perusahaan
Hasil penelitian pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional
berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan
nilai koefisien regresi sebesar -1,914. Hal ini
berarti semakin tinggi kepemilikan oleh institusi
maka semakin menurunkan nilai perusahaan.
Kepemilikan institusional yang besar dengan
rata-rata sebesar 64,17% merupakan pemilik
mayoritas. Hasil penelitian ini tidak mendukung
agency theory yang menyebutkan bahwa salah
satu cara untuk mengurangi terjadinya konflik
kepentingan antara agen dengan principal adalah
adanya kepemilikan saham oleh institusi
(Bathala et al., 1994). Namun Jennings (2002)
menyatakan bahwa kepemilikan institusional
menurunkan nilai perusahaan. Hal ini
dikarenakan kinerja manajer tidak dapat
dimonitor
dengan
baik
oleh
investor
institusional. Akibatnya kepercayaan publik
akan menurun karena keberadaan investor
institusional sehingga pasar saham bereaksi
negatif dengan turunnya volume perdagangan
saham dan harga saham, sehingga menurunkan
nilai pemegang saham. Hasil penelitian ini
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sesuai dengan hasil penelitian Sari dan Riduwan
(2010) dan Rupilu (2011) yang menyatakan
bahwa kepemilikan institusional berpengaruh
terhadap nilai perusahaan.
Pengaruh Kualitas Laba terhadap Nilai
Perusahaan
Hasil
penelitian
pengujian
hipotesis
menunjukkan bahwa kualitas laba berpengaruh
terhadap nilai perusahaan dengan nilai koefisien
regresi sebesar 0,082. Hal ini berarti semakin
tinggi kualitas laba maka nilai perusahaan
semakin tinggi. Pelaporan keuangan (laba)
perusahaan sudah merefleksikan perusahaan
yang sebenarnya, sehingga dengan manajemen
laba yang semakin rendah akan direspon positif
oleh pihak ke tiga, dengan demikian nilai
perusahaan akan semakin tinggi. Hasil
penelitian ini mendukung agency theory konflik
keagenan yang terjadi akibat pemisahan peran
dan perbedaan kepentingan antara pihak agen
dan prinsipal dapat mempengaruhi kualitas laba.
Apabila pihak principal bisa mengontrol agen
agar tidak melakukan manajemen lama maka hal
ini akan berdampak pada kualitas laba yang baik.
Hasil penelitian ini mendukung hasil
penelitian Rupilu (2011) yang menyatakan
bahwa kualitas laba berpengaruh positif
terhadap nilai perusahaan dan hasil penelitian
Siallagan dan Machfoedz (2006) menunjukkan
bahwa kualitas laba berpengaruh signifikan
terhadap nilai perusahaan. Namun berbeda
dengan hasil penelitian Sari dan Riduwan (2010)
yang
menyatakan
kualitas
laba
tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan
maka dapat di ambil kesimpulan yaitu :
1) Kepemilikan institusional dan kualitas laba
berpengaruh terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan Transportasi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2) Kepemilikan institusional berpengaruh
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan
Transportasi yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia.
3) Kualitas laba berpengaruh terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan Transportasi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Saran
1. Untuk meningkatkan alokasi belanja daerah
maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa
terus menggali sumber-sumber Pendapatan
Asli Daerah baik secara intensifikasi
maupun extensifikasi untuk meningkatkan
pendapatan
daerah,
demikian
juga
Pemerintah
Daerah
agar
terus
ISSN 2460-5891@JEMSI Vol.1 No.1 Tahun 2015

2.

3.

mengupayakan untuk bisa menarik Dana
Alokasi Umum semaksimal mungkin.
Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk
memperbanyak sensus yang digunakan agar
hasilnya lebih representatif terhadap
populasi yang dipilih dan mengambil
sempel selain kabupaten dan kota yang ada
di Provinsi Aceh.
Variabel yang digunakan dalam penelitian
akan datang diharapkan lebih lengkap dan
bervariasi dengan menambah variabel
independen lain baik ukuran-ukuran atau
jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah
lainnya, maupun variabel non-keuangan
seperti kebijakan pemerintah, kondisi
makro-ekonomi.

