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ABSTRAK 

 
PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), 

CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) DAN ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) 

TERHADAP AKTIVITAS MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN 

MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE 2019-2021) 

Oleh : 

 
WAHYU OKTABRIAN 

NIM: 11773100953 

 

 
Penelitian ini berfurngi untuk mengetahui pengaruh mekanisme Good 

Corporate Governance (GCG), Capital Adequacy Ratio (CAR) Dan Economic Value 

Added (EVA) Terhadap Aktivitas Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri  Otomotif Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021 

secara parsial Sampel dalam penelitian ini diperoleh melaului metode purposive 

sampling sehingga diperoleh 12 sampledengan periode penelitian 2019-2021. Analisis 

data menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis 

regresi data panel menggunakan alat bantu Eviews 9. Hasil penelitianini menunjukan 

bahwa kepemilikan manajerial, Kepemilikan Institusiona, Kepemilikan Saham Publik, 

dan Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Sedangkan Dewan Komisaris Independendan Economic Value Added (EVA) 

berpengaruh terhadap manajemen laba 

 

 
Kata Kunci : Manajemen Laba, Good Corporate Governance (GCG), Capital 

Adequacy Ratio (CAR), Economic Value Added (EVA) 
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ABSTRACT 
 

THE INFLUENCE OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) MECHANISM, 

CAPITAL ADEQUACY RATIO (CAR) AND ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) ON 

PROFIT MANAGEMENT ACTIVITIES IN INDONESIA'S AUTOMOTIVE INDUSTRY 

MANUFACTURING COMPANIES (LIST LISTED ON THE 2019-2021 EXCHANGE STOCK 

 

By : 
 

WAHYU OKTABRIAN 

NIM: 11773100953 
 

 

This study aims to determine the effect of the mechanism of Good Corporate Governance (GCG), 

Capital Adequacy Ratio (CAR) and Economic Value Added (EVA) on Earnings Management 

Activities in Manufacturing Companies in the Automotive Industry Sector Listed on the Indonesia 

Stock Exchange for the 2019-2021 Period. In this study, the purposive sampling method was obtained 

so that 12 samples were obtained with the 2019-2021 research period. Data analysis using classical 

assumption test and hypothesis testing using panel data regression analysis using Eviews 9 tool. The 

results showed that managerial ownership, institutional ownership, public share ownership, and 

capital adequacy ratio (CAR) had no effect on earnings management. While the Independent Board of 

Commissioners and Economic Value Added (EVA) affect earnings management 
 

 

Keywords: Earnings Management, Good Corporate Governance (GCG), Capital Adequacy Ratio 

(CAR), Economic Value Added (EVA) 
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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Manajer selaku agent mengetahui informasi internal lebih banyak mengenai 

perusahaan dibandingkan dengan principal. Sebagai pengelola, manajer mempunyai 

tanggungjawab memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. 

Informasi yang berupa laporan keuangan tersebut berisikan mengenai kinerja keuangan 

perusahaan selama periode waktu tertentu dan informasi-informasi lain yang berguna 

untuk pihak eksternal perusahaan. 

Informasi yang disampaikan oleh manajer terkadang tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya karena manajer cenderung untuk melaporkan sesuatu 

yang memaksimalkan utilitasnya. Pemisahan kepemilikan antara principal dan agent 

(manajer) ini juga mengakibatkan principal membebankan tanggung jawab kepada 

agent untuk melaporkan kinerja perusahaan dalam bentuk laporan keuangan 

perusahaan, dimana laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses akuntansi, 

salah satu informasi yang bermanfaat untuk mengkomunikasikan antar berbagai pihak 

yang berkepentingan terhadap perusahaan (Septoaji, 2012). 

Laporan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah 

perusahaan karena mencerminkan kondisi perusahaan. Laporan keuangan juga 

digunakan oleh pihak eksternal perusahaan (investor) dalam mengambil keputusan. 

Selain itu laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa 
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yang dilakukan oleh manajemen atas sumber daya pemilik. Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan 

arus kas dan catatan atas laporan keuangan (SAK No 1 Paragraf 7). Di dalam laporan 

keuangan yang biasanya dijadikan parameter utama adalah besarnya laba perusahaan. 

Di dalam perusahaan sering kali terjadi perbedaan kepentingan antara pihak 

manajemen dalam pembuatan laporan keuangan dengan para investor yang akan 

menggunakan laporan keuangan tersebut. Perbedaan kepentingan antara pihak manajer 

(principal) dan investor (agent) ini sesuai dengan teori agensi. Jensen dan Meckling 

yang menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori ketidaksamaan kepentingan 

antara principal dan agent. Principal mengharapkan return yang tinggi sedangkan 

agent mengharapkan kompensasi yang tinggi. 

 

Melihat perbedaan kepentingan yang terjadi dalam perusahaan sering kali laba 

dalam laporan keuangan menjadi sasaran oleh pihak manajemen untuk melakukan 

manajemen laba. Manajemen laba dilakukan oleh pihak perusahaan untuk 

mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Manajemen laba adalah tindakan manajer 

yang menaikkan (menurunkan) laba yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung 

jawabnya yang tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan 

profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang (Fischer dan Rozenzwig, 1995 dalam 

Agustin, 2012). 

Manajemen laba dapat dipandang sebagai hal yang positif apabila memberikan 

keuntungan bagi perusahaan dengan banyaknya investor yang menaruh modal di 

perusahaan. Manajemen laba dipandang negatif apabila digunakan oleh pihak manajer 



3 
 

 

 

 
 

untuk mendapatkan bonus, kenaikan jabatan sehingga hal ini dapat merugikan 

perusahaan. 

Salah satu cara yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk mengendalikan 

terjadinya manajemen laba dan meminimalisasi konflik keagenan adalah dengan 

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik. Good corporate governance merupakan 

seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 

(pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang 

kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban 

mereka atau dengan kata lain good corporate governance merupakan suatu sistem yang 

mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

Good corporate governance sampai saat ini masih menjadi pokok bahasan 

utama dalam bisnis global seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan ketatnya 

persaingan bisnis yang dihadapi oleh perusahaan dengan berbagai macam tekanan 

untuk keberlangsungan hidup perusahaan. Good corporate governance juga 

merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi ekonomi yang meliputi 

serangkaian hubungan antara pihak manajemen perusahaan, dewan komisaris, para 

pemegang saham dan stakeholders lainnya. 

Good corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan yang menciptakan value added untuk semua stakeholder. 

Good corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, 

diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor 

bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Good 
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corporate governance adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip 

keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban 

(responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). 

Penerapan good corporate governance merupakan kunci sukses bagi perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik 

dalam bisnis global. Good corporate governance dapat diartikan sebagai suatu 

pengendalian internal perusahaan guna mengelola risiko yang signifikan dengan 

mendorong terbentuknya manajemen yang bersih dan transparan. Tujuan utama good 

corporate governance adalah untuk melindungi stakeholder dari perilaku manajemen 

yang tidak bersih dan tidak transparan. 

Dalam lingkungan pasar modal, laporan keuangan yang dipublikasikan 

tersebut merupakan sumber informasi yang sangat penting dan dibutuhkan oleh 

sebagian besar pemakai laporan keuangan atau pelaku pasar serta pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan emiten untuk mendukung pengambilan keputusan. Dari 

beberapa informasi yang diperoleh dalam laporan keuangan, yang menjadi pusat 

perhatian oleh para pemakai laporan keuangan adalah laba (Beattie et al. 1994 dalam 

Boediono (2015). 

Laba yang dipublikasikan dapat memberikan respon yang bervariasi, yang 

menunjukkan adanya reaksi pasar terhadap informasi laba (Cho & Jung, 1991 dalam 

Boediono (2015). Sampai saat ini, hasil penelitian mengenai pengaruh good corporate 

governance terhadap manajemen laba (earnings management) untuk beberapa proksi 

dari good corporate governance masih menunjukkan pertentangan. 
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Untuk menerapkan good corporate governance maka diperlukan suatu cara atau 

metode yang disebut dengan mekanisme good corporate governance. Mekanisme good 

corporate governance yang biasanya digunakan adalah dewan komisaris termasuk 

komite-komite dibawahnya, dewan direksi, manajemen, dan para pemegang saham 

(Fama, 1980; dan Fama dan Jensen, 1983 dalam Setiyanto, 2012). 

Menurut Guna dan Herawaty (2012) kualitas auditor dan komite audit juga 

menjadi indikator dalam mekamisme good corporate governance. Kepemilikan 

manajerial dan kepemilikan institusional juga mampu untuk menjadi indikator dalam 

mekanisme good corporate governance (Muid, 2013). Kajian mengenai good 

corporate governance meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal 

keuangan berskala besar seperti kasus Enron, Merck, World Com dan mayoritas 

perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcuss, Saunders dan Tehranian, 2016). 

Selain itu, di Indonesia juga terjadi hal serupa, seperti PT Lippo Tbk dan PT 

Kimia Farma Tbk yang disebabkan kecurangan laporan keuangan yang secara 

langsung maupun tidak langsung mengarah pada profesi akuntan (Boediono, 2015). 

Salah satu penyebab kondisi ini adalah kurangnya penerapan good corporate 

governance. Bukti menunjukkan lemahnya praktik good corporate governance di 

Indonesia mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan 

tindakan perusahaan (Alijoyo et al., 2004; dalam Nasution dan Setiawan, 2013). 

 

Penelitian tentang mekanisme good corporate governance sering dikaitkan 

dengan manajemen laba. Cornett et al. (2016) menemukan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba; kepemilikan manajerial 
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berpengaruh negatif terhadap manajemen laba; proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh terhadap manajemen laba; jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Setiyanto (2012) menemukan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba; proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba; komite audit berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Boediono (2005, dalam Indriastuti, 2012) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi 

dewan komisaris memberikan pengaruh positif terhadap manajeman laba. 

Nasution dan Setiawan 2007 dalam Indriastuti (2012) juga menyatakan hal yang 

berbeda bahwa komposisi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif, 

sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba di 

perbankan. Indriastuti (2012) meneliti tentang kualitas auditor dan good corporate 

governance terhadap manajemen laba dengan objek perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa 

variabel yang memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba adalah kualitas 

auditor. Variabel kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif. Variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif. 

Selain itu penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur industri otomotif 

sebagai objek penelitian. Alasan diambilnya perusahaan manufaktur industri otomotif 

ini mempunyai banyak sekali sektor apabila dibanding dengan perusahaan jenis lain 

yaitu sebanyak 19 sektor (55%) dari jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak terjadi persaingan, dan hal ini akan mendorong 
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perusahaan untuk melakukan manajemen laba agar terlihat lebih baik dari perusahaan 

pesaing. Sitaweni (2015). 

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio yang memperlihatkan kecukupan 

modal perusahaan untuk menanggung penurunan aktiva yang disebabkan oleh kerugian 

dari aktiva yang berisiko. CAR adalah rasio kinerja perusahaan untuk mengukur 

kecukupan modal yang dimiliki perusahaan untuk menunjang aktiva yang mengandung 

atau menghasilkan risiko, misalnya kredit yang diberikan (Lukman, 2013). Semakin 

tinggi CAR maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan untuk menanggung 

risiko kredit yang diberikan. Jika CAR perusahaan kurang dari 8% menandakan 

perusahaan tidak sehat. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya 

merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis fundamental 

perusahaan) karena laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan 

elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

Melihat keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam alat ukur diperlukan alat 

ukur yang lebih baik dan representatif untuk kepentingan perusahaan maupun 

kepentingan pihak luar, yaitu nilai tambah ekonomis Economic Value Added (EVA). 

Alat ukur ini dilandasi pada konsep bahwa dalam pengukuran laba suatu perusahaan, 

kita harus adil mempertimbangkan harapan-harapan penyedia dana. Harapan tersebut 

dinyatakan dalam ukuran tertimbang biaya modal dari struktur modal yang ada. 
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Economic Value Added (EVA) yang mencoba mengukur nilai tambah (value 

creation) yang dihasilkan suatu perusahaan dengan cara mengurangi beban biaya 

modal (cost of capital) yang timbul sebagai akibat investasi yang dilakukan. EVA yang 

positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai bagi pemilik modal karena 

perusahaan mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang melebihi tingkat biaya 

modalnya. Sebaliknya, EVA yang negatif menunjukkan nilai perusahaan menurun 

karena tingkat pengembalian lebih rendah dari biaya modal. Akan tetapi perhitungan 

EVA cukup rumit dan nilainya tidak tercantum dalam laporan keuangan perusahaan 

sehingga hanya investor yang benar-benar mengerti tentang konsep EVA ini yang akan 

menggunakannya sebagai dasar keputusan investasi. 

Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang 

saham. Peningkatan kemakmuran pemilik modal diarahkan pada penciptaan nilai 

perusahaan yang diukur melalui peningkatan nilai pasar saham. Perusahaan harus dapat 

memahami kegiatan-kegiatan yang akan dapat menciptakan nilai secara terus menerus 

sehingga dapat memaksimumkan kekayaan pemegang saham. 

Sebelum muncul konsep EVA, tolak ukur lain yang banyak digunakan oleh para 

analis untuk mengukur kinerja suatu perusahaan, antara lain adalah arus kas yang 

dihasilkan dari aktivitas operasi (operating cash flow), earnings before extraordinary 

income, residual income dan lain sebagainya. EVA didasarkan pada konsep residual 

income, dengan menambahkan adanya penyesuaian akuntansi (accounting adjusment). 

