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ABSTRAK 

 

 

DAMPAK MANAJEMEN LABA TERHADAP PENGARUH KEBIJAKAN 

DIVIDEN DENGAN KUALITAS LABA DARI SUDUT PANDANG 

SOCIOEMOTIONAL WEALTH 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 

2013 – 2017) 

 

 

Oleh : 

Nurwindy Agustina 

 

 

Kualitas laba digunakan untuk mengetahui kinerja manajer, memprediksi laba 

yang akan datang, dan menilai risiko suatu perusahaan. Informasi mengenai 
kualitas laba yang disampaikan merupakan keadaan perusahaan yang sebenarnya 

tanpa adanya suatu rekayasa. Namun setiap perusahaan pastinya menginginkan 
jika kualitas labanya terlihat baik, maka tidak sedikit perusahaan yang 
memanipulasi laba dengan melakukan praktik manajemen laba. Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji secara empiris dampak manajemen laba terhadap 
hubungan antara kebijakan dividen dengan kualitas laba. Sampel penelitian ini 

perusahaan manufaktur dengan kepemilikan keluarga dan kepemilikan non 
keluarga. Metode pengambilan sampel dengan purposive sampling dalam periode 
penelitian selama 5 tahun dari tahun 2013-2017, sehingga didapat 9 perusahaan 

keluarga dan 10 perusahaan non keluarga. Uji hipotesis menggunakan Moderated 
Regression Analysis (MRA) dan menguji apakah terdapat perbedaan pembagian 

dividen antara perusahaan keluarga dan non keluarga. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kualitas laba 
di perusahaan keluarga namun tidak terdapat pengaruh kualitas laba di perusahaan 

non keluarga. Sedangkan manajemen laba terbukti mampu memoderasi hubungan 
antara kebijakan dividen dengan kualitas laba di perusahaan keluarga, tetapi tidak 

untuk perusahaan non keluarga. Selain itu, terbukti jika perusahaan keluarga 
memiliki kebijakan dividen dan kualitas laba yang lebih baik daripada perusahaan 
non keluarga. 

 
Kata kunci : Kebijakan Dividen, Kualitas Laba, Manajemen Laba. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

       Kebijakan dividen merupakan salah satu return yang diperoleh pemegang 

saham dalam kegiatan menanam modal di perusahaan selain capital gain 

(Abdillah, 2013). Keputusan dalam membayar dividen menjadi elemen utama 

dalam kebijakan perusahaan. Dividen dianggap sebagai cerminan dari 

kekayaan pemegang saham. Perusahaan yang selalu membayarkan dividen 

dapat menjadi incaran bagi investor. Pernyataan ini sejalan dengan Sumartha 

(2016), jika sebagian investor dalam melakukan keputusan investasi memiliki 

tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tercermin dari besarnya tingkat 

pengembalian atas investasi mereka. Menurut Deputi Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal Azhar 

Lubis, investasi yang paling diminati pada tahun 2017 adalah sektor makanan 

dan minuman, logam dasar, mesin, elektronik, dan farmasi (Quddus, 2018). 

Dimana semua sektor tersebut berada pada industri manufaktur. Namun tidak 

semua perusahaan manufaktur rutin membagikan dividennya. Terdapat 

perusahaan yang memilih untuk menyimpan dividen sebagai laba ditahan. 

       Pada Tabel 1.1, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) misalnya, di tahun 2013 dan 2014 terdapat 78 perusahaan 

yang membagikan dividen. Meningkat di tahun 2015, 97 perusahaan telah 

membagikan dividen. Sedangkan untuk tahun 2016 pembagian dividen 
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perusahaan manufaktur di Indonesia mengalami penurunan, sehingga hanya 

65 perusahaan saja yang membagikan dividennya. Peningkatan yang tidak 

signifikan terjadi di tahun 2017 yakni terdapat 75 perusahaan yang 

membagikan dividen. Oleh karena itu, pembagian dividen yang terjadi pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia mengalami hasil yang fluktuatif. Padahal 

setiap tahunnya jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI selalu meningkat. 

Berikut merupakan tabel perusahaan manufaktur terdaftar di BEI yang 

membagikan dividen selama lima tahun. 

Tabel 1.1 

Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI yang Membagikan Dividen 

Tahun 2013-2017 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Perusahaan manufaktur terdaftar 136 141 143 144 154 
Tidak membagikan dividen (58) (63) (46) (79) (79) 
Membagikan dividen 78 78 97 65 75 
Sumber : www.sahamok.com 

       Kebijakan dividen yang dibagikan ke investor sesuai dengan seberapa 

besar kontribusi yang mereka berikan ke perusahaan. Menurut Reyna (2017), 

pembayaran dividen yang rendah menyebabkan ketidakpuasan para pemegang 

saham namun pembayaran yang tinggi akan menghambat pertumbuhan 

perusahaan. Sehingga kebijakan dividen merupakan subjek yang sensitive dan 

keseimbangannya dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan. 

       Struktur kepemilikan pengendali di Indonesia dapat dikategorikan 

menjadi kepemilikan pengendali oleh pihak keluarga dan pihak non keluarga. 

Berdasarkan survei bisnis keluarga yang dilakukan Price Waterhouse Coopers 

(PwC) 2014, terdapat 95% perusahaan yang dimiliki oleh keluarga dan 

kontribusinya terhadap GDP mencapai 25% (Survey Bisnis Keluarga 2014 
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Indonesia, 2014). Perusahaan yang dimiliki keluarga menginginkan jika 

perusahaannya selalu stabil dan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan saat 

perusahaan dialihkan ke generasi selanjutnya, perusahaan akan tetap 

terkendali. Menurut Deslandes, Fortin and Landry (2016), perusahaan 

keluarga ingin mempertahankan likuiditas dalam upaya menghindari 

pembiayaan eksternal sebagai cara untuk memastikan pertumbuhan jangka 

panjang.  

       Kondisi berbeda terjadi pada perusahaan yang dimiliki oleh non keluarga. 

Kepemilikan non keluarga ini meliputi kepemilikan pemerintah, institusional, 

dan asing. Meskipun begitu, manajemen perusahaan non keluarga biasanya 

berasal dari kalangan profesional yang tidak memiliki hubungan keluarga 

dengan pemilik perusahaan. Proporsi komisaris independen pada perusahaan 

non keluarga lebih tinggi kedudukannya, sehingga pengawasan terhadap 

manajemen lebih efektif (Cahyani and Sanjaya, 2014).  

       Pembayaran dividen yang dilakukan oleh perusahaan keluarga biasanya 

memadukan pertimbangan ekonomi dan komunikasi sosial keluarga, sehingga 

perusahaan keluarga mempunyai perilaku yang unik dari pada perusahaan non 

keluarga (Uhlaner, H.J.M and Masurel, 2004). Sehingga hal tersebut dapat 

mempengaruhi keputusan pembayaran dividen yang dilakukan antara 

perusahaan kepemilikan keluarga dan non keluarga.  

       Teori agensi memandang dividen sebagai mekanisme untuk mengurangi 

risiko penyitaan hak pemegang saham minoritas yang berada di perusahaan 

keluarga (Deslandes, Fortin and Landry, 2016). Hal ini sejalan dengan 
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penelitian La Porta et al. (2000), yang menyatakan bahwa konflik keagenan 

pada perusahaan dengan kepemilikan tersebar adalah konflik antara 

manajemen dengan pemegang saham, namun pada perusahaan dengan 

kepemilikan terkonsentrasi, konflik keagenan bergeser menjadi konflik antara 

pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Akan tetapi 

terdapat kelemahan teori agensi dimana teori ini hanya mementingkan 

kepentingan keluarga atau hak mayoritas untuk mendapatkan keuntungan 

tanpa memperdulikan kepentingan hak minoritas. Oleh karena itu, teori 

socioemotional wealth (SeW) hadir untuk membantu mempertimbangkan 

keputusan pembayaran di perusahaan keluarga. SeW mengacu pada nilai yang 

berasal dari keluarga pada posisi di perusahaan. Berrone, Cruz and Gomez 

(2012), mengungkapkan jika SeW membentuk keputusan strategis di 

perusahaan keluarga dan memberikan bukti jika keputusan ini tidak selalu 

mengikuti pemikiran ekonomi. Misalnya, perusahaan keluarga dapat membuat 

keputusan berdasarkan kekhawatiran saat perusahaan sudah berganti generasi 

yang nantinya diharapkan perusahaan akan selalu sejahtera. 

       Kebijakan pembayaran dividen yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan erat kaitannya dengan laba (Hapsari and Santoso, 2015). Laba 

merupakan salah satu komponen penting dalam laporan keuangan. Menurut 

Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No. 1, 1978, perhatian 

utama dari pelaporan keuangan adalah informasi mengenai laba dan 

komponennya. Para pengguna laporan keuangan dapat menggunakan 

informasi laba untuk mengetahui kinerja manajemen, mengestimasi ‘earning 
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power’, memprediksi laba yang akan datang, dan menilai risiko suatu 

perusahaan.  

       Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan 

keberlanjutan laba (sustainable earnings) dimasa depan, yang ditentukan oleh 

komponen akrual dan aliran kasnya (Penman, 2001). Perusahaan dengan 

kualitas yang tinggi akan melaporkan labanya secara transparan. Informasi 

laba yang disampaikan merupakan keadaan perusahaan yang sebenarnya tanpa 

adanya suatu rekayasa. Selain itu, menurut Dechow and Dichev (2002), laba 

berkualitas tinggi harus memiliki tiga karakteristik, yaitu mampu 

mencerminkan kinerja operasional perusahaan saat ini dengan akurat, mampu 

memberikan indikator yang baik mengenai kinerja perusahaan di masa yang 

akan datang, dan dapat dijadikan ukuran yang baik untuk menilai kinerja 

perusahaan.  

       Pentingnya informasi laba bagi pengguna laporan keuangan 

memungkinkan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan yang 

dapat membuat laporan keuangan terlihat baik (Hapsari and Santoso, 2015). 

Hal ini terjadi karena pihak manajemen mempunyai wewenang untuk 

menentukan kebijakan dalam penyusunan laporan keuangan agar tercapai 

tujuan tertentu. Namun tidak sedikit terdapat manajemen yang melaporkan 

laba yang tidak menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya, sehingga 

mengakibatkan laba yang dihasilkan menjadi diragukan kualitasnya. 

Fenomena ini dapat merugikan banyak pihak pengguna laporan keuangan. 
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Masing-masing pihak mempunyai kepentingan atas informasi yang disajikan 

pada laporan keuangan tersebut. 

       Salah satu contoh dalam pentingnya informasi laba yang diterbitkan oleh 

suatu perusahaan adalah contoh kasus dari PT. AKR Corporindo Tbk (AKRA) 

yang harga saham hingga penutupan, Rabu 29 Juli 2015 menurun 2,2 persen 

menjadi Rp5.900. Padahal hasil laporan keuangan semester I 2015, AKRA 

justru mencetak kenaikan laba sebesar 60,98 persen menjadi Rp605,24 miliar 

dari sebelumnya Rp375,96 miliar secara year on year (YOY). Memang 

pendapatan AKRA selama enam bulan pertama 2015 mengalami penurunan 

sebesar 8,75 persen dari Rp11,25 triliun menjadi Rp10,27 triliun. Penjualan 

BBM menyumbangkan 73,62 persen atau Rp7,56 triliun dari total revenue 

AKRA. Pada periode setahun sebelumnya penjualan BBM berkontribusi 79 

persen atau Rp8,89 triliun (Naratama, 2015). 

       Selain itu, di tahun 2016 terdapat kasus dari PT Sekawan Intipratama Tbk 

(SIAP). BEI meminta manajemen SIAP untuk menyelesaikan revisi laporan 

keuangan pada September 2015 dikarenakan penyajiannya tidak sama dengan 

penyajian laporan keuangan Juni 2015. Sehingga dalam catatan aset, nilainya 

berbeda. Menurut data penyajian laporan keuangan Juni 2015 SIAP yang 

disampaikan ke BEI, perseroan menyajikan laporan keuangan menggunakan 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2013. Dalam laporan 

tersebut, total aset perseroan Rp 4.973.895.848.000 atau sekitar Rp 4,9 triliun. 

Sedangkan dalam penyajian laporan keuangan September 2015, SIAP dengan 

tanpa memberikan informasi, mengubah penyajian laporan keuangan 
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menggunakan PSAK 2009 sehingga total aset berubah drastis menjadi hanya 

Rp 307.935.822.000 atau sekitar Rp 307 miliar (Kusuma, 2016). Sedangkan di 

tahun 2017 terdapat kasus yang dialami PT Bank Bukopin Tbk (BBKP), 

dimana terdapat sejumlah variabel dalam laporan keuangan berubah 

signifikan. Misalnya, laba tahun 2016 sebesar Rp 1,08 triliun. Namun, dalam 

laporan keuangan perusahaan tahun 2017 tercatat Rp183,53 miliar (Baihaki, 

2018).   

       Fenomena ini menunjukkan jika laba seperti ini digunakan oleh investor 

untuk pengambilan keputusan, maka laba tidak akan dapat menjelaskan 

kualitas laba yang sebenarnya yang ada pada laporan keuangan. Kualitas laba 

khususnya dan kualitas laporan keuangan pada umumnya adalah penting bagi 

mereka yang menggunakan laporan keuangan karena untuk tujuan kontrak dan 

pengambilan keputusan. Namun, tidak sedikit manajer perusahaan yang 

menginginkan jika perusahaannya terlihat baik. Hal ini dikarenakan manajer 

perusahaan memiliki wewenang lebih terhadap keputusan yang diambil dalam 

perusahaan. Tindakan yang dilakukan pihak manajemen ini kadang 

bertentangan dengan tujuan perusahaan, salah satunya adalah tindakan 

manajemen laba. Ding et al. (2007), berpendapat bahwa kenaikan kepemilikan 

oleh pemegang saham pengendali akan menurunkan manajemen laba, 

penurunan manajemen laba membuat kualitas informasi keuangan naik. 

Namun untuk kepemilikan non pengendali, manajer melakukan manajemen 

laba untuk memenuhi kepentingannya sendiri (Sanjaya, 2010). Sehingga 

adanya manajemen laba membuat kualitas laba menurun.  
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       Hanlon et al (2007), ia menunjukkan bahwa investor dapat memprediksi 

laba yang akan diterima pada masa depan jika perusahaan membagikan 

dividen dengan baik. Namun kