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ABSTRAK 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara 

investment opportunity set, komisaris independen, kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Data yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan 

adalah dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 22.0. Hasil penelitian 

Investment opportunity set (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

(Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2015. Komisaris independen (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

(Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2015. Kepemilikan institusional (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

(Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2015. Kepemilikan manajerial (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

(Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2015. Investment opportunity set, komisaris independen, kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015 karena probabilitas 

signifikan lebih kecil dari 0,050 yaitu 0,000 (0,004 < 0,050) dan nilai Fhitung 4,457 

> Ftabel 2.57  

Kata kunci: kualitas laba, investment opportunity set, komisaris independen, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial 



1. Pendahuluan  

Isu yang terkait erat dengan kualitas laba adalah Investment Opportunity Set. 

Investment Opportunity Set menunjukkan investasi perusahaan atau opsi 

pertumbuhan. Nilai opsi pertumbuhan tersebut tergantung pada discretionary 

expenditure manajer. Manajemen investment opportunities membutuhkan 

pembuatan keputusan dalam lingkungan yang tidak pasti dan konsekuensinya 

tindakan manajerial menjadi lebih unobservable. Tindakan manajer yang 

unobservable dapat menyebabkan prinsipal tidak dapat mengetahui apakah 

manajer telah melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan prinsipal atau 

tidak.  

Isu yang juga terkait erat dengan kualitas laba adalah mekanisme tata kolola 

perusahaan yang baik (good corporate governance). Good corporate governance 

secara definitive merupakan system yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) bagi semua 

stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini yaitu pentingnya hak 

pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat 

pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan 

pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu, dan transparans terhadap 

semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Perilaku 

manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat 

diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk 

menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut dengan memperbesar kepemilikan 

saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership), sehingga 

kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan 

kepentingan manajer 

 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

lebih lanjut dengan judul: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laba 

pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan 

dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015.” 

 

 Berdasarkan  uraian  latar belakang yang telah penulis uraikan di  atas  maka 

perumusan masalahnya adalah apakah terdapat pengaruh secara signifikan antara 

investment opportunity set terhadap kualitas laba pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Apakah terdapat pengaruh secara 

signifikan antara komisaris independen terhadap kualitas laba pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Apakah terdapat pengaruh 

secara signifikan antara kepemilikan institusional terhadap kualitas laba pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan dan 

Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Apakah 

terdapat pengaruh secara signifikan antara kepemilikan manajerial terhadap 

kualitas laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

(Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2015. Apakah terdapat pengaruh secara signifikan antara investment opportunity 



set, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial 

terhadap kualitas laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2015. 

 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara 

investment opportunity set terhadap kualitas laba pada Perusahaan Manufaktur 

Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. Untuk mengetahui pengaruh antara 

komisaris independen terhadap kualitas laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2015. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan 

institusional terhadap kualitas laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2015. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan 

manajerial terhadap kualitas laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2015. Untuk mengetahui pengaruh antara investment 

opportunity set, komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial terhadap kualitas laba pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2015. 

 

2. Landasan Teori 

a. Teori Keagenan 

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul 

ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 

2008). Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena 

kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga 

memicu biaya keagenan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab secara moral 

untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik dengan memperoleh kompensasi 

sesuai dengan kontrak. 

Eisenhardt (dikutip oleh Ujiyantho dan Pramuka, 2007), menggunakan tiga 

asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu:  

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest),  

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

(bounded rationality), dan  

3. Manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat 

dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan 

bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu mengutamakan kepentingan 

pribadinya. 

 

b. Kualitas Laba 

Dechow dan Schrand (2004) dalam Sirait (2012) mendefinisikan laba yang  



berkualitas setidaknya mengandung karakteristik dasar, yakni merefleksikan 

kinerja operasi perusahaan saat ini dan menjadi indikator yang baik atas 

persistensi kinerja operasi perusahaan dimasa yang akan datang. Givoly et al. 

(2010) mendefinisikan kualitas laba sebagai kemampuan laba dalam 

merefleksikan kebenaran laba perusahaan dan membantu memprediksi laba 

dimasa mendatang, dimana terdapat 4 ukuran untuk memproksikan kualitas laba, 

yaitu accrual persistence, estimation error in the accruals process, absence of 

earnings management, dan conservatism. 

Kualitas laba dapat didefinisikan sebagai kemampuan laba dalam menjelaskan 

informasi yang terkandung di dalamnya yang dapat membantu pembuatan 

keputusan oleh pembuat keputusan (Dechow et al., 2010). Laba merupakan 

produk akuntansi akrual dan digunakan sebagai alat ukur terhadap kinerja 

manajemen perusahaan (Bissessur, 2008). Semakin baik laba dalam menerangkan 

kinerja manajemen maka semakin berkualitas laba tersebut 

dalam menggunakan pertimbangan agar menyimpang dari tujuan standar. 

Givoly et al. (2010) mengukur kualitas laba menggunakan 4 ukuran, yakni 

persistensi akrual, estimasi kesalahan dalam proses akrual, ketiadaan manajemen 

laba, dan konservatisme. Dalam pengukuran pertama, kualitas laba didasarkan 

pada perbedaan relatif persistensi akrual terhadap arus kas. Dalam pengukuran 

kedua, kualitas laba didasarkan pada proses akrual yang bebas dari kesalahan 

estimasi. Ukuran akrual yang digunakan mengacu pada model Dechow dan 

Dichev (2002) yang telah dimodifikasi oleh McNichols (2002) dan Francis et al. 

(2005). 

 

c. Investment Opportunity Set (IOS) 

Istilah Investment Opportunity Set (IOS) muncul setelah dikemukakan oleh 

Myers (1977) memandang nilai perusahaan sebagai sebuah kombinasi assets in 

place (asset yang dimiliki) dengan investment options (pillihan investasi) di masa 

yang akan datang. Pilihan investasi merupakan suatu kesempatan untuk 

berkembang, namun seringkali perusahaan tidak selalu dapat melaksanakan semua 

kesempatan investasi di masa yang akan datang. Bagi perusahaan yang tidak dapat 

menggunakan kesempatan investasi akan mengalami pengeluaran yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai kesempatan yang hilang. Kole dalam Norpratiwi 

(2004) menyatakan nilai investment opportunity set ini bergantung pada 

pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen dimasa yang akan datang 

(future discretionary expenditure) yang pada saat ini merupakan pilihan-pilihan 

investasi yang diharapkan akan menghasilkan return yang lebih besar dari biaya 

modal dan dapat menghasilkan keuntungan. 

Opsi investasi masa depan tidak semata-mata hanya ditunjukkan dengan 

adanya proyek-proyek yang didukung oleh kegiatan riset dan pengembangan saja, 

tetapi juga dengan kemampuan perusahaan yang lebih dalam mengeksploitasi 

kesempatan mengambil keuntungan dibandingkan dengan perusahaan lain yang 

setara dalam suatu kelompok industrinya. Kemampuan perusahaan yang                    

lebih tinggi ini bersifat tidak dapat diobservasi (unobservable) (Rokhayati,               

2005).  

 



d. Komisaris Independen 

Dewan Komisaris sebagai puncak dari sistem pengelolaan internal perusahaan, 

memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan. Dewan komisaris juga 

bertanggung jawab atas kualitas laporan yang disajikan. Dewan Komisaris yang 

ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas (Anisa Larasati, 2009).  

Kriteria tentang komisaris independen tersebut adalah sebagai berikut (FCGI, 

2006):  

1. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.  

2. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau 

seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung 

atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.  

3. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak 

dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau 

perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan 

dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi 

seperti itu.  

4. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan 

atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.  

5. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan 

yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang 

satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak 

langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.  

6. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau 

perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan 

tersebut.  

7. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun 

atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai 

campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang 

komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan. 