Menurut Steward & Company, earnings, dan earnings per share adalah pengukuran 

yang keliru untuk kinerja perusahaan. Pengukuran kinerja yang terbaik adalah EVA. 
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Laba dikatakan berkualitas jika laba tersebut persiten. Faktanya tahun 2021 

sektor industri otomotif tidak dikatakan baik dibandingkan tahun sebelumnya, pasalnya 

emiten yang berkutat di bidang otomotif terbesar di BEI mengalami penurunan laba 

bersih. PT Astra Internasional Tbk (ASII) mencatatkan penurunan laba bersih hingga 

22% menjadi Rp 3,72 triliun pada kuartal I 2021. Salah satunya dipicu oleh bisnis 

otomotif. Hal itu bermula dari pendapatan bersih perseroan yang merosot 4% menjadi 

Rp 51,7 triliun. Presiden Direktur Astra Djony Bunarto Tjondro mengatakan, 

penurunan pendapatan dan laba bersih grup Astra dibandingkan periode yang sama 

dengan tahun lalu, disebabkan pandemi Covid-19 yang mempengaruhi ekonomi 

Indonesia dan kinerja bisnis pada Maret 2020. Berdasarkan laporan keuangan Astra, 

penyumbang laba bersih terbesar yang diatribusikan kepada Astra berasal dari sektor 

otomotif, nilainya mencapai Rp 1,43 triliun pada kuartal pertama 2021. Laba bersih 

sektor ini tercatat turun hingga 26% dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 1,93 

triliun. (https://investasi.kontan.co.id/) 

Dari fenomena tersebut menyebabkan manajemen laba mulai dipertanyakan 

karena suatu laba dengan fluktuasi menurun curam dalam waktu yang singkat 

menunjukan perusahaan tersebut tidak mampu untuk mempertahankan laba yang 

diperoleh saat ini maupun menjamin laba untuk masa yang akan datang. Bahkan karena 

laba dalam laporan keuangan sering digunakan oleh manejemen untuk menarik calon 

investor, sehingga laba tersebut sering direkayasa sedemikian rupa oleh manajemen 

untuk mempengaruhi keputusan investor. Apabila angka  laba diduga oleh publik 

https://investasi.kontan.co.id/
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sebagai hasil rekayasa manajemen, maka angka laba tersebut dinilai mempunyai 

kualitas laba yang rendah. 

Setiap usaha tentu memiliki tujuan yang mendasar yaitu mendapatkan 

keuntungan berupa laba. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan 

kesejahteraan pemegang saham. Peningkatan kemakmuran pemilik modal diarahkan 

pada penciptaan nilai perusahaan yang diukur melalui peningkatan nilai pasar saham. 

Perusahaan harus dapat memahami kegiatan-kegiatan yang akan dapat menciptakan 

nilai secara terus menerus sehingga dapat memaksimumkan kekayaan pemegang 

saham. (Badan Pusat Statistik (BPS), 2019). 

Pengguna laporan keuangan harus mampu mengandalkan informasi yang ada 

sebelum mengambil keputusan. Tentunya dengan melihat kualitas laba yang bisa 

bertahan dimasa depan. Laba yang berkualitas adalah suatu laba yang dapat 

mencerminkan keberlangsungan labanya dimasa depan, dan dapat untuk 

mempertahankan jumlah labanya, relevan, dan reliabel (Darmansyah, 2016). Maka 

sangat penting untuk mengetahui faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba. 

Beberapa atribut yang digunakan peneliti untuk menentukan manajemen laba yaitu 

independen kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, dan kepemilikan saham public, CAR, dan EVA. 

Penelitian ini adalah replika dari penelitian yang dilakukan oleh Nadiafara 

Cahyaningtias (2020) yang menguji pengaruh Good Corporate Governance terhadap 

manajemen laba. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah pertama pada variabel yang diteliti. Dimana penelitian sebelumnya 
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menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan 

komisaris independen dan komite audit. Sementara penelitian ini menggunakan 

variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen dan kepemilikan saham publik. Penelitian ini mengganti variabel yakni 

komite audit menjadi kepemilikan saham publik. Kepemilikan saham publik juga dapat 

mempengaruhi manajemen laba. 

Penelitian ini menggunakan sektor perusahaan manufaktur industri otomotif 

disebabkan karena peneliti ingin menguji tata kelola perusahaan (corporate 

governance) perusahaan yang baik, CAR (capital adequacy ratio) dan EVA (economic 

value added) sehingga dapat diketahui apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh 

terhadap manajemen laba sebagai alat ukur kinerja keuangan pada perusahaan 

manufaktur. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Mekanisme Good Corporate Governance (GCG), Capital Adequacy Ratio (CAR) 

dan Economic Value Added (EVA) terhadap Aktivitas Manajemen Laba pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (Periode 2019-2021).” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap aktivitas manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 2019-2021? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap aktivitas manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 2019-2021? 

3. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap aktivitas 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 

2019-2021? 

4. Apakah kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap aktivitas manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 2019-2021? 

5. Apakah Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap aktivitas manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 2019-2021? 

6. Apakah Economic Value Added berpengaruh terhadap aktivitas manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 2019-2021? 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diajukan, maka tujuan yang 

diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap aktivitas 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 

2019-2021. 

2. Untuk mengetahui kepemilikan institusional berpengaruh terhadap aktivitas 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 

2019-2021. 

3. Untuk mengetahui dewan komisaris independen berpengaruh terhadap aktivitas 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 

2019-2021. 

4. Untuk mengetahui kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap aktivitas 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 

2019-2021. 

5. Untuk mengetahui Capital Adequacy Ratio berpengaruh terhadap aktivitas 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 

2019-2021. 

6. Untuk mengetahui Economic Value Added berpengaruh terhadap aktivitas 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif tahun 

2019-2021. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Praktis 
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Bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan jalannya mekanisme Good 

Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio dan Economic Value Added 

dalam operasional perusahaan guna meningkatkan kinerja perusahaan. Dan 

bagi praktisi auditor sebagai suatu tinjauan yang dapat bermanfaat dalam 

rangka pengawal aktivitas pemeriksaan akuntansi secara profesional dan 

menyediakan informasi yang berkualitas bagi kinerja perusahaan. 

 
 

2. Bagi Pengambil Kebijakan 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan badan pengatur di 

Bursa Efek Indonesia seperti BAPEPAM untuk lebih mengawasi laporan- 

laporan yang dilaporkan oleh perusahaan, dan dapat membantu badan pengatur 

dalam mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya. 

 
 

3. Bagi Akademisi 

 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 
1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberi gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang secara 

umum akan dibahas di dalam penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan secara 
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ringkas mengenai isi masing-masing BAB dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 

Pada BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN 

 

Pada BAB ini berisi tentang landasan teori yang digunakan peneliti sebagai 

acuan dalam menganalisis penelitian dan telaah literatur yang digunakan 

sebagai pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 

Pada BAB ini berisi tentang metodologi penelitian yang meliputi jenis 

penelitian, data dan sumber data, subjek dan objek penelitian, populasi dan 

sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, 

teknik analisa data penelitian, dan regresi data panel. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada BAB ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis kualitas 

data, dan interpretasi hasil yang menguraikan interpretasi terhadap hasil 

analisis sesuai dengan teknik analisis yang digunakan, termasuk 

didalamnya pemberian argumentasi atau dasar pembenaran. 
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BAB V PENUTUP 

 

Pada BAB ini akan berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis data dan 

pembahasan, selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan 

kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian 

ini. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

KAJIAN TEORI 

 

 
 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Pengertian teori keagenan (agency theory) seperti yang di kemukakan oleh 

Jensen & Meckling 1976 dalam Arya (2012) adalah teori yang mengemukakan bahwa 

pemisahan antara pemilik dan pengelolaan suatu perusahaan itu dapat menimbulkan 

masalah keagenan. Artinya di sini adalah masing-masing pihak tersebut mempunyai 

tujuan yang berbeda dalam perusahaan terkait dengan kepentingan pribadi. 

Agency theory (teori keagenan) menimbulkan keadaan di mana manajer mencari 

keuntungan sendiri dengan tidak memperhatikan kepentingan pihak lain. Salah satu 

tindakan yang di lakukan oleh manajer untuk mencari keuntungan sendiri tersebut 

adalah dengan melakukan earnings management (manajemen laba) (Arya 2021). 

Menurut Hery (2013) Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari 

praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori ini berasal dari sinergi teori 

ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Teori keagenan (agency 

theory) menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu, pemilik (principal) dan 

manajemen (agent). Principal sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak 

lain yang disebut agent. Agent (manajer) mempunyai kewenangan untuk mengelola 

perusahaan dan mengambil keputusan atas nama investor. Masalah keagenan adalah 

munculnya konflik kepentingan antara harapan investor dalam memperoleh return 
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maksimal dan harapan manajer. Manajer yang seharusnya mengelola organisasi bisnis 

dengan baik agar kepentingan investor menjadi optimal, ternyata dalam faktanya sering 

kali lebih mengedepankan kepentingan dirinya sendiri atau disebut tindakan moral 

hazard (Haryani, 2012). 

Menurut Jensen dan Meckling 1976 dalam Astria (2012) menyatakan bahwa 

terdapat dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang 

saham (shareholders) dan manajer dan pemberi pinjaman (bondholders). Masalah 

keagenan bisa terjadi karena adanya asimetri informasi antara agent dan principal. 

Akibat dari asimetri ini adalah agent mempunyai potensi untuk bertindak tidak sesuai 

dengan keinginan principal (Agrianti, 2013). Adanya asimetri informasi ini dapat 

menimbulkan dua masalah potensial yaitu: adverse selection dan moral hazard. Kedua 

masalah ini terjadi karena teori keagenan mengasumsikan bahwa manajer selalu 

bertindak oportunis, yaitu manajer akan memilih opsi terbaik untuk kepentingan 

manajemen dibandingkan yang terbaik untuk kepentingan investor. Adverse selection 

terjadi karena manajemen memiliki informasi lebih baik atau lebih lengkap tentang 

perusahaan dibandingkan investor. Sedangkan moral hazard terjadi karena perilaku 

manajemen yang tidak dapat diamati (Rozania dkk, 2013). 

Munculnya masalah agensi yang disebabkan konflik perbedaan kepentingan dan 

asimetri informasi dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan (agency 

cost). Teori agensi menyatakan bahwa konflik tersebut dapat dikurangi dengan 

mekanisme pengawasan dengan menggunakan mekanisme corporate governance. Hal 

ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada 



19 
 

 

 

 
 

shareholders bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah mereka 

investasikan kepada perusahaan (Nicolin dan Sabeni, 2013). 

Selain menggunakan mekanisme corporate governance dalam meminimalkan 

konflik, perusahaan juga membutuhkan pihak lain yang bersifat independen sebagai 

mediator antara principal dan agent. Pihak ketiga ini berguna untuk mengawasi 

perilaku agent apakah telah bertindak sesuai dengan keinginan principal dan juga 

memberikan informasi yang andal dan bermanfaat bagi principal yang berkaitan 

dengan kelangsungan perusahaan. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu 

menjembatani kepentingan principal dengan agent dalam mengelola perusahaan. 

 

 

 
2.2 Manajemen Laba 

 
2.2.1 Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah pilihan manajer tentang kebijakan akuntansi 

untuk mencapai tujuan khusus (Rahmawati, 2012). Manajemen laba digunakan 

untuk membuat laporan keuangan yang baik. Adanya keuangan yang baik tentu 

saja para investor tertarik membeli saham diperusahaan tersebut karena dinilai 

memiliki kinerja yang baik. 

Menurut (Wirakusuma, 2016) Manajemen laba adalah suatu proses yang 

disengaja, dengan batasan standar akuntansi keuangan untuk mengarahkan 

pelaporan laba pada tingkat tertentu. Menurut Schipper dalam Riske dan Basuki 

(2013) manajemen laba merupakan suatu kondisi dimana manajemen 
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melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak 

eksternal sehingga dapat menaikkan, meratakan, dan menurunkan laba. 

Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas 

laporan keuangan, dan menambah bisa dalam laporan keuangan serta dapat 

menggangu pemakai laporan keuangan yang percaya pada angka hasil rekayasa 

tersebut sebagai angka real atau tanpa rekayasa. 

Manajemen laba merupakan sifat akuntansi yang banyak mengandung 

taksiran (estimasi), pertimbangan (judgment) dan sifat accrual membuka 

peluang untuk bisa mengatur laba (Sofyan Harahap, 2012). Manajemen laba 

(earning management) dilakukan dengan mempermainkan komponen akrual 

dalam laporan keuangan atau memanipulasi, karena akrual adalah komponen 

yang mudah untuk dipermainkan sesuai keinginan ataupun tujuan orang yang 

melakukan pencatatan laporan keuangan. 

Manajemen laba bukanlah suatu hal yang merugikan selama dilakukan 

dalam koridor-koridor peluang, manajemen laba tidak selalu diartikan dengan 

proses manipulasi laporan keuangan karena terdapat beberapa metode yang 

dapat digunakan dan bukan sebagai suatu larangan (Kusumawardhani, 2012). 

Perilaku manajemen laba merupakan salah satu bentuk tindakan creative 

accounting dari manajer, tentunya tidak muncul dengan sendirinya, melainkan 

ada motivasi ekstrinsik dibalik perilaku tersebut (Dedhy Sulistiawan, 2012). 

Manajemen laba merupakan tindakan manajemen yang dapat 

mempengaruhi jumlah laba yang di hasilkan oleh perusahaan. Setiawati (2002) 
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dalam I Guna & Herawaty (2013) menyatakan bahwa, “manajemen laba 

sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal 

dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri (manajer)”. Manajemen laba 

terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam pelaporan keuangan 

dan penyusunan transaksi untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan 

untuk memanipulasi besaran laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja 

ekonomi perusahaan dan untuk mempengaruhi kontrak yang tergantung pada 

angka-angka akuntansi yang di laporkan dalam laporan keuangan. (Healy & 

Wahlen, 1999 dalam Ambarwati & Khoirul Hikmah, 2013). 

Manajemen laba merupakan intervensi yang dilakukan manajer dalam 

proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat 

meratakan, menaikan, dan menurunkan pelaporan laba, dimana manajemen 

dapat menggunakan kelonggaran penggunaan metode akuntansi, membuat 

kebijakan-kebijakan (discreationary) yang dapat mempercepat atau menunda 

biaya-biaya dan pendapatan, agar laba perusahaan lebih kecil atau lebih besar 

sesuai dengan yang diharapkan. 

Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan 

dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Artinya tindakan ini 

dilakukan mengandung motivasi-motivasi tertentu. Hal ini tidaklah aneh karena 

tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi 

manajemen disamping memang adalah suatu yang lazim bahwa besar kecilnya 

bonus dan tunjangan yang akan diterima oleh manajer tergantung dari besar 
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kecilnya laba yang diperoleh. Sedangkan principal selaku pemilik perusahaan 

hanya dapat mengawasi jalannya perusahaan melalui informasi yang diberikan 

agen. Informasi yang disajikan oleh pihak agen tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang sesungguhnya. 

Pada umumnya tujuan pihak manajemen melakukan manajemen laba 

untuk memaksimalkan kesejahteraan pihak manajemen, mengubah besaran 

laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan mempengaruhi hasil 

perjanjian yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan, 

pihak-pihak yang berkepentingan serta nilai pasar. Manajemen laba terjadi 

sebagai bagian dari dampak persoalan keagenan yaitu adanya 

ketidakseimbangan kepentingan antara pemilik dan manajemen. 

Pihak pemilik dan manajemen ingin memiliki tingkat keuntungan tertentu 

sehingga pihak manajemen selaku pengelola perusahaan melakukan praktek 

manajemen laba dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran dirinya sendiri. 

Para pemilik sebagian tidak mengetahui sepenuhnya yang ada pada perusahaan 

karena hanya menanam modal dan bertujuan hanya ingin memperoleh 

keuntungan atau laba. Tindakan manajemen laba tidak terlepas berhubungan 

dengan tindakan manajer dan para pembuat laporan keuangan perusahaan, 

dengan cara mengutak-atik data serta metode akuntansi (accounting methods) 

yang dipergunakan. 

Tatang Ary Gumanti menyatakan bahwa manajemen laba tidak harus 

dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, 
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tetapi lebih condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi (accounting 

methods) untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang 

diperkenankan menurut accounting regulations. 

Mempergunakan metode akuntansi seperti dinyatakan di atas dibenarkan. 

Namun karena itu dilakukan dengan maksud-maksud dan tujuan-tujuan tertentu 

serta dilandasi oleh suatu motivasi tertentu maka ini menjadi suatu yang patut 

untuk dicurigai. Apalagi jika tindakan tersebut bertujuan untuk mempengaruhi 

pasar, seperti ingin menaikan harga saham di pasar modal, investor sangat 

tertarik pada informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan 

(financial statement), karena informasi tersebut berdampak pada harga saham 

di pasar. Salah satu informasi yang dilihat dan dijadikan analisis oleh investor 

ada pada posisi laba dan nilai buku (book value). 

Menurut Scott manajemen laba adalah tindakan manajer untuk 

melaporkan laba yang dapat memaksimalkan kepentingan pribadi atau 

perusahaan dengan menggunakan kebijakan metode akuntansi. Alasan manajer 

melakukan hal tersebut karena ingin memperlihatkan kinerjanya yang baik 

sehingga kesempatan untuk mendapatkan bonus dan tunjangan pada 

perusahaan sangat besar. 

Menurut Schipper melihat manajemen laba baik dari sudut pandang laba 

ekonomi (nyata) ataupun dari sudut pandang informasional. Sudut pandang 

laba ekonomi (nyata) mengansumsikan adanya: 
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a. Eksistensi dari suatu laba ekonomi nyata yang didistribusikan dengan 

menggunakan manajemen laba yang disengaja dan/atau menggunakan 

kesalahan-kesalahan pengukuran yang terdapat dalam aturan-aturan 

akuntansi, dan 

b. Pendapatan yang kacau dan belum dikelola, yang diperoleh dari properti- 

properti baru manajemen laba baik dilihat dari segi jumlah, bisa atau 

variannya. 

Sudut pandang informasional menjelaskan melalui definisi sebagai 

berikut: manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan 

pertimbanagan mereka dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk 

mengubah laporan keuangan dengan tujuan menyesatkan beberapa pemangku 

kepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk 

mempengaruhi hasil-hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka 

akuntansi yang dilaporkan. Sedangkan sudut pandang informasional 

mengansumsikan bahwa: 

a. Pendapatan adalah salah satu sinyal yang digunakan untuk 

mempertimbangkan dan pengambilan keputusan, dan 

b. Para manajer memiliki informasi pribadi yang dapat mereka gunakan ketika 

mereka memilih unsur-unsur dalam GAAP terhadap berbagai kumpulan 

kontrak yang akan menentukan pembicaraan dan pelaku mereka. 
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Definisi yang dikemukakan oleh Healy dan Wahlen berfokus pada 

penerapan pertimbangan dalam laporan keuangan (a) untuk menyesatkan para 

pemangku kepentingan yang tidak ataupun tidak bisa melakukan manajemen 

laba, dan (b) untuk membuat laporan keuangan menjadi lebih informatif bagi 

para penggunanya. Oleh karenanya, terdapat sisi baik maupun buruk dari 

manajemen laba: (a) sisi buruknya adalah biaya yang diciptakan oleh kesalahan 

alokasi dari sumber-sumber daya, dan (b) sisi baiknya adalah potensi 

peningkatan kredibilitas manajemen dalam mengomunikasikan informasi 

pribadi kepada pemangku kepentingan eksternal, dan memperbaiki keputusan 

dalam alokasi sumber-sumber daya. 

Praktik manajemen laba oleh para manajer mencerminkan adanya 

perilaku oportunistik (Scott 2000 dalam Riduwan (2014). Dikatakan sebagai 

perilaku oportunistik karena praktik manajemen laba didasari oleh motivasi dan 

kepentingan tertentu yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu 

juga. 

Manajer mengelola laba bersih menggunakan pertimbangan- 

pertimbangan. Menurut Rahmawati (2012) pertimbangan-pertimbangan 

tersebut meliputi: 

a. Mengendalikan bermacam-macam akrual dimana akrual didefinisikan 

secara luas termasuk porsi item pendapatan dan biaya pada laporan rugi laba 

yang tidak mempresentasikan aliran kas 

b. Perubahan kebijakan akuntansi. 
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Manajer menggunakan akrual untuk mengelola earnings dalam 

memaksimalkan bonus. Perilaku akrual tersebut digunakan sebagai tujuan 

pencapaian bonus. Manajemen laba terdiri dari beberapa macam yaitu: 

a. Taking a bath: pola ini digunakan perusahaan dalam kondisi tertekan. 

 

Manajer cenderung melaporkan laba yang rendah dengan harapan 

meningkat dimasa depan. 

b. Minimisasi laba: pola ini digunakan ketika perusahaan memiliki laba yang 

tinggi, untuk mengurangi visilibitasnya manajer melakukan manajemen 

laba. 

c. Maksimisasi laba: pola ini digunakan ketika manajer menginginkan 

kenaikan bonus dan saat dihadapkan pada perjanjian hutang yang tinggi dan 

tidak dapat terbayarkan 

d. Perataan laba: pola ini digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang akan 

dihadapi oleh perusahaan. 

2.2.2 Motivasi Manajemen Laba 

Menurut Scott, motivasi manajemen laba adalah sebagai berikut: 

 

a. Bonus plan hypothesis 

 

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa rencana bonus atau 

kompensasi manajemen akan cenderung memilih dan menggunakan 

metode-metode akuntansi yang akan membuat laba yang dilaporkan 

menjadi lebih tinggi. 
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b. Debt (equity) hypothesis 

 

Debt (equity) hypothesis menyatakan bahwa perusahaan yang 

mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar itu cenderung 

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi dan menggunakan 

metode-metode akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta 

cenderung melanggar perjanjian utang apabila ada manfaat keuntungan 

tertentu yang dapat diperolehnya. 

c. Political cost hypothesis 

 

Political cost hypothesis menyatakan bahwa perusahaan itu 

cenderung memilih dan menggunakan motode-metode akuntansi yang 

dapat memperkecil atau memperbesar laba yang di laporkan. 

 

 

 
2.3 Model-Model Pengukuran Manajemen Laba 

Model-model pengukuran discretionary accruals untuk mengasumsikan bahwa 

adanya komponen non-discretionary accruals berasal dari total accruals. Beberapa 

bukti empiris menunjukkan bahwa perusahaan secara aktif mempraktikkan earnings 

management apabila memanipulasi laporan keuangan maka disimpulkan earnings 

quality bersifat positif. Pengujian Dechow et al dalam Ahim Abdurahman (2014) 

mengungkapkan model-model pengukurannya sebagai berikut: 
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1. The Healy Model, yaitu menguji adanya manajemen laba dengan 

membandingkan rata-rata total accruals dengan menggunakan skala selisih 

total asset terhadap variabel pemisah manajemen laba. 

2. The Angelo Model, yaitu menguji adanya earnings management dengan 

menghitung perbedaan pada total accruals dengan mengasumsikan jika 

perbedaan tersebut diharapkan tidak ada, model ini menggunakan total accrual 

periode sebelumnya yang dibagi dengan selisih total assets sebagai ukuran non- 

discretionary accruals. 

3. The Jones Model, yaitu mengansumsikan bahwa non-discretionary accruals 

bersifat konstan, mengontrol perubahan lingkungan ekonomi perusahaan pada 

non-discretionary accruals. 

4. The Modified Jones Model, yaitu didesain untuk mengurangi adanya dugaan 

pada jones model dalam kesalahan mengukur discretionary accruals, model ini 

diestimasikan pada periode kejadian. 

5. The Industry Model, yaitu mengasumsikan bahwa non-discretionary accruals 

nilainya selalu konstan dan bahwa variasi dalam faktor-faktor penentu non- 

discretionary accruals pada umumnya. 

Dalam akuntansi manajemen laba bukanlah suatu praktik yang dilarang. Hal ini 

karena manajemen laba bukanlah tindakan penipuan, fraud atau tindakan kejahatan 

lainya. Manajemen laba termasuk tindakan manipulasi laporan keuangan dan 

mengikuti kaidah-kaidah dalam metode akuntansi. Tetapi jika suatu perusahaan 

melakukan manajemen laba terlalu tinggi maka akan merugikan pihak investor yang 
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sudah percaya pada laporan keuangan yang dimanipulasi, karena investor menanamkan 

modalnya pada suatu perusahaan dengan keinginan imbal balik laba yang tinggi. 

Investor melihat kinerja perusahaan berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan 

suatu perusahaan. Sisi baik dari manajemen laba adalah dari kontraktor dan perspektif 

pelaporan keuangan, yaitu perspektif kontrak sejauh mana laba manajemen bisa baik 

berhubungan dengan kontrak yang efisien versus oportunistik bentuk teori akuntansi 

positif. Berdasarkan kontrak efisien diinginkan untuk memberikan kemampuan kepada 

manajer dalam mengelola pendapatan dalam menghadapi kontak. Sisi buruk dari 

manajemen laba adalah mengaburkan informasi kinerja ekonomis perusahaan dan 

kontroversi manajemen laba dikaitkan dengan etika atau moral, karena tindakan 

tersebut akan menyesatkan pemakai laporan keuangan. 

 

 

 
2.4 Good Corporate Governance 

 
2.4.1 Pengertian Good Corporate Governance 

Secara umum Good Corporate Governance (GCG) lebih ditunjukkan 

untuk sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, GCG lebih ditujukan 

pada tindakan yang dilakukan eksekutif perusahaan agar tidak merugikan para 

stakeholder karena GCG menyangkut moralitas, etika kerja dan prinsip-prinsip 

kerja yang baik. Terdapat beberapa pemahaman tentang definisi GCG yang 

dikeluarkan beberapa pihak baik dalam prespektif yang sempit dan perspektif 

yang luas. 
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Adapun definisi Good Corporate Governance (GCG) menurut Indra 

Surya (2014) adalah sebagai berikut: Good Corporate Governance terkait 

dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur 

organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan 

struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang 

menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan 

bertanggungjawab dengan memperhatikan kepentingan stakeholder. 

Sedangkan definisi Good Corporate Governance (GCG) menurut Mas 

Ahmad Daniri (2015) adalah sebagai berikut: Suatu pola hubungan, sistem, dan 

proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, 

RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara 

berkesinambungan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan 

kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan 

dan norma yang berlaku. 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 

Governance merupakan suatu struktur yang mengatur pola hubungan yang 

harmonis tentang peran dewan komisaris, direksi, pemegang saham dan para 

stakeholder lainnya dan pada akhirnya akan terhindar dari benturan peran. 

Sementara definisi Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan 

Surat Keputusan Negara BUMN No. 117/2002, adalah suatu proses dan 

struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan 

usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham 
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dalam jangka panjang dan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder 

 

lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. 

 

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Good Corporate 

Governance (GCG) adalah suatu sistem yang mengatur mengelola dan 

mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan secara berkesinambungan 

(sustainable) untuk menaikan nilai saham, sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada shareholders tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders yang 

meliputi karyawan, kreditur dan masyarakat. 

Sedangkan Forum For Good Corporate Governance Indonesia (FCGI) 

mendefinisikan Good Corporate Governance ialah seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, 

pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan 

internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban 

mereka atau dengan kata lainsuatu sistem yang mengendalikan perusahaan. 

Dari definisi diatas GCG pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, 

proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara 

berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholder) terutama dalam arti sempit 

hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris dan dewan direksi demi 

tercapainya tujuan perusahaan. GCG digunakan untuk mengatur hubungan- 

hubungan ini dan mencegah terjadi kesalahan-kesalahan yang signifikan dalam 

strategi perusahaan. 
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Tata kelola perusahaan sangat erat hubungannya dengan bagaimana 

pengelolaan usaha perusahaan. Tata kelola perusahaan yang efektif dapat 

menjadi modal untuk meraih dan menjaga kepercayaan masyarakat. Tata kelola 

perusahaan yang buruk dapat menyebabkan kegagalan pada suatu perusahaan. 

Tata kelola yang baik atau yang biasa disebut Good Corporate Governance 

(GCG) dapat menciptakan lingkungan kondusif yang mendukung terbentuknya 

efisiensi perusahaan dan mengurangi risiko yang dihadapi. 

Tata kelola perusahaan adalah keseluruhan pengendalian kegiatan dalam 

perusahaan. GCG berkaitan dengan perumusan berbagai rencana dan 

pencapaian tujuan jangka panjang serta struktur manajemen yang tepat 

(organisasi, sistem dan sumber daya manusia) untuk mencapai tujuan tersebut. 

Selain itu, perlu dipastikan bahwa fungsi-fungsi struktur untuk menjaga 

integritas perusahaan, reputasi, dan pertanggungjawaban kepada berbagai 

stakeholder (Steiner, 2013). 

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola yang 

menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas 

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi 

(independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan GCG merupakan salah 

satu upaya pengendalian internal perusahaan untuk meningkatkan kinerja. GCG 

sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, 

yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi 

secara efisisen guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang 
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berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar 

secara keseluruhan. 

Menurut Muh. Arief Effendi (2013), GCG merupakan seperangkat sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah 

bagi para pemangku kepentingan”. Menurut Cadbury dalam Adrian Sutedi 

(2014) mengatakan bahwa GCG adalah sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar tercapai keseimbangan antara kekuatan dan 

kewenangan perusahaan. 