REFERENSI

Anggarwal, Raj and Nyo Nyo Aung Kyaw.
2006. Leverage, Investment
Opportunities, and Firm Value:
A Global Perspective on the
Influence
of
Financial
Development.
Bathala, Chenchuramaiah T., Kenneth P.
Moon, dan Ramesh P. Rao.
1994. Managerial Ownership,
Debt Policy, and The Impact of
Institutional
Holdings:
An
Agency Perspectiveî. Financial
Management. Vol. 23: 38-50.
Brigham, Eugene F. dan Joel F.Houston.
2006. Manajemen Keuangan
Buku I. Edisi Kedelapan. Ali
Akbar
Yulianto.
Jakarta:
Salemba Empat.
Chapra, M. Umer dan Habib Ahmed. 2008.
Corporate Governance Lembaga
Keuangan Syariah. Jakarta:
Bumi Aksara.
Darmadi, Hamid. 2011. Metode Penelitian
Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Darmadji,

Tjiptono dan Hendy M.
Fakhruddin. 2001. Pasar Modal
Pendekatan Tanya Jawab. Edisi
Pertama.
Jakarta:
Salemba
Empat.

Darwis, Herman. 2012. Manajemen Laba
terhadap
Nilai
Perusahaan

Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

dengan Corporate Governance
sebagai Pemoderasi. Jurnal
Keuangan dan Perbankan. Vol
16 No.1: 45-55.
Effendi, Muh. Ariel. 2009. The Power of
God Corporate governance:
Teori dan Implementasi. Jakarta:
Salemba Empat.
Ghozali,

I. 2006. Aplikasi Analisis
Multivariate dengan Program
SPSS. Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro.

Gujarati, N. 2003. Basic Econometric, Edisi
Keempat. Jakarta: Mc Graw Hill,
Inc United States: Pearson
Education Inc.
Halim, Abdul. 2005. Analisis Investasi.
Jakarta: Salemba Empat.
Harmono. 2009. Manajemen Keuangan.
Jakarta: Bumi Aksara.
Haryono, Rizal dan Aditya Nugroho. 2008.
Faktor-faktor
yang
Mempengaruhi
Nilai
Perusahaan (Studi Kasus Pada
Industri real Estate dan Property
yang Go Publik di Bursa Efek
Indonesia.
Tesis
Tidak
Dipublikasikan.
Yogyakarta:
Megister Akuntansi Fakultas
Ekonomi Universitas Gadjah
Mada.

7

Mempengaruhi Kualitas Laba Pada
Perusahaan Manufaktur di BEJ.
Akuntabilitas, Vol. 6, No. 2:142-149.
Jensen, M., and Meckling, W. 1976.
the firm: Managerial
agency costs, and
structure. Journal of
Economics, 3: 305-360.

Theory of
behavior,
ownership
Financial

Kawatu, Freddy Semuel. 2009. Mekanisme
Corporate Governance terhadap
Nilai
Perusahaan
dengan
Kualitas Laba sebagai Variabel
Intervening. Jurnal Keuangan
dan Perbankan. Vol. 13, No.3:
405-417.
Keown. 2004. Dasar-dasar Manajemen
Keuangan, Edisi 1. Jakarta:
Salemba Empat.
Larasati, Eva. 2010. Pengaruh Praktik
Good Corporate Governance
terhadap Nilai Perusahaan
(Studi Pada Perusahaan BUMN
yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta). Jurnal-Abstrak. Jambi:
Fakultas
Ekonomi
Jurusan
Akuntasi Universitas Jambi.
Linda, Lilis Maryasih, dan Nuraini. 2011.
Komite Audit dan Kinerja
Perusahaan: Agency Theory atau
Stewardship
Theory?.
Simposium Nasional Akuntansi
XIV ACEH:1-32.

Husnan, Suad. 2000. Manajemen Keuangan
Teori dan Penerapan Keputusan
Jangka Panjang, Edisi 4.
Yogyakarta: BPFE.

Martono dan D. Agus Harjito. 2005.
Manajemen
Keuangan.
Yogyakarta: Ekonisia.

Husnan, Suad dan Enny Pudjiastuti. 2002.
Dasar-dara
Manajemen
keuangan.
Yogyakarta:
UPPAMP YKPN.

Masdupi, Erni. 2005. Analisis Dampak
Struktur Kepemilikan pada
Kebijakan
Hutang
dalam
Mengkontrol Konflik Keagenan.
Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Indonesia. Vol.2, No.1: 57-69.

Indriantoro N dan Supomo B. 1999.
Metodologi Penelitian Bisnis.
Edisi Pertama,. Yogyakarta:
BPFE.
Jang, Lesia., Bambang Sugiarto, dan Dergibson
Siagian. 2007. Faktor-faktor yang
ISSN 2460-5891@JEMSI Vol.1 No.1 Tahun 2015

Pujiati, Dyah dan Erman Winadar. 2011.
Pengaruh Struktur Kepemilikan
terhadap
Nilai
Perusahaan:
Keputusan Keuangan sebagai
Variabel Intervening. Jurnal

Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

8

Ekonomi Bisnis dan Akuntansi
Ventura. Vol 12 No.1: 71-86.
Putra, I. Gede Cahayadi. 2012. Pengaruh
Modal Intelektual pada Nilai
Perusahaan Perbankan yang Go
Public di Bursa Efek Indonesia.
Jurnal Ilmiah Akuntansi dan
Humanika JINAH. Vol. 2. No. 1:
1-22.
Rika,

Retno

Nurlela dan Islahuddin. 2008.
Pengaruh Corporate Social
Responsibility terhadap Nilai
Perusahaan Dengan Prosentase
Kepemilikan
Manajemen
sebagai Variabel Moderating
(Studi Empiris Pada Perusahan
yang terdaftar di Bursa Efek
Jakarta). Simposium Nasional
Akuntansi XI. Pontianak: 1-25.
M., Reny Dyah dan Denies
Priantinah. 2012. Pengaruh
Good Corporate Governance dan
Pengungkapan Corporate Social
Responsibility terhadap Nilai
Perusahaan (Studi Empiris pada
Perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode
2007-2010). Jurnal Nominal.
Vol 1 No.1:84-103.

Rupilu, Wilsna. 2011. Pengaruh Mekanisme
Corporate Governance terhadap
Kualitas
Laba
dan
Nilai
Perusahaan Pada Perusahaan
Manufaktur yang Terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Jurnal
Akuntansi, Manajemen Sektor
Publik (JAMBSP). Vol. 8, No. 1:
101-127.
Sabrina, Ira. 2010. Pengaruh Corporate
Governance
dan
Struktur
Kepemilikan Terhadap Kinerja
Perusahaan. Skripsi Sarjana.
Fakultas Ekonomi Universitas
Diponegoro (UNDIP). Semarang.
Salvatore,

Dominick. 2005. Ekonomi
Manajerial
dalam
Perekonomian Global. Jakarta:
Salemba Empat.

ISSN 2460-5891@JEMSI Vol.1 No.1 Tahun 2015

Samuel.

2000.
Mengenal
Analisis
Fundamental Untuk Saham.
Melalui
http:/www.esamuel.com/knowledge/educatio
n/2000 1051d.asp [27/06/ 2013].

Sanjaya, I Putu Sugiartha. 2008. “Auditor
Eksternal, Komite Audit, dan
Manajemen Laba”. Jurnal Riset
Akuntansi Indonesia, Vol. 11, No.
1: 97-116.
Sari, Enggar Febria Verdana dan Akhmad
Riduwan. 2010. Pengaruh Corporate
Governance
terhadap
Nilai
Perusahaan: Kualitas Laba sebagai
Variabel Intervening. Jurnal Ilmu
dan Riset Akuntansi. Vol 1 No. 2: 120.

Schipper, K., dan L. Vincent. 2003.
Earnings quality. Accounting
Horizons 17: 97-110.
Sekaran, Uma. 2006. Research Methods for
Business. Buku 1. Edisi 4.
Jakarta: Salemba Empat.
Siallagan, Hamonangan dan Mas’ud Machfoedz.
2006.
Mekanisme
Corporate
Governance, Kualitas Laba dan
Nilai Perusahaan. Jurnal Simposium
Nasional Akuntansi IX Padang: 123.

Sofyaningsih, Sri dan Hardiningsih,
Pancawati.
2011.
Struktur
Kepemilikan Kebijakan Dividen,
Kebijakan Hutang dan Nilai
Perusahaan.
Semarang:
Dinamika
Keuangan
dan
Perbankan, Vol. 3 No.1: 68-87
Subramanyam, K.R. dan John J. Wild. 2010.
Analisis Laporan Keuangan.
Edisi
Kesepuluh.
Jakarta:
Salemba Empat.
Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Bisnis.
Bandung: Alpha Beta.
Sujoko

dan Ugy Soebiantoro. 2007.
Pengaruh Struktur Kepemilikan,
Leverage,
Faktor Intern,

Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah

Dan Faktor Ekstern Terhadap
Nilai
Perusahaan
(Studi
Empirik
Pada
Perusahaan Manufaktur Dan
Non Manufaktur Di Bursa
Efek Jakarta). Jurnal
Manajemen Dan Kewirausahaan.
Vol.9. No.1.
Maret: 41-48.
Surya, Indra dan Ivan Yustiavandana. 2006.
Good Corporate Governance:
Mengesampingkan
Hak
Istimewa Demi Kelangsungan
Usaha.
Jakarta:
Kencana
Prenada Media Group.
Supranto J. 1994. Statistik Teori dan
Aplikasinya, Jilid 1, Jakarta:
Erlangga.
Suwardjono. 2006. Teori Akuntansi
Perekayasaan
Pelaporan
Keuangan: Yogyakarta: BPFE.
Syakhiruddin. 2008. Statistik Ekonomi. Banda
Aceh: Universitas Syiah Kuala
Press.
Tarjo. 2008. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan
Institusional dan Leverage Terhadap
Manajemen Laba, Nilai Pemegang
Saham Serta Cost of Equity Capital.
Simposium Nasional Akuntansi XI:
1-45.
Tugiman, Hiro. 1998. Audit Internal. Jakarta:
Yayasan Pendidikan Internal Audit.

Umar, Husein. 2005. Metodologi Penelitian
untuk Skripsi dan Tesis Bisnis.
Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada.
Yulius, Christiawan Jogi dan Jasua Tarigan.
2007. Kepemilikan Manajerial,
Kebijakan Hutang, Kinerja dan
Nilai
Perusahaan,
Jurnal
Akuntansi Keuangan, Vol 9
No.1 :1-8.
Wahyudi, Untung dan Hartini Prasetyaning
Pawestri. 2006. Implikasi Struktur
Kepemilikan
terhadap
Nilai
Perusahaan: Dengan Keputusan
Keuangan
Sebagai
Variabel
ISSN 2460-5891@JEMSI Vol.1 No.1 Tahun 2015

9

Intervening. Simposium Nasional
Akuntansi IX. Padang 22-26: 1-25.
Widjaja, Fendi Permana dan Rovila El
Maghviroh.
2011.
Analisis
Perbedaan Kualitas Laba dan Nilai
Perusahaan sebelum dan sesudah
adanya Komite pada Bank-bank
Go Public di Indonesia. The
Indonesian Accounting Review.
Vol. 1, No. 2: 117-134.