 

e. Kepemilikan Institusional 

Sifat agency problem secara langsung berhubungan dengan struktur 

kepemilikan. Struktur kepemilikan yang tersebar tidak akan memberikan insentif 

kepada pemilik untuk memonitor pengelolaan manajemen. Hal ini disebabkan 

karena para pemilik menanggung sendiri biaya pengawasan (monitoring cost) 

sehingga semua pemilik akan menikmati manfaaat. Investor institusi mempunyai 

peranan dalam menyediakan mekanisme yang dapat dipercaya terhadap penyajian 

informasi kepada investor. Peranan ini disebabkan investor institusi merupakan 

investor yang sophisticated dan mempunyai daya pengendali yang lebih baik 

dibanding investor individu. Melalui kepemilikan institusional, efektivitas 

pengelolaan sumber daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari 

informasi yang dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. 

“Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi 



proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat 

aktualisasi sesuai dengan kepentingan pihak manajemen (Boediono, 2005:34). 

Institusi merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap 

investasi yang dilakukan, daladm hal ini termasuk investasi saham. Pada 

umumnya, institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk 

mengelola investasi perusahaan. Keberadaan institusi yang memantau secara 

profesional perkembangan investasinya menyebabkan tingkat pengendalian 

terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat 

ditekan (Lastanti, 2005). 

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi 

keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian dan 

institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et. al dalam Winanda 2009). Dengan 

adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen agar lebih optimal. Hal ini 

disebabkan kepemilikan saham institusional memiliki kekuatan atau wewenang 

yang memungkinkan untuk mendukung atau menolak kinerja manajerial 

perusahaan. 

 

f. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan suatu kepemilikan saham oleh manajemen 

perusahaan itu sendiri yang dapat diukur dengan persentase jumlah saham yang 

dimiliki manajerial dari keseluruhan persentase saham perusahaan yang ada 

(Sujono dan Soebiantoro, 2007). Kepemilikan merupakan salah faktor internal 

perusahaan guna mencapai kemajuan perusahaan. Demikian juga menurut 

(Wahidahwati, 2002), kepemilikan manajerial merupakan pemegang saham dari 

pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan 

perusahaan, yakni direktur dan komisaris. Kepemilikan manajerial diukur dari 

jumlah presentase saham yang dimiliki manajer. Alat untuk mengukur 

kepemilikan manajer dapat diukur dari persentase kepemilikan saham oleh 

manajer perusahaan atas perusahaan yang berangkutan. 

Adapun menurut Marcus, Kane dan Bodie (2006), menjelaskan bahwa 

kepemilikan manajerial di kemudian hari akan mensejajarkan kepentingan 

manajemen dan pemegang saham (outsiders ownership), sehingga akan 

memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung 

kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan 

tersebut didukung dengan pernyataan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan 

manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung akan lebih 

memfokuskan diri pada pemegang saham yang merupakan manajerial itu sendiri, 

kepentingan pemegang saham juga setara dengan kepentingan manajerial 

perusahaan. 

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer dan 

pemegang saham ini mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut agency 

conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini menyebabkan pentingnya 

suatu mekanisme yang diterapkan guna melindungi kepentingan pemegang saham 

(Jensen dan Meckling dalam Siti Muyassaroh, 2008). Mekanisme pengawasan 

terhadap manajemen tersebut menimbulkan suatu biaya yaitu biaya keagenan, 



oleh karena itu salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan 

adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen (Tendi Haruman, 2008). 

 

3. Hasil Penelitian 

 Hasil penelitian menunjukkan variabel Investment opportunity set (X1) 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba (Y) pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015, hal ini ditunjukkan dengan 

probability signifikan 0,026 lebih kecil dari 0,050 dan nilai thitung 2,305 > ttabel 

2.0117. Selain itu koefisien korelasi (r1) untuk variabel Investment opportunity set 

(X1) menunjukan pengaruh terhadap kualitas laba sebesar 8,76% yang artinya 

variabel Investment opportunity set dapat mempengaruhi kualitas laba sebesar 

8,76%%  dan sisanya dipengaruhi variabel lainnya. 

 Selanjutnya variabel Komisaris independen (X2) memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kualitas laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2015, hal ini ditunjukkan dengan probability signifikan 

0,019 lebih kecil dari 0,050 dan nilai thitung 2,435 > ttabel 2.0117. Selain itu 

koefisien korelasi (r2) untuk variabel Komisaris independen (X2) menunjukan 

pengaruh terhadap kualitas laba sebesar 9,61% yang artinya variabel Komisaris 

independen dapat mempengaruhi kualitas laba sebesar 9,61%%  dan sisanya 

dipengaruhi variabel lainnya. 

 Selain itu variabel Kepemilikan institusional (X3) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2015, hal ini ditunjukkan dengan probability signifikan 0,090 lebih 

besar dari 0,050 dan nilai thitung 1,732 < ttabel 2.0117. Selain itu koefisien korelasi 

(r3) untuk variabel Kepemilikan institusional (X3) menunjukan pengaruh terhadap 

kualitas laba sebesar 4,92% yang artinya variabel Kepemilikan institusional dapat 

mempengaruhi kualitas laba sebesar 4,92% dan sisanya dipengaruhi variabel 

lainnya. 

 Variabel Kepemilikan manajerial (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

(Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-

2015, hal ini ditunjukkan dengan probability signifikan 0,251 lebih besar dari 

0,050 dan nilai thitung 1,162 < ttabel 2.0117. Selain itu koefisien korelasi (r4) untuk 

variabel Kepemilikan manajerial (X4) menunjukan pengaruh terhadap kualitas 

laba sebesar 2,25% yang artinya variabel Kepemilikan manajerialdapat 

mempengaruhi kualitas laba sebesar 2,25%  dan sisanya dipengaruhi variabel 

lainnya. 

 Investment opportunity set, komisaris independen, kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015 karena probabilitas 

signifikan lebih kecil dari 0,050 yaitu 0,000 (0,004 < 0,050) dan nilai Fhitung 4,457 

> Ftabel 2.57 maka Ho ditolak dan H1 diterima yang dapat disimpulkan bahwa 



secara simultan Investment opportunity set, komisaris independen, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan dan 

Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015. 

 Dilihat dari nilai R Square diatas yaitu sebesar 0,275 atau 27,5%, artinya 

pengaruh Investment opportunity set, komisaris independen, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015 sebesar 27,5%, sedangkan 

sisanya yaitu 62,5% merupakan dipengaruhi variable lain yang tidak diteliti pada 

penelitian ini. 

 

4. Penutup 

Kesimpulan 

1. Investment opportunity set (X1) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2015, hal ini ditunjukkan dengan probability signifikan 0,026 

lebih kecil dari 0,050 dan nilai thitung 2,305 > ttabel 2.0117 

2. Komisaris independen (X2) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang 

Konsumsi (Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Periode 2012-2015, hal ini ditunjukkan dengan probability signifikan 0,019 

lebih kecil dari 0,050 dan nilai thitung 2,435 > ttabel 2.0117 

3. Kepemilikan institusional (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

(Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2012-2015, hal ini ditunjukkan dengan probability signifikan 0,090 lebih besar 

dari 0,050 dan nilai thitung 1,732 < ttabel 2.0117 

4. Kepemilikan manajerial (X4) tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba (Y) pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi 

(Makanan dan Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

2012-2015, hal ini ditunjukkan dengan probability signifikan 0,251 lebih besar 

dari 0,050 dan nilai thitung 1,162 < ttabel 2.0117 

5. Investment opportunity set, komisaris independen, kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba pada 

Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi (Makanan dan 

Minuman) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015 karena 

probabilitas signifikan lebih kecil dari 0,050 yaitu 0,000 (0,004 < 0,050) dan 

nilai Fhitung 4,457 > Ftabel 2.57 

 

Saran 

 Dari pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat pula diberi saran 

berdasarkan hasil penelitian variabel Kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba, sebaiknya perusahaan lebih meningkatkan kepemilikan 

saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi 



luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun adanya 

kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan 

pengawasan terhadap kinerja manajemen agar lebih optimal. 
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