GCG ditentukan oleh sejumlah faktor yaitu kebijakan-kebijakan 

pemerintah yang efektif dalam mengarahkan pada pelaporan yang transparan, 

keefektifan proses tata kelola dewan direksi, keefektifan dewan komisaris 

independen, penyampaian berbagai keputusan bisnis, budaya manajemen risiko 

yang melekat pada organisasi secara menyeluruh, dan ketertarikan pemegang 

saham untuk memastikan diterapkannya GCG (Walace & Zinkin, 2012). 

GCG merupakan seperangkat peraturan yang berfungsi sebagai pengatur 

hubungan antara pihak yang berkepentingan pada perusahaan baik pihak intern 

maupun ekstern guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Penerapan GCG 

memiliki peranan untuk mengamankan asset perusahaan, melindungi hak-hak 

pemangku perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham 

dengan menerapkan sistem pengendalian internal perusahaan. Dalam dunia 

perbankan GCG merupakan salah satu upaya memperkuat kondisi internal 

bank. 



34 
 

 

 

 
 

Di Indonesia, Forum For Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

dalam Veronica & Shiddharta Utama (2012) mendefinisikan bahwa Good 

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan 

hubungan antara pemangku kepentingan, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, 

karyawan serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya. Dalam 

penelitian ini digunakan empat proksi Good Corporate Governance, yaitu: 

a. Kepemilikan manajerial 

 

Kepemilikan manajerial merupakan persentase kepemilikan 

manajemen terhadap saham perusahaan. Semakin tinggi/besar saham yang 

dimiliki oleh manajerial, maka akan semakin tinggi mekanisme kontrol 

terhadap earnings management. 

 
 

b. Kepemilikan institusional 

 

Kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang 

dimiliki oleh institusi (baik institusi lokal ataupun asing). Semakin tinggi 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi maka akan semakin besar 

juga mekanisme kontrol terhadap earnings management. 

 
 

c. Dewan komisaris independen 

 

Merupakan dewan komisaris independen yang ada dalam jajaran 

dewan direksi perusahaan. Chtourou et al (2012) dalam Ambarwati & 

Khoirul Hikmah (2013) beranggapan ada 3 (tiga) karakter dewan komisaris 
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independen. Yaitu, dewan komisaris independen yang menjadi anggota 

dewan komisaris, pemisahan tugas dalam satu jabatan sebagai dewan 

komisaris, dan CEO yang diangkat sebagai dewan komite independen. 

 
 

d. Kepemilikan Saham Publik 

 

Merupakan persentase kepemilikan masyarakat atau publik terhadap 

sejumlah saham perusahaan. Semakin besar kepemilikan saham oleh publik 

maka semakin besar pula mekanisme kontrol terhadap tindakan manajemen 

(Jensen dan Meckling, 1976 dalam Ambarwati & Khoirul Hikmah, 2013). 

2.4.2 Mekanisme Good Corporate Governance 

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk 

memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme good corporate governance 

merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak 

yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/ pengawasan 

terhadap keputusan tersebut. Mekanisme good corporate governance diarahkan 

untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah 

organisasi. Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara principal dan 

agent akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara 

efektif untuk mengatasi masalah ketidak selarasan kepentingan tersebut. 

Menurut Boediono (2015), mekanisme good corporate governance merupakan 

suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan 
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operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga 

dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan. 

2.4.3 Ukuran Komisaris Independen 

Komisaris independen menunjukkan keberadaan wakil dari pemegang 

saham secara independen dan juga mewakili kepentingan investor. Komisaris 

Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga 

dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/ atau pemegang saham 

pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya 

untuk bertindak independen. Dengan adanya komisaris independen, maka 

kepentingan pemegang saham, baik mayoritas dan minoritas tidak diabaikan, 

karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang 

dibuat oleh pihak manajer (Darwis, 2009 dalam Laila, 2012). Adanya komisaris 

independen yang berasal dari luar perusahaan diharapkan akan direaksi positif 

oleh pasar (investor), karena kepentingan investor akan lebih dilindungi. 

Fama dan Jensen menyatakan bahwa komisaris independen akan lebih 

efektif dalam memonitor pihak manajer. Pemonitoran oleh komisaris 

independen dinilai mampu memecahkan masalah keagenan. Selain itu, 

komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja 

perusahaan. Komisaris independen dapat memberikan kontribusi terhadap 

kinerja perusahaan melalui aktivitas evaluasi dan keputusan stratejik. Aktivitas 
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evaluasi yang diberikan tersebut diharapkan mampu menjadi panduan bagi 

pihak manajer dalam menjalankan perusahaan. 

Dengan demikian, potensi mismanagement yang berakibat pada kesulitan 

keuangan dapat diminimumkan. Berkurangnya mismanagement menyebabkan 

peningkatan kinerja perusahaan karena efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

akan tercapai. Semakin besar jumlah dewan komisaris independen dalam 

perusahaan, maka akan semakin efektif dalam memonitor pihak manajer dan 

pada akhirnya kinerja perusahaan juga meningkat. Komisaris independen 

diukur dengan menggunakan proporsi komisaris independen yang duduk pada 

jajaran dewan komisaris. Dasar hukum komisaris independen adalah Kep. 

Direksi BEJ No. 315/BEJ/06-2000 yang mengatur bahwa Perusahaan Tbk 

wajib memiliki: (1) Komisaris Independen, dengan ketentuan jumlah 

Komisaris Independen minimal 30% dari seluruh jumlah komisaris; (2) Komite 

Audit; dan Sekretaris Perusahaan. Berikut adalah alat ukur komisaris 

independen (Candradewi & Sedana, 2016): 
 

 
2.4.4 Prinsip Dasar Good Corporate Governance (GCG) 

Menurut Emirzon, Joni (2016) Prinsip utama GCG yang diperlukan 

dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan yaitu: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 (𝐾𝐼𝑁𝐷) = 
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 
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a. Keterbukaan (Transparancy), dapat diartikan sebagai kerterbukaan 

informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam 

mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. 

b. Akuntabilitas (Accountability), adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga penggelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. 

c. Pertanggungjawaban (Responsibility), pertanggungjawaban perusahaan 

adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap 

prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. 

d. Independensi (Independency), atau kemandirian adalah suatu keadaan 

dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan 

maupun yang tidak sesuai dengan peraturan perudangudangan yang berlaku 

dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 

e. Kewajaran (Fairness) yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi 

hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perusahaan harus 

memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan 

masukkan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta 

perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada 

pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada 

perusahaan, dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama 
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dalam menerima karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara 

profesional tanpa membedakan suku, agama, ras. 

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, 

transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan 

GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan 

perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan 

masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (Moh Wahyudin 

Zarkasyi 2014). 

Dari pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa negara dalam hal 

ini berfungsi sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan yang dapat 

menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan. Dalam penerapan 

GCG dunia usaha sebagai pelaku pasar dalam menjalankan usahanya dengan 

sehat, efisien, dan transparan. Dan masyarakat sebagai pengguna produk dan 

jasa maka harus melakukan kontrol sosial dengan memperhatikan pelayanan 

terhadap masyarakat yang dilakukan pemerintah serta kegiatan produk atau jasa 

yang dihasilkan dunia usaha, melalui penyampaian pendapat secara objektif. 

 

 

2.5 Capital Adequacy Ratio (CAR) 

Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut Lukman Dendawijaya (2013) adalah 

rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva perusahaan yang mengandung 

risiko ikut dibiayai dari dana modal sendiri perusahaan disamping memperoleh dana- 
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dana dari sumber-sumber di luar perusahaan. CAR merupakan rasio yang menunjukan 

kecukupan modal perusahaan untuk menanggung kemungkinan risiko kerugian dalam 

operasional perusahaan. Semakin tinggi nilai CAR maka semakin kuat kemampuan 

perusahaan menanggung risiko dari setiap aktiva produktif yang berisiko. 

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan perusahaan untuk menutupi 

penurunan aktivanya sebagai akibat dari kegagalan pemberian kredit. Jika suatu 

perusahaan tidak dapat menjaga kecukupan modalnya minimal 8%, maka perusahaan 

akan kesulitan melakukan ekspansi kredit sehingga memengaruhi kinerja perusahaan 

tersebut. 

Menurut Ktut Silvanita (2013) terdapat tiga alasan perusahaan harus memenuhi 

kecukupan modal. Pertama, dengan tercukupinya modal akan menghindarkan 

perusahaan dari risiko kegagalan perusahaan. Kedua, jumlah modal yang dimiliki akan 

mempengaruhi pendapatan pemilik perusahaan atau pemegang saham. Semakin besar 

modal akan mempermudah perusahaan untuk memberikan kredit sehingga perusahaan 

memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh keuntungan. Ketiga, untuk 

memenuhi kecukupan modal minimal yang ditentukan oleh regulator. Berikut adalah 

alat ukur capital adequacy ratio (CAR) (Aprilia & handayani, 2018).: 

 

𝐶𝐴𝑅 = 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘 
𝐴𝑇𝑀𝑅 
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2.6 Economic Value Added (EVA) 

EVA merupakan salah satu alat pengukuran kinerja perusahaan yang 

dipopulerkan oleh G. Bennet Stewart dan Joel M. Stern pada tahun 1991 yang 

merupakan analis keuangan dari perusahaan konsultan Stern Stewart and Co. EVA 

didasarkan pada gagasan keuntungan ekonomis sebagai residual income yang 

menyatakan bahwa kekayaan dalam suatu perusahaan hanya diciptakan pada saat 

perusahaan mampu menutup biaya operasi dan biaya modal. Dalam perhitungannya, 

EVA adalah laba tertinggal setelah dikurangi dengan biaya modal (cost capital) yang 

diinvestasikan untuk menghasilkan laba tersebut, sehingga dapat menjadi suatu tolak 

ukur kinerja keuangan berbasis nilai. EVA juga menggambarkan jumlah absolut dari 

nilai pemegang saham (shareholder value) yang diciptakan (created) atau dirusak 

(destroyed) pada suatu periode tertentu, biasanya setahun. Eva yang positif 

menunjukan penciptaan nilai (value creation), sedangkan EVA yang negatif 

menunjukan penghancuran nilai (value destruction) (Tunggal 2014). 

Menurut Young dan O’Byrne (2012), EVA sebagai penengah antara pengukuran 

nilai dan kinerja perusahaan. EVA mengukur pertambahan nilai yang dihasilkan oleh 

manajemen berkaitan dengan usaha manajemen untuk meningkatkan kemakmuran 

pemegang sahamnya. Pada dasarnya, EVA mengukur nilai tambah dalam suatu periode 

tertentu. Nilai tambah ini tercipta bila perusahaan memperoleh keuntungan (profit) di 

atas cost of capital perusahaan. Secara matematis, EVA dihitung dari laba setelah pajak 

dikurangi dengan cost of capital tahunan. Jika EVA positif, menunjukkan perusahaan 

telah menciptakan kekayaan. 
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Untuk mendapatkan hasil dengan metode perhitungan EVA, terdapat 4 langkah 

utama yang diperlukan (Tunggal 2012), yaitu: 

1. Menghitung laba operasi bersih sesudah pajak (Net Operating Profit After Tax/ 

NOPAT). 

2. Menghitung Invested Capital. 

 

3. Menentukan Capital Cost Rate (Weight Average Cost of Capital/WACC) yang wajar. 

 

4. Menghitung EVA perusahaan. 

 

Ada beberapa metode dalam menentukan nilai EVA, dalam penelitian ini 

menggunakan rumusan EVA menurut S. David Young dan O’Byrne yang dikutip oleh 

(Handoko, 2012) adalah sebagai berikut: 

 
 

Dimana : 

 

NOPAT = Net Operating After Tax 

Capital Charge = WACC x Invested Capital 

Dari rumusan di atas, maka perhitungan EVA dapat dilakukan dengan langkah- 

langkah berikut: 

1. Menghitung NOPAT (Net Operating After Tax) 

 

NOPAT adalah laba yang diperoleh dari operasi perusahaan setelah dikurangi 

pajak penghasilan, tetapi termasuk biaya keuangan (financial cost) dan non cash book 

 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 
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keeping entries seperti biaya penyusutan (Handoko, 2012). Untuk menentukan nilai 

EVA ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penghitungan NOPAT yaitu: 

a. Penjualan 

 

Penjualan yang disyaratkan adalah penjualan dari kegiatan operasi perusahaan (barang 

dan jasa), bukan penjualan aktiva perusahaan. 

b. Biaya Operasi 

 

Biaya operasi yakni biaya yang timbul dari kegiatan operasi perusahaan. 

 

c. Pajak Penghasilan 

 

Pajak dibebankan berdasarkan presentase yang berlaku dikalikan dengan laba sebelum 

pajak. 

Rumusan NOPAT adalah sebagai berikut: 

 

𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 = 𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑆𝑒𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 + 𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 
 
 
 

2. Menghitung Invested Capital 

 

Menurut Young dalam (Widyatmini dan Damanik, 2012) disebutkan bahwa 

Invested Capital adalah jumlah seluruh keuangan perusahaan terlepas dari kewajiban 

jangka pendek, passiva yang tidak menanggung bunga, seperti hutang, upah yang akan 

jatuh tempo dan pajak yang akan jatuh tempo. Invested Capital (IC) sama dengan 

jumlah ekuitas pemegang saham, seluruh hutang jangka pendek dan jangka panjang 

yang menanggung bunga hutang dan kewajiban jangka panjang lainnya. 

Secara matematis: 
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𝐼𝐶 = 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑘, 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑘 + 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 𝐽𝑘. 𝑃𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 + 𝐸𝐾𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
 
 
 

3. Menghitung Weighted Average Cost of Capital (WACC) 

 

WACC adalah jumlah biaya dari setiap komponen modal hutang jangka pendek, 

hutang jangka panjang, dan ekuitas pemegang saham ditimbang berdasarkan proporsi 

relatifnya dalam struktur modal perusahaan pada nilai pasar. 

Secara matematis: 

 

WACC = {D×rd (1-T)} + (E-re) 

 

Dengan Cara : 

 

a. Menghitung tingkat modal dari hutang (D) 

 

Penghitungan tingkat modal dari hutang bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar proporsi hutang dari seluruh modal perusahaan. Dengan rumus matematis 

sebagai berikut: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 (𝐷) = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 + 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
 
 
 
 

b. Menghitung Biaya Hutang (rd) 

 

Biaya hutang bertujuan untuk menghitung tarif yang harus dibayar oleh 

perusahaan untuk mendapatkan tambahan hutang (Iramani dan Febrian, 2015). Secara 

matematis, biaya hutang dapat dicari dengan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔(𝑟𝑑) = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔
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c. Menentukan Pajak Penghasilan (T) 

 

Tingkat pajak bertujuan untuk menghitung persentase pajak yang dikeluarkan 

oleh perusahaan. Dengan rumus sebagai berikut: 

𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 (𝑇) = 

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘
 

 
 
 
 
 

 

d. Mengitung Tingkat Modal dari Ekuitas (E) 

 

Perhitungan tingkat modal dari ekuitas bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar proporsi ekuitas dari seluruh modal perusahaan. Secara matematis bisa diperoleh 

dengan rumus sebagai berikut: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 (𝐸) = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔 + 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠 
 
 
 
 

e. Menghitung Biaya Modal (re) 

 

Biaya modal adalah tingkat pengembalian yang dikehendaki oleh investor 

karena adanya ketidakpastian laba sebagai akibat dari tambahan resiko atas keputusan 

yang diambil perusahaan. Untuk menghitung, dapat digunakan pendekatan price 

earning ratio dengan rumusan sebagai berikut: 

1 
𝐶𝑜𝑠𝑡 𝑜𝑓 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 = 

𝑝𝑒𝑟 
× 100% 
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𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 
𝑃𝐸𝑅 = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 
 
 
 

f. Menghitung Capital Charge 

 

Capital Charge adalah aliran kas yang dibutuhkan untuk mengganti para 

investor atas resiko usaha dari modal yang ditanamkan (Widyatmini dan Damanik, 

2012). Rumusan Capital Charge menurut Young dalam (Handoko, 2012) 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 = WACC × 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑑 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

 
 

2.7 Pandangan Islam 

 
2.7.1 Pandangan Islam tentang Kinerja Perusahaan 

Akuntansi juga merupakan upaya untuk menjaga terciptanya keadilan 

dalam masyarakat, karena akuntansi memelihara catatan sebagai accountability 

dan menjamin akurasinya (Sofyan S. Harahap, 2014). terdapat dalam surah 

Asy-Syu’ara ayat 181-184: 
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Artinya: “181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang- 

orang yang merugikan; 182. dan timbanglah dengan timbangan 

yang lurus. 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada 

hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan 

membuat kerusakan; 184. Dan bertakwalah kepada Allah yang 

telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu”. 

Kebenaran dan keadilan dalam mengukur (menakar) tersebut, menurut 

Dr. Umer Chapra juga menyangkut pengukuran kekayaan, utang, modal 

pendapatan, biaya, dan laba perusahaan, sehingga seorang Akuntan wajib 

mengukur kekayaan secara benar dan adil. Agar pengukuran tersebut dilakukan 

dengan benar, maka perlu adanya fungsi auditing. 

Selain itu didalam Al-Qur’an juga dijelaskan tentang larangan 

mengambil harta orang lain dengan cara batil yaitu pada surat An-Nisa Ayat 

29: 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 

harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 

dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Penyayang kepadamu”. 

 

Ayat ini menjelaskan larangan mengambil harta orang lain dengan cara 

batil. Etika dalam akuntansi syariah melarang seorang akuntan untuk 

mengambil atau mengakui suatu aset pihak lain tanpa melalui transaksi yang 

sah seperti jual-beli. 

2.7.2 Pandangan Islam Terhadap manajemen laba 

Islam adalah agama yang diridhoi dan disempurnakan oleh Allah SWT, 

artinya Islam bukan hanya agama yang mengatur tentang ibadah saja, akan 

tetapi semua aspek kehidupan manusia juga diatur di dalamnya. Hal ini bisa 

kita lihat dalam Al-Qur’an yang merupakan kitab suci agama Islam, dimana 

semua hal tentang kehidupan dan aturan-aturan hablum minallah dan hablum 

minannas diatur di dalamnya. 
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Begitu juga dengan manajemen laba atau disebut juga dengan teknik 

merekayasa laba untuk kepentingan spesifik yang dapat menimbulkan kerugian 

bagi pemilik saham maupun stakeholder perusahaan. Dalam Al-Qur’an 

dijelaskan bahwa dalam memimpin baik itu memimpin negara ataupun 

perusahaan haruslah dengan adil dan jangan mengikuti hawa nafsu. Sesuai 

dengan firman Allah SWT dalam Q.S. Shaad ayat 26 yang berbunyi: 

 

 

 
Artinya: “Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah 

(penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di 

antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa 

nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. 

Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan 

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari 

perhitungan.” 

 
Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap manusia adalah khalifah atau 

pemimpin di bumi, termasuk dalam hal memimpin perusahaan. Dari ayat 

tersebut juga dijelaskan bahwa dalam memimpin harus bersikap adil dan tidak 
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mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu hanya akan menyesatkan kita dari 

Allah SWT. 

Berkenaan dengan bentuk manajemen laba, sebelum tahun 2012 tidak ada 

ketentuan dari Dewan Syariah Nasional mengenai bentuk manajemen laba yang 

diperbolehkan, karena nilai-nilai yang terkandung pada praktik ini belum sesuai 

dengan ajaran-ajaran Islam. 

Saat ini terdapat fatwa mengenai salah satu bentuk dari manajemen laba, 

yaitu Income Smoothing. Namun, fatwa ini memperbolehkan Income 

Smoothing dengan pendekatan untuk melindungi lembaga keuangan dari risiko 

pengalihan dana besar-besaran, dan bukan dalam konteks ingin mengambil 

keuntungan serta dengan seizin nasabah, bukan secara sembunyi-sembunyi. 

Dalam Fatwa Nomor 87/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode Perataan 

Penghasilan (Income Smoothing), disebutkan bahwa income smoothing, yaitu 

perataan laba ialah pengaturan pengakuan dan pelaporan laba atau penghasilan 

dari waktu ke waktu dengan cara menahan sebagian laba/penghasilan dalam 

satu periode, dan dialihkan pada periode lain dengan tujuan mengurangi 

fluktuasi yang berlebihan atas bagi hasil antara Lembaga Keuangan Syariah 

(LKS) dan nasabah penyimpan dana (Dana Pihak Ketiga/DPK). Fatwa 

menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu yang diduga kuat akan 

menimbulkan risiko pengalihan/penarikan dana nasabah dari Lembaga 

Keuangan Syariah akibat tingkat imbalan yang tidak kompetitif dan wajar 
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(displayed commercial risk). Hal itu pun diperbolehkan, namun dengan 

ketentuan-ketentuan seperti yang disebutkan di dalam fatwa. 

Dengan kata lain, tidak serta merta semua teknik income smoothing 

diperbolehkan, namun yang diperbolehkan ialah yang memenuhi ketentutan- 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh fatwa. Salah satunya ialah bahwa praktik 

perataan laba hanya diperbolehkan dengan syarat apabila bagi hasil actual 

melebihi tingkat imbalan yang diproyeksikan, dan dengan izin nasabah pemilik 

dana, serta dengan alasan kuat yang darurat dengan memperhatikan opini 

Dewan Pengawai Syariah. Sehingga dalam pelaksanaannya tetap menekankan 

kepada unsur transparansi dan keterbukaan terhadap pihak-pihak lain yang 

berkepentingan terhadap laporan keuangan. 

Hal ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua Lembaga Keuangan 

Syariah atau khususnya perbankan syariah kemudian boleh melaksanakan 

income smoothing, karena yang diperbolehkan itu ialah yang memenuhi syarat 

dan ketentuan-ketentuan tersebut. 

 

 

2.8 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan tinjauan pustaka dari hasil penelitian 

sebelumnya. 
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Table 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1 Kadek Ayu 

Supriatini, 

dkk. (2021) 

Non 

Performing 

Loan, Loan to 

Deposit 

Ratio, Good 

Corporate 

Governance, 

Net Interest 

Margin, 

Return on 

Assets, 

Capital 

Adequacy 

Ratio dan 

Economic 

Value Added 

Terhadap 

Harga Saham 

Variabel 

independen: 

Non 

Performing 

Loan, Loan 

to Deposit 

Ratio, Good 

Corporate 

Governance, 

Net Interest 

Margin, 

Return on 

Assets, 

Capital 

Adequacy 

Ratio, 

Economic 

Value Added 

Variabel 

dependen: 

Harga Saham 

Hasil penelitian 

menunjukan bahwa 

secara parsial 

terdapat pengaruh 

negatif variabel Non 

Performing Loan, 

Loan to Deposit 

Ratio, Good 

Coorporate 

Governance 

terhadap Harga 

Saham, sedangkan 

variabel Net 

Interest Margin, 

Return On Asset, 

Economic Value 

Added berpengaruh 

positif terhadap 

Harga Saham. 

Sementara , Capital 

Adequacy Ratio 

tidak berpengaruh 

terhadap Harga 

Saham 

2 Margareta I. 

B. Hera, dkk. 

(2021) 

Analisis 

Kinerja 

Keuangan 

Perusahaan 

dengan 

Pendekatan 

Metode 

Economic 

Value Added 

Variabel 

independen: 

Economic 

Value Added 

Variabel 

dependen: 

Kinerja 

Keuangan 

Hasil penelitian 

diukur dengan 

metode EVA 

menunjukkan nilai 

EVA secara 

keseluruhan dari 

perusahaan otomotif 

dan komponen 

bernilai 
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  (Eva) 

(Studi pada 

Perusahaan 

Otomotif & 

Komponen 

yang 

Terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 2016- 

2019) 

 negatif (EVA<0) 

setiap tahunnya. 

Sehingga dapat 

disimpulkan 

perusahaan otomotif 

dan komponen 

belum 

memiliki kinerja 

keuangan yang baik 

karena manajemen 

belum dapat 

menciptakan nilai 

tambah ekonomi 

bagi perusahaan dan 

belum mampu 

memenuhi 

kewajiban terhadap 

penyandang dana. 

Nilai EVA yang 

negatif juga 

mencerminkan 

bahwa adanya 

penurunan nilai 

kekayaan perusahaan 

dan pemilik modal. 

3 Reni Ade 

Aprianti. 

(2021) 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Manajemen 

Laba pada 

Perspektif 

Ekonomi 

Islam. 

Variabel 

independen: 

Good 

Corporate 

Governance 

Variabel 

dependen: 

Manajemen 

Laba 

Berdasarkan hasil 

penelitian ini secara 

Parsial bahwa 

komite audit 

memiliki pengaruh 

negatif dan 

siginifikan terhadap 

manajemen laba, dan 

ukuran dewan 

komisaris memiliki 

pengaruh negatif dan 

tidak signifikan 
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    terhadap manajemen 

laba, sedangkan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh negatif 

signifikan dan 

kepemilikan 

manajerial memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

4 Rizki 

Zulkarnain, 

dkk. (2021) 

Pengaruh 

Corporate 

Social 

Responsibility 

dan 

Mekanisme 

GCG 

terhadap 

Manajemen 

Laba 

Perusahan 

Manufaktur 

yang 

Terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia. 

Variabel 

independen: 

Corporate 

Social 

Responsibilit 

y, Good 

Corporate 

Governance 

Variabel 

dependen: 

Manajemen 

Laba 

The results show that 

the independen 

commissioner, the 

audit 

committee has no 

effect on earnings 

management and the 

CSR disclosure of 

managerial 

ownership has an 

effect on earnings 

management. 

5 Vioaldy 

Eprilian 

Saputra, dkk 

(2021) 

Efek 

Mekanisme 

Good 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Kinerja 

Keuangan 

melalui 

Mediasi 

Variabel 

independen: 

Good 

Corporate 

Governance 

Variabel 

dependen: 

Kinerja 

Keuangan, 

Mediasi 

Hasil menunjukkan 

bahwa GCG tidak 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan, namun 

GCG berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba. 

Selanjutnya, 

manajemen laba 
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  Manajemen 

Laba. 

Manajemen 

Laba 

tidak berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan. Terakhir, 

GCG tidak 

ditemukan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

keuangan melalui 

manajemen laba. 

6 Nadiafara 

Cahyaningtias 

(2020) 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) 

terhadap 

Manajemen 

Laba 

Variabel 

independen: 

Good 

Corporate 

Governance 

Variabel 

dependen: 

Manajemen 

Laba 

Hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan 

bahwa Kepemilikan 

Institusional dan 

Kepemilikan 

Manajerial 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

sedangkan, Dewan 

Komisaris 

Independen dan 

Komite Audit tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

7 Friscasyllia 

Lavenia 

Lolana, dkk 

(2019) 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

terhadap 

Manajemen 

Laba dengan 

Tax 

Avoidance 

sebagai 

Variabel 

Intervening. 

Variabel 

independen: 

Good 

Corporate 

Governance, 

Tax 

Avoidance, 

Variabel 

Intervening 

Variabel 

dependen: 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa komisaris 

independen tidak 

berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba, kualitas audit 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

laba, dan tax 

avoidance 

berpengaruh positif 
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   Manajemen 

Laba 

terhadap manajemen 

laba. Komisaris 

independen dan 

kualitas audit tidak 

berpengaruh 

terhadap tax 

avoidance. Hasil dari 

analisis jalur 

menemukan bahwa 

hanya kualitas audit 

melalui tax 

avoidance yang 

mempunyai 

pengaruh signifikan 

secara tidak 

langsung terhadap 

manajemen laba. 

8 Laila Nur 

Habibah 

(2019) 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

(GCG) 

terhadap 

Manajemen 

Laba 

Perusahaan 

Manufaktur 

dalam Daftar 

Jakarta 

Islamic Index 

(JII) Tahun 

2012-2017. 

Variabel 

independen: 

Good 

Corporate 

Governance 

Variabel 

dependen: 

Manajemen 

Laba 

Hasil penelitian ini 

secara simultan 

menunjukkan bahwa 

ukuran dewan 

komisaris, komite 

audit, dan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

signifkan terhadap 

manajemen laba. 

Namun secara 

persial hanya komite 

audi yang 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

9 Vera Nanda 

Risna Hapsari 

(2017) 

Pengaruh 

Mekanisme 

Corporate 

Variabel 

independen: 

Good 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

kepemilikan 
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  Governance 

terhadap 

Manajemen 

Laba. 

Corporate 

Governance 

Variabel 

dependen: 

Manajemen 

Laba 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial, dan 

komite audit 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba, sedangkan 

komisaris 

independen memiliki 

pengaruh terhadap 

manajemen laba. 

10 Komang 

Krisna 

Wedayanthi, 

dkk. (2016) 

Pengaruh 

Economic 

Value Added, 

Komposisi 

Dewan 

Komisaris 

Independen 

dan Return on 

Assets 

terhadap 

Nilai 

Perusahaan 

Variabel 

independen: 

Economic 

Value Added, 

Komposisi 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Return on 

Assets 

Variabel 

dependen: 

Nilai 

Perusahaan 

Hasil analisis 

menunjukkan bahwa 

economic value 

added berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

nilai perusahaan 

pada sektor 

perbankan di BEI, 

komposisi dewan 

komisaris 

independen 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

sektor 

perbankan di BEI, 

return on assets 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap nilai 

perusahaan pada 

sektor perbankan di 

BEI. 
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Sumber: Jurnal-jurnal tahun 2016-2021 

 

2.9 Pengembangan Hipotesis 

Proposisi sebagai sebuah pernyataan mengenai konsep yang mungkin 

dipertimbangkan sebagai benar atau salah jika itu mengacu kepada fenomena yang 

dapat diamati. Ketika proposisi diformulasikan untuk pengujian empiris, hal ini disebut 

hipotesis. 

Sedangkan menurut Sugiyono, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap 

rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan 

dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru 

didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan 

jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan. 

Hipotesis Nol (H0) adalah hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan 

antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Artinya, dalam rumusan 

hipotesis, yang diuji adalah ketidakbenaran variabel (X) mempengaruhi (Y). 

Sedangkan Hipotesis Kerja (1) adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan 

antara variabel independen (X) dan variabel dependen (Y) yang diteliti. Hasil 

perhitungan H1 tersebut, akan digunakan sebagai dasar pencarian data penelitian. 

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif. Pada penelitian kualitatif hipotesis tidak dirumuskan, tetapi 

justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji 

dengan pendekatan kuantitatif. 
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2.9.1 Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan manajerial yaitu semakin tinggi/besar saham yang dimiliki 

oleh manajerial, maka akan semakin tinggi mekanisme kontrol terhadap 

earnings management. Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang dapat 

diajukan: 

H1: Diduga kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap aktivitas 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor otomotif yang 

terdaftar di BEI. 

2.9.2 Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional yaitu semakin tinggi kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh institusi maka akan semakin besar juga mekanisme kontrol 

terhadap earnings management. Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang 

dapat diajukan: 

H2: Diduga kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

aktivitas manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor otomotif 

yang terdaftar di BEI. 

2.9.3 Dewan Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba 

Fama dan Jensen (1983) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

menyatakan bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat 

bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para 

manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan 

nasehat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik 
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untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good 

corporate governance. Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang dapat 

diajukan: 

H3: Diduga dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap 

aktivitas manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor otomotif 

yang terdaftar di BEI. 

2.9.4 Kepemilikan Saham Publik terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan masyarakat atau publik yaitu semakin besar kepemilikan 

saham oleh publik maka semakin besar pula mekanisme kontrol terhadap 

tindakan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Ambarwati & Khoirul 

Hikmah, 2013). Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang dapat diajukan: 

H4: Diduga kepemilikian saham publik berpengaruh signifikan terhadap 

aktivitas manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor otomotif 

yang terdaftar di BEI. 

2.9.5 Capital Adequacy Ratio terhadap Manajemen Laba 

Untuk saat ini minimal CAR (Capital Adequacy Ratio) sebesar 8% dari 

Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR). Atau ditambah dengan resiko 

pasar dan resiko operasional, hal ini bergantung pada kondisi perusahaan yang 

bersangkutan (Riyadi, 2016). Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang dapat 

diajukan: 



61 
 

 

 

 
 

H5: Diduga Capital Adequacy Ratio berpengaruh signifikan terhadap aktivitas 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor otomotif yang 

terdaftar di BEI. 

2.9.6 Economic Value Added terhadap Manajemen Laba 

EVA yang positif menandakan perusahaan berhasil menciptakan nilai 

bagi pemilik modal karena perusahaan mampu menghasilkan tingkat 

pengembalian yang melebihi tingkat biaya modalnya. EVA yang negatif 

menunjukkan nilai perusahaan menurun karena tingkat pengembalian lebih 

rendah dari biaya modal. Dari penjelasan di atas maka hipotesis yang dapat 

diajukan: 

H6: Diduga Economic Value Added berpengaruh signifikan terhadap aktivitas 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor otomotif yang terdaftar di 

BEI. 

 

 

2.10 Kerangka Pemikiran 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam kegiatan operasinya 

merupakan fokus utama dalam penilaian prestasi perusahaan (analisis fundamental 

perusahaan) karena laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan 

perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan 

elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukkan prospek perusahaan 

dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
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kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, 

kepemilikan saham publik, capital adequacy ratio, dan economic value added terhadap 

aktivitas manajemen laba. Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pemikiran 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 

 

 

Kepemilikan Manajerial 

(X1) 

Kepemilikan Institusional 

(X2) 

Dewan Komisaris Independen 

(X3) Manajemen 

Laba (Y) 

Kepemilikan Saham Publik 

(X4) 

Capital Adequacy Ratio 

(X5) 

Economic Value Added 

(X6) 
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Keterangan : 
 

: Pengaruh interaksi masing-masing variabel independen kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, 

kepemilikan saham publik, capital adequacy ratio, dan economic value 

added terhadap aktivitas manajemen laba 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang 

menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 

penelitian dengan angka-angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik 

(Indriantoro dan Bambang Supomo, 2012). 

 

 

3.2 Data dan Sumber data 

Penelitian ini menggunakan data historis. Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari pihak ketiga melalui media perantara (Indriantoro 

dan Bambang Supomo, 2012). 

Data penelitian ini berasal dari sumber data eksternal yang diperoleh di Bursa 

Efek Indonesia dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) www.idx.co.id serta 

didukung dengan catatan dan buku lain sebagai landasan teori dalam penelitian ini. 

 

 

 
3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri otomotif 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan objek penelitian ini adalah: 

 

64 

http://www.idx.co.id/


65 
 

 

 

 
 

1. Laporan keuangan perusahaan tahun 2019-2021 yang berakhir 31 Desember. 

 

2. Informasi mengenai data Corporate Governance (independen kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, 

kepemilikan saham publik), Capital Adequacy Ratio, dan Economic Value 

Added. 

 

 

3.4 Populasi dan sampel 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah perusahaan manufaktur sektor industri otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria-kriteria 

tersebut antara lain: 

1. Perusahaan manufaktur sektor industri otomotif yang telah terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2019; 

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah untuk 

periode 2019-2021; 

3. Memiliki informasi mengenai data Corporate Governance (independen 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, kepemilikan saham publik), Capital Adequacy Ratio, dan 

Economic Value Added. 
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Table 3.1 Proses Seleksi Sampel 
 

Keterangan Jumlah 

Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 178 

Perusahaa manufaktur non subsektor otomotif yg terdaftar di bursa efek 

indonesia tahun 2019-2021 

(165) 

Perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang terdafar di Bursa Efek 

Indonesia 

13 

Perusahaan manufaktur sub sektor otomotif yang tidak memiliki data 

laporan keuangan di BEI tahun 2019-2021 

(1) 

Total perusahaan yang dipilih sebagai sampel 12 

Sampel (12 perusahaan X 3 tahun) 36 

Sumber: data olahan penulis (2020) 

 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel pada penelitian ini adalah perusahaan 

yang diunduh melalui website www.idx.com.id dan pencarian manual yang dilakukan 

oleh peneliti maka diperoleh perusahaan yang digunakan sebagai sampel yaitu 12 

perusahaan yang terdaftar diBursa Efek Indonesia 

 

 

 
3.5 Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang 

diterbitkan oleh organisasi yang bukan pengolahnya yang berupa data dokumentasi 

dari laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri otomotif yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Data sekunder ini diperoleh dari Indonesian 

http://www.idx.com.id/
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Capital Market Directory (ICMD), annual report perusahaan yang diperoleh dari 

website www.idx.co.id.dan website masing-masing perusahaan. 

 

 

 
3.6 Definisi Operasional Variable Penelitian 

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Sesuai dengan judul 

penelitian yang dipilih penulis yaitu Pengaruh Mekanisme Good Corporate 

Governance (GCG), Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Economic Value Added 

(EVA) terhadap Aktivitas Manajemen Laba (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur sektor industri otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 

2019-2021), maka penulis mengelompokan variabel yang digunakan dalam penelitian 

ini menjadi variabel independen (X) dan variabel dependen (Y). Adapun penjelasannya 

sebagai berikut: 

1. Variabel Dependen 

 

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah manajemen laba pada perusahaan Manufaktur 

sektor Otomotif yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019- 

2021. Manajemen laba merupakan sifat akuntansi yang banyak mengandung 

taksiran (estimasi), pertimbangan (judgment) dan sifat accrual membuka 

http://www.idx.co.id.dan/
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peluang untuk bisa mengatur laba (Sofyan Harahap, 2012). Manajemen laba 

(earning management) dilakukan dengan mempermainkan komponen akrual 

dalam laporan keuangan atau memanipulasi, karena akrual adalah komponen 

yang mudah untuk dipermainkan sesuai keinginan ataupun tujuan orang yang 

melakukan pencatatan laporan keuangan. 

Dalam penelitian ini dalam pengukuran manajemen laba menggunakan 

metode Modified Jones (1995) yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

TAit = NIit – CFOit 
 

TAit 
  

 1    Re vit 


 

 PPEit 


1    2    3   
Ait  1  Ait  1   Ait  1     Ait  1 



NDAit   
 1 






  Re vit 

 
 

 Re cit 




 PPEit 


1    2     3 
 Ait  1   Ait  1 Ait  1     Ait  1 



DAit 
TAit 

Ait  1 

 NDAit 

 

Keterangan: 

 
TAit = Total akrual perusahaan i pada tahun t 

NIit = Laba bersih (net income) perusahaan pada tahun t. 

CFOit = Kas dari operasi (cash flow from operation) perusahaan i pada 

  
tahun t. 

Ait-1 = Total aset perusahaan i t-1 

REVit = Pendapatan perusahaan i pada periode t. 

RECit = Piutang perushaan i pada periode t 
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PPEit = Aktiva tetap perusahaan i pada periode t 

Ait-1 = Total aset perusahaan i pada periode t-1 

NDAit = Non descretionary accrual perusahaan i pada tahun t 

 

∆REVit = Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t. 

 

∆RECit = Perubahan piutang bersih perusahaan i pada periode t. 

 

β1,β2,β3 =   Fitted   coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada 

perhitungan total accruals 

DAit = Discretionary accruals 

 

ɛ = Error term perusahaan i pada periode t 

 

 
 

2. Variabel Independen 

 

Sugiyono (2015) mendefenisikan variabel independen adalah variabel 

yang mempengaruhi variabel dependen. Pada penelitian ini variabel 

independen terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

dewan komisaris independen, kepemilikan saham publik, Capital Adequacy 

Ratio, dan Economic Value Added. 

a. Kepemilikan Manajerial (X1) 
 

Kepemilikan manajerial yaitu semakin tinggi/besar saham yang dimiliki 

oleh manajerial, maka akan semakin tinggi mekanisme kontrol terhadap 

earnings management (Purnama, 2017). 

 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 
𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑀𝑎𝑛𝑎𝑗𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 = 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟
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b. Kepemilikan Institusional (X2) 
 

Kepemilikan institusional yaitu semakin tinggi kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh institusi maka akan semakin besar juga mekanisme kontrol 

terhadap earnings management. Dalam pengukuran kepemilikan 

institusional dapat dirumuskan sebagai berikut (Kusumawardhani, 2012) : 

 

 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 = 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 
  𝑂𝑙𝑒ℎ 𝐼𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙  

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 
 
 
 
 
 

c. Dewan Komisaris Independen (X3) 
 

Fama dan Jensen (1983) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan 

bahwa non-executive director (komisaris independen) dapat bertindak 

sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer 

internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat 

kepada manajemen (Candradewi & Sedana, 2016) 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 (𝐾𝐼𝑁𝐷) = 
𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑒𝑤𝑎𝑛 

𝐾𝑜𝑚𝑖𝑠𝑎𝑟𝑖𝑠 
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d. Kepemilikan Saham Publik (X4) 
 

Kepemilikan masyarakat atau publik yaitu semakin besar kepemilikan 

saham oleh publik maka semakin besar pula mekanisme kontrol terhadap 

tindakan manajemen (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Ambarwati & 

Khoirul Hikmah, 2013). 

 

 

 

 

 

 
e. Capital Adequacy Ratio (X5) 

 

CAR merupakan indikator terhadap kemampuan perusahaan untuk 

menutupi penurunan aktivanya sebagai akibat dari kegagalan pemberian 

kredit (Aprilia & handayani, 2018). 

 

 

 
f. Economic Value Added (X6) 

 

EVA adalah laba tertinggal setelah dikurangi dengan biaya modal (cost 

capital) yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba tersebut, sehingga 

dapat menjadi suatu tolak ukur kinerja keuangan berbasis nilai (Handoko, 

2012). 
 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑖ℎ𝑎𝑘 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘

 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝐵𝑒𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟 

𝐾𝑒𝑝𝑒𝑚𝑖𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚 𝑃𝑢𝑏𝑙𝑖𝑘 = 𝑀𝑜𝑑𝑎𝑙 𝐵𝑎𝑛𝑘 
𝐴𝑇𝑀𝑅 

𝐸𝑉𝐴 = 𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 
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3.7 Teknik Analisis Data Penelitian 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

statistik. Analisis ini bertujuan untuk menentukan pengaruh antara variabel mekanisme 

Corporate Governance (independen kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dewan komisaris independen, kepemilikan saham publik), CAR dan 

EVA. Metode analisis dalam penelitian ini meliputi: 

1. Statistik deskriptif 

 

2. Uji asumsi klasik 

 

3. Uji hipotesis 

 

 

 
3.7.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran mengenai suatu variabel yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum dan nilai 

minimum (Ghozali, 2013). Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk 

mengetahui karakteristik dan kewajaran data observasi yang digunakan untuk 

masing-masing variabel tersebut. Oleh karena itu, dengan melakukan analisa 

statistik deskriptif ini akan dapat diketahui apabila terdapat outlier dalam data 

observasi yang digunakan. (Ghozali, 2013). 
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3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Menghasilkan nilai parametric yang sesuai dengan asumsi Ordinary 

Least Squeres (OLS). Terlebih dahulu data harus memenuhi uji asumsi klasik. 

Alat pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat 

lunak (software) computer Eviews 9 untuk mempercepat perolehan hasil yang 

dapat menjelaskan variabel-variabel yang akan diteliti, dengan metode analisis 

Ordinary Least Squeres (OLS). Adapun uji asumsi klasik yang telah dilakukan 

dan hasilnya adalah sebagai berikut : 

 

 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data sebuah model regresi, 

variabel dependent, variabel independent, atau keduanya mempunyai 

distribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah menggunakan uji Jarque Bera dengan melihat nilai probability. Jika 

nilai probability lebih besar dari nilai derajat kesalahan a=0,05 maka 

penelitian ini tidak ada permasalahan normalitas atau dengan kata lain, data 

terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai probability lebih kecil dari nilai 

derajat kesalahan a=0,05, maka dalam penelitian ini ada permasalahan 

normalitas atau dengan kata lain, data tidak terdistribusi normal. 

3.7.2.2 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 
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yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 

variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak 

orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai 

kolerasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. 

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan (kolerasi) yang signifikan diantara dua atau lebih variabel 

indenpenden dalam model regresi. Jika koefisien kolerasi diantara masing- 

masing variabel bebas lebih dari 0,8 maka terjadi multikolinearitas dan 

sebaliknya, jika koefisien korelasi antara masing-masing variabel bebas 

kurang dari 0,8 maka tidak terjadi multikolinearitas. 

 

 

3.7.2.3 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi merupakan suatu kejadian dimana error term pada satu 

periode waktu secara sistematik tergantung pada error term pada periode- 

periode waktu yang lain. Uji auto korelasi juga bisa dilihat dari nilai 

probabilitas Chi-Square. Jika probabilitas Chi-Square lebih besar dari tingkat 

signifiansi 5% maka tidak terdapat autokorelasi dan sebaliknya jika 

probabilitas Chi-Square lebih kecil dari 5% maka terdapat autokorelasi. 

Autokorelasi tidak terjadi apabila probabilitas signifikan lebih besar 

dari α = 0,05 dan sebaliknya Autokorelasi bisa terjadi apabila probabilitas 

signifikan kurang dari α = 0,05. Untuk mengetahui adanya autokorelasi pada 
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model regresi dilakukan melalui pengujian terhadap nilai statistik Durbin- 

Watson (D-W). 

1) Tidak ada autokorelasi positif jika 0 < dw < dl dengan keputusan 

ditolak 

2) Tidak ada autokorelasi positif jika dl ≤ dw ≤ du dengan keputusan No 

descision 

3) Tidak ada korelasi negatif jika 4 – dl < dw < 4 dengan keputusan 

ditolak 

4) Tidak ada korelasi negatif jika 4 – du ≤ dw ≤ 4 – dl dengan keputusan 
 

No descision Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif jika du < dw 

 

< 4 – du dengan keputusan tidak ditolak. 

 

 

 
3.7.2.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varian satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain terap maka disebut Homoskedasitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. 

 

 

 
3.7.3 Uji Hipotesis 

Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis menggunakan regresi berganda. 

Metode regresi berganda (multiple regression) dilakukan untuk memprediksi 
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hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun 

rumus regresi berganda sebagai berikut: 

Y = α + βX1 + βX2 + βX3 + βX4 + βX5 + e 

 

Dimana: 

 

Y = Profitabilitas yang diproksikan dengan ROE 

α = Konstanta, harga Y bila X= 0 

β = Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun 

penurunan variabel terikat (Y) yang didasarkan pada variabel bebas (X) 

X1 = Komisaris Independen 

X2 = Dewan direksi 

X3 = Komite Audit 

 

X4   = Capital adequacy ratio (CAR) 

X5       = Economic value added (EVA) 

e = Error 

 
 

Pengujian hipotesis ini dilakukan melalui uji goodness of fit test meliputi: 

 

 

 
3.7.3.1 Uji Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai 

koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R2 yang kecil  berarti 
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kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel dependen amat terbatas. Sedangkan koefisien determinasi yang 

mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel dependen mendekati sempurna. (Ghozali, 2013). 

 

 

3.7.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Stastistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi 

variabel dependen (Ghozali, 2013). Hipotesis nol (Ho) yang hendak diuji 

adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau: 

Ho : bi = 0 

 

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas 

yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (HA) 

parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau: 

HA : bi ≠ 0 

 

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut: 

1) Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, 

dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang menyatakan bi= 0 

dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut). Dengan 

kata lain hipotesis alternatif diterima. 
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2) Membandingkan nilai statistic t dengan titik kritis menurut tabel. 

 

Apabila nilai statistic t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai 

t tabel, kita menerima hipotesis alternatif. 

 

 

3.8 Regresi Data Panel 

Menurut Winarno (2010), data panel dapat didefinisikan sebagai gabungan 

antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series). Nama lain 

dari panel adalah pool data, kombinasi data time series dan cross section, 

micripanel data, longitudional data, analisis even history dan analisis cohort. 

Pemilihan model dalam analisis ekonometrika merupakan langkah penting 

disamping pembentukan teoritis dan model yang dapat ditaksir, estimasi pengujian 

hipotesis, peramalan, dan analisis mengenai implikasi kebijakan model tersebut. 

Penaksiran suatu model ekonomi diperlukan agar dapat mengetahui kondisi yang 

sesungguhnya dari sesuatu yang diamati. Izzati, (2013) menyatakan model yang 

tepat untuk estimasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Regresi data panel 

 

Yit = β0 + β1Xit + β2X2it + β3X3it + eit 

Keterangan : 

Yit : Persistensi Laba 

 

β0 : Konstanta 

 

β1, β2, β3 : Koefisian Regresi 
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X1it : Aliran Kas 

 

X2it : Tingkat Hutang 

 

X3it : Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal 

eit : Eror (kesalahan pengganggu) 

 

Terdapat tiga pendekatan dalam mengestimasi regresi data panel yang dapat 

digunakan yaitu pooling Square (model Common Effect), model Fixed Effect, dan 

model Random Effect. 

1. Common effect 

 

Estimasi common Effect (koefisien tetap antar waktu dan individu) 

merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel. Hal 

ini karena hanya dengan mengkombinasikan data time series dan data cross 

section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu. 

Dalam pendekatan estimasi ini, tidak diperlihatkan dimensi individu 

maupun waktu. Diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam 

berbagai kurun waktu. Dengan mengkombinasikan data time series dan data 

cross section tanpa melihat perbedaan antara waktu dan individu, maka model 

persamaan regresinya adalah: 

Yit = β0 + β1Xit + β2X2it + β3X3it + eit 

 

 

2. Fixed effect 



80 
 

 

 

 
 

Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep biasa disebut 

dengan model regresi fixed Effect adalah teknik mengestimasi data panel 

dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan 

intersip. Pengertian fixed Effect ini didasarkan adanya perbedaan intersep antara 

perusahaan namun intersepnya sama antar waktu. Disamping iu model ini juga 

mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slop) tetap antar perusahaan dan antar 

waktu. Model fixed Effect dengan teknik variabel dummy dapat ditulis sebagai 

berikut: 

Yit = β0 + β1Xit + β2X2it + β3X3it + eit 

 

 

 

 

 

 
3. Random Effect 

 

Pada model Fixed Effect terdapat kekurangan yaitu berkurangnya derajat 

kebebasan (Degree Of Freedom) sehingga akan mengurangi efesiensi 

parameter. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat menggunakan 

pendekatan estimasi Random Effect. Pendekatan estimasi Random effect ini 

menggunakan variabel gangguan (error terms). Variabel gangguan ini mungkin 

akan menghubungkan antar waktu dan antar perusahaan. Penulisan konstanta 

dalam model Random effect tidak lagi tetap tetapi bersifat random sehingga 

dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut: 

Yit = β0 + β1Xit + β2X2it + β3X3it + eit 
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3.8.1 Pemilihan Model 

a. Test (Chow Test) 

 

Uji chow digunakan untuk memilih antara metode common Effect 

dan metode Fixed Effect, dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai 

berikut: 

H0: Metode common effect 

 

H1: Metode fixed effect 

 

Jika nilai p-value cross section Chi Square < α = 5%, atau nilai 

profitability (p-value) F test < α = 5% maka H0 ditolak atau dapat 

dikatakan bahwa metode yang digunakan adalah metode fixed effect. Jika 

jika nilai p-value cross section Chi Square ≥ α = 5%, atau nilai profitability 

(p-value) F test ≥ α = 5% maka H0 diterima, atau dapat dikatakan bahwa 

metode yang digunakan adalah metode common effect. 

 
 

b. Uji Hausman 

 

Uji Hausman digunakan untuk menentukan apakah metode Random 

Effect atau metode Fixed Effect yang sesuai dengan ketentuan pengambilan 

keputusan sebagai berikut: 

H0: Metode random effect 

 

H1: Metode fixed effect 
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Jika nilai p-value cross section random < α = 5% maka H0 ditolak 

atau metode yang digunakan adalah metode Fixed Effect. Sebaliknya, jika 

nilai p-value cross section random ≥ α = 5% maka H0 diterima atau metode 

yang digunakan adalah metode Random Effect. 

 
 

c. Uji Lagrange Multiplier 

 

Pengujian ini untuk menentukan model common effect atau random 

effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. 

Hipotesis dalam uji lagrange multiplier adalah: 

H0: common effect 

 

Ha: random effect 

 

Kriteria pengujian menyatakan jika nilai probabilitas> 0,05 maka 

H0 ditolak. Dan sebaliknya jika pengujian menyatakan nilai 

probabilitas<0,05 maka H0 diterima. Jika H0 diterima, maka model yang 

digunakan adalah common effect. Namun jika H0 ditolak dan Ha diterima, 

maka model yang digunakan adalah random effect. 

Uji lagrange multiplier hanya digunakan saat uji chow dan uji 

hausman menunjukkan hasil yang berbeda, dimana uji chow menunjukkan 

model yang tepat untuk digunakan adalah common effect sedangkan uji 

hausman menunjukkan model yang tepat untuk digunakan adalah 

random effect, maka diperlukan pengujian menggunakan lagrange 

multiplier untuk menentukan mana diantara kedua model tersebut yang 
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paling tepat untuk digunakan. Namun jika hasil uji chow dan uji hausman 

menunjukkan hasil yang sama, maka uji lagrange multiplier tidak perlu 

dilakukan.  
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HASIL OLAH DATA 

 

STATISTIK DESKRIPTIF 
 

 

 

 

 
 

UJI NORMALITAS 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-2.0 -1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0

Series: Standardized Residuals

Sample 2019 2021

Observations 36

Mean       4.50e-16

Median  -0.075941

Maximum  1.942668

Minimum -1.785518

Std. Dev.   0.707273

Skewness   0.144764

Kurtosis   3.676852

Jarque-Bera  0.812932

Probability  0.666000

 
 

 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

 Mean  7.724943  0.218421  0.631983  0.393287  0.227993  23193.70  7.890833 

 Median  7.933402  0.064684  0.596187  0.375000  0.191475  0.813398  7.215000 

 Maximum  9.800014  0.850000  0.996387  0.500000  0.800000  834929.8  11.94000 

 Minimum  5.520075  0.000289  0.070500  0.285714  0.003613  0.321911  4.340000 

 Std. Dev.  1.105092  0.293377  0.230405  0.078371  0.184244  139154.8  2.469642 

 Skewness -0.345132  1.384513 -0.758993  0.390045  0.917041  5.747049  0.248034 

 Kurtosis  2.474578  3.371863  3.859088  1.570200  3.685542  34.02857  1.537066 

        

 Jarque-Bera  1.128800  11.70869  4.563475  3.979305  5.750739  1642.330  3.579387 

 Probability  0.568701  0.002867  0.102107  0.136743  0.056395  0.000000  0.167011 

        

 Sum  278.0980  7.863161  22.75139  14.15833  8.207733  834973.4  284.0700 

 Sum Sq. Dev.  42.74299  3.012459  1.858030  0.214969  1.188109  6.78E+11  213.4697 

        

 Observations  36  36  36  36  36  36  36 
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UJI MULTIKOLINIERITAS 
 
 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6               
                     
                     X1  1.000000 -0.446262  0.294951 -0.125751 -0.021443 -0.257829               

X2 -0.446262  1.000000 -0.028619 -0.121730 -0.101993  0.279579               

X3  0.294951 -0.028619  1.000000 -0.579798  0.233425  0.140906               

X4 -0.125751 -0.121730 -0.579798  1.000000 -0.099596 -0.345078               

X5 -0.021443 -0.101993  0.233425 -0.099596  1.000000  0.281072               

X6 -0.257829  0.279579  0.140906 -0.345078  0.281072  1.000000               
 
 

 

UJI AUTOKORELASI 
 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:                      
                         
                         F-statistic 0.119698     Prob. F(2,27) 0.8877                     

Obs*R-squared 0.316390     Prob. Chi-Square(2) 0.8537                     
                         
                                                  

 

UJI HETEROKEDASTISITAS 
 

Heteroskedasticity Test: White                      
                         
                         F-statistic 0.545401     Prob. F(21,14) 0.8985                     

Obs*R-squared 16.19913     Prob. Chi-Square(21) 0.7584                     

Scaled explained SS 14.06945     Prob. Chi-Square(21) 0.8666                     
                         
                                                  

 

 

PEMILIHAN MODEL 

 

1. COMMON EFFECT 

 
Dependent Variable: Y                       

Method: Panel Least Squares                       

Date: 05/18/22   Time: 21:09                       

Sample: 2019 2021                       

Periods included: 3                       

Cross-sections included: 12                       

Total panel (balanced) observations: 36                      
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       
                         
                         C 3.851103 1.220066 3.156470 0.0037                     
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X1 0.287314 0.544719 0.527454 0.6019                     

X2 0.721160 0.668397 1.078941 0.2895                     

X3 5.530907 2.207392 2.505630 0.0181                     

X4 -1.173591 0.939786 -1.248785 0.2217                     

X5 -5.84E-07 1.04E-06 -0.563825 0.5772                     

X6 0.185177 0.063207 2.929698 0.0065                     
                         
                         R-squared 0.590383     Mean dependent var 7.724943                     

Adjusted R-squared 0.505635     S.D. dependent var 1.105092                     

S.E. of regression 0.777002     Akaike info criterion 2.505919                     

Sum squared resid 17.50825     Schwarz criterion 2.813826                     

Log likelihood -38.10654     Hannan-Quinn criter. 2.613387                     

F-statistic 6.966311     Durbin-Watson stat 1.724985                     

Prob(F-statistic) 0.000117                        
                         
                         

 

 

2. FIXED EFFECT 

 
 

Dependent Variable: Y                       

Method: Panel EGLS (Cross-section weights)                      

Date: 05/18/22   Time: 21:46                       

Sample: 2019 2021                       

Periods included: 3                       

Cross-sections included: 12                       

Total panel (balanced) observations: 36                      

Linear estimation after one-step weighting matrix                     
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       
                         
                         C 10.55793 4.604083 2.293167 0.0341                     

X1 -20.55703 20.02040 -1.026804 0.3181                     

X2 3.625601 1.485625 2.440455 0.0252                     

X3 -0.955083 1.483292 -0.643894 0.5278                     

X4 0.003459 0.103548 0.033409 0.9737                     

X5 1.34E-06 4.12E-07 3.263194 0.0043                     

X6 -0.036823 0.053838 -0.683973 0.5027                     
                         
                          Effects Specification                       
                         
                         Cross-section fixed (dummy variables)                      
                         
                          Weighted Statistics                       
                         
                         R-squared 0.993842     Mean dependent var 31.72437                     

Adjusted R-squared 0.988026     S.D. dependent var 25.83835                     

S.E. of regression 0.497118     Sum squared resid 4.448280                     

F-statistic 170.8752     Durbin-Watson stat 2.752431                     

Prob(F-statistic) 0.000000                        
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 Unweighted Statistics                       
                         
                         R-squared 0.802275     Mean dependent var 7.724943                     

Sum squared resid 8.451364     Durbin-Watson stat 3.173116                     
                         
                         

 

 

3. RANDOM EFFECT 

 

Dependent Variable: Y                       

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)                     

Date: 05/18/22   Time: 21:11                       

Sample: 2019 2021                       

Periods included: 3                       

Cross-sections included: 12                       

Total panel (balanced) observations: 36                      

Swamy and Arora estimator of component variances                     
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       
                         
                         C 3.928820 1.560344 2.517919 0.0176                     

X1 0.293186 0.801578 0.365761 0.7172                     

X2 0.811696 1.000053 0.811653 0.4236                     

X3 5.467240 2.898417 1.886285 0.0693                     

X4 -0.897173 1.070605 -0.838006 0.4089                     

X5 -2.17E-07 1.04E-06 -0.207785 0.8368                     

X6 0.162022 0.083761 1.934337 0.0629                     
                         
                          Effects Specification                       

   S.D.   Rho                       
                         
                         Cross-section random 0.555535 0.4040                     

Idiosyncratic random 0.674814 0.5960                     
                         
                          Weighted Statistics                       
                         
                         R-squared 0.381932     Mean dependent var 4.435537                     

Adjusted R-squared 0.254055     S.D. dependent var 0.760852                     

S.E. of regression 0.657133     Sum squared resid 12.52290                     

F-statistic 2.986730     Durbin-Watson stat 2.352704                     

Prob(F-statistic) 0.021401                        
                         
                          Unweighted Statistics                       
                         
                         R-squared 0.583921     Mean dependent var 7.724943                     

Sum squared resid 17.78445     Durbin-Watson stat 1.656654                     
                         
                         

 

 

  



91 
 

 

PEMILIHAN MODEL 

1. UJI CHOW 

 

Redundant Fixed Effects Tests                       

Equation: Uji_Fem                       

Test cross-section fixed effects                      
                         
                         Effects Test Statistic   d.f.  Prob.                      
                         
                         Cross-section F 1.858919 (11,18) 0.1172                     

Cross-section Chi-square 27.321762 11 0.0041                     
                         
                                                  

Cross-section fixed effects test equation:                      

Dependent Variable: Y                       

Method: Panel Least Squares                       

Date: 05/18/22   Time: 21:50                       

Sample: 2019 2021                       

Periods included: 3                       

Cross-sections included: 12                       

Total panel (balanced) observations: 36                      
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       
                         
                         C 3.851103 1.220066 3.156470 0.0037                     

X1 0.287314 0.544719 0.527454 0.6019                     

X2 0.721160 0.668397 1.078941 0.2895                     

X3 5.530907 2.207392 2.505630 0.0181                     

X4 -1.173591 0.939786 -1.248785 0.2217                     

X5 -5.84E-07 1.04E-06 -0.563825 0.5772                     

X6 0.185177 0.063207 2.929698 0.0065                     
                         
                         R-squared 0.590383     Mean dependent var 7.724943                     

Adjusted R-squared 0.505635     S.D. dependent var 1.105092                     

S.E. of regression 0.777002     Akaike info criterion 2.505919                     

Sum squared resid 17.50825     Schwarz criterion 2.813826                     

Log likelihood -38.10654     Hannan-Quinn criter. 2.613387                     

F-statistic 6.966311     Durbin-Watson stat 1.724985                     

Prob(F-statistic) 0.000117                        
                         
                         

 

 

2. UJI HAUSMAN 
 

Correlated Random Effects - Hausman Test                      

Equation: Uji_Rem                       

Test cross-section random effects                      
                         
                         

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.                      
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                         Cross-section random 4.500297 6 0.6093                     
                         
                                                  

Cross-section random effects test comparisons:                     

                         

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.                      
                         
                         X1 -32.719547 0.293186 3582.269426 0.5812                     

X2 6.979671 0.811696 62.613888 0.4357                     

X3 -2.957156 5.467240 46.793421 0.2181                     

X4 0.117031 -0.897173 0.769867 0.2477                     

X5 0.000003 -0.000000 0.000000 0.2064                     

X6 -0.207085 0.162022 0.080685 0.1938                     
                         
                                                  

Cross-section random effects test equation:                      

Dependent Variable: Y                       

Method: Panel Least Squares                       

Date: 05/18/22   Time: 22:01                       

Sample: 2019 2021                       

Periods included: 3                       

Cross-sections included: 12                       

Total panel (balanced) observations: 36                      
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       
                         
                         C 13.17191 14.41981 0.913459 0.3731                     

X1 -32.71955 59.85743 -0.546625 0.5913                     

X2 6.979671 7.975838 0.875102 0.3930                     

X3 -2.957156 7.429283 -0.398041 0.6953                     

X4 0.117031 1.384219 0.084547 0.9336                     

X5 2.55E-06 2.42E-06 1.050900 0.3072                     

X6 -0.207085 0.296143 -0.699274 0.4933                     
                         
                          Effects Specification                       
                         
                         Cross-section fixed (dummy variables)                      
                         
                         R-squared 0.808232     Mean dependent var 7.724943                     

Adjusted R-squared 0.627118     S.D. dependent var 1.105092                     

S.E. of regression 0.674814     Akaike info criterion 2.358092                     

Sum squared resid 8.196722     Schwarz criterion 3.149852                     

Log likelihood -24.44566     Hannan-Quinn criter. 2.634438                     

F-statistic 4.462564     Durbin-Watson stat 3.281142                     

Prob(F-statistic) 0.001440                        
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3. UJI LM 

 

Lagrange Multiplier Tests for Random Effects                     

Null hypotheses: No effects                      

Alternative hypotheses: Two-sided (Breusch-Pagan) and one-sided 

        (all others) alternatives                      
                        
                         Test Hypothesis                     

 Cross-section Time Both                     
                        
                        Breusch-Pagan  0.523014  0.451552  0.974565                     

 (0.4696) (0.5016) (0.3235)                     

                        

Honda  0.723197 -0.671976  0.036219                     

 (0.2348) -- (0.4856)                     

                        

King-Wu  0.723197 -0.671976 -0.334467                     

 (0.2348) -- --                     

                        

Standardized Honda  2.006587 -0.412512 -2.424612                     

 (0.0224) -- --                     

Standardized King-Wu  2.006587 -0.412512 -2.298058                     

 (0.0224) -- --                     

Gourierioux, et al.* -- --  0.523014                     

   (>= 0.10)                     
                        
                        *Mixed chi-square asymptotic critical values:                     

1% 7.289                       

5% 4.321                       

10% 2.952                       
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KESIMPULAN : MODEL CEM YANG TERPILIH 
 

DATA PANEL 
Dependent Variable: Y                       

Method: Panel Least Squares                       

Date: 05/18/22   Time: 21:09                       

Sample: 2019 2021                       

Periods included: 3                       

Cross-sections included: 12                       

Total panel (balanced) observations: 36                      
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       
                         
                         C 3.851103 1.220066 3.156470 0.0037                     

X1 0.287314 0.544719 0.527454 0.6019                     

X2 0.721160 0.668397 1.078941 0.2895                     

X3 5.530907 2.207392 2.505630 0.0181                     

X4 -1.173591 0.939786 -1.248785 0.2217                     

X5 -5.84E-07 1.04E-06 -0.563825 0.5772                     

X6 0.185177 0.063207 2.929698 0.0065                     
                         
                         R-squared 0.590383     Mean dependent var 7.724943                     

Adjusted R-squared 0.505635     S.D. dependent var 1.105092                     

S.E. of regression 0.777002     Akaike info criterion 2.505919                     

Sum squared resid 17.50825     Schwarz criterion 2.813826                     

Log likelihood -38.10654     Hannan-Quinn criter. 2.613387                     

F-statistic 6.966311     Durbin-Watson stat 1.724985                     

Prob(F-statistic) 0.000117                        
                         
                         

 

Y = 3.85110267014 + 0.287314427894*X1 + 0.72116039739*X2 + 

5.53090701854*X3 - 1.17359058246*X4 - 5.83740076499e-07*X5 + 

0.18517673254*X6 
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UJI T 
Dependent Variable: Y                       

Method: Panel Least Squares                       

Date: 05/18/22   Time: 21:09                       

Sample: 2019 2021                       

Periods included: 3                       

Cross-sections included: 12                       

Total panel (balanced) observations: 36                      
                         
                         Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.                       
                         
                         C 3.851103 1.220066 3.156470 0.0037                     

X1 0.287314 0.544719 0.527454 0.6019                     

X2 0.721160 0.668397 1.078941 0.2895                     

X3 5.530907 2.207392 2.505630 0.0181                     

X4 -1.173591 0.939786 -1.248785 0.2217                     

X5 -5.84E-07 1.04E-06 -0.563825 0.5772                     

X6 0.185177 0.063207 2.929698 0.0065                     
                         
                          

KESIMPULAN : Yang berpengaruh cuman X6,X3 

 

 

UJI F 
F-statistic 6.966311     Durbin-Watson stat 1.724985                     

Prob(F-statistic) 0.000117                        
                         
                         

 

 

UJI KOEFISIEN DETERMINASI 
R-squared 0.590383     Mean dependent var 7.724943                     

Adjusted R-squared 0.505635     S.D. dependent var 1.105092                     

S.E. of regression 0.777002     Akaike info criterion 2.505919                     

Sum squared resid 17.50825     Schwarz criterion 2.813826                     

Log likelihood -38.10654     Hannan-Quinn criter. 2.613387                     

F-statistic 6.966311     Durbin-Watson stat 1.724985                     

Prob(F-statistic) 0.000117                        
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TABULASI 

No 
Kode 

Perusahaan 
Tahun X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 

1 ASII 2019 0.000606 0.501148 0.3 0.498246 0.787478 4.53 5.534559 

    2020 0.000581 0.501148 0.3 0.498271 1.116586 4.34 5.580857 

    2021 0.000289 0.501148 0.4 0.498538 0.923464 4.51 5.520075 

2 AUTO 2019 0.8 0.8 0.375 0.2 7.541897 6.03 7.200327 

    2020 0.8 0.8 0.375 0.2 0.949581 5.29 7.242485 

    2021 0.8 0.8 0.375 0.8 0.781804 5.88 7.214381 

3 BOLT 2019 0.224 0.576 0.333333 0.2 0.630607 11.04 7.115321 

    2020 0.224 0.576 0.333333 0.2 0.887385 10.42 6.08379 

    2021 0.224 0.576 0.333333 0.2 0.691804 10.36 8.719665 

4 BRAM 2019 0.344813 0.638118 0.4 0.017069 0.909497 7.31 8.471374 

    2020 0.344813 0.638118 0.4 0.017069 1.237576 6.56 8.458672 

    2021 0.34555 0.638118 0.4 0.016332 0.80776 7.66 8.359798 

5 GDYR 2019 0.85 0.07075 0.5 0.07925 0.375818 6.09 8.12493 

    2020 0.85 0.07075 0.5 0.07925 0.416356 7.05 8.108789 

    2021 0.85 0.0705 0.5 0.0795 0.321911 6.39 8.100046 

6 GJTL 2019 0.011255 0.596188 0.285714 0.392445 0.391208 5.66 7.302711 

    2020 0.010083 0.596187 0.285714 0.393617 0.510261 5.68 7.291866 

    2021 0.010083 0.647186 0.333333 0.342618 0.454108 4.93 7.268121 

7 IMAS 2019 0.181722 0.714852 0.428571 0.103426 0.505403 11.57 8.366335 

    2020 0.181722 0.494898 0.5 0.120951 834929.8 11.94 8.607349 

    2021 0.181722 0.494898 0.5 0.120951 0.669946 5.69 7.712689 

8 INDS 2019 0.004089 0.881083 0.333333 0.114828 1.229882 11.11 7.986545 

    2020 0.004091 0.881083 0.333333 0.114804 1.576531 10.88 7.408656 

    2021 0.004091 0.881083 0.333333 0.114804 1.007041 11.33 9.111372 

9 LPIN 2019 0.03676 0.81705 0.5 0.18295 3.677287 10.50 9.470367 

    2020 0.036927 0.81705 0.5 0.18295 3.277429 9.92 9.800014 

    2021 0.043919 0.81705 0.5 0.18295 2.357529 11.37 8.287424 

10 MASA 2019 0.027938 0.996387 0.5 0.003613 0.61392 7.12 8.740587 

    2020 0.039918 0.996387 0.5 0.003613 0.711681 7.64 8.620702 

    2021 0.042084 0.996387 0.5 0.003613 0.600459 7.89 8.615573 

11 PRAS 2019 0.049563 0.540685 0.333333 0.409752 1.896116 10.64 7.88026 

    2020 0.049563 0.540685 0.333333 0.409752 1.729799 9.75 7.096977 

    2021 0.049563 0.540685 0.333333 0.409752 1.859689 9.29 9.280976 

12 SMSM 2019 0.079805 0.581256 0.333333 0.338939 0.620534 5.91 6.381397 

    2020 0.079805 0.581256 0.333333 0.338939 0.819036 5.83 6.513308 

    2021 0.079805 0.581256 0.333333 0.338939 0.699419 5.96 6.519653 
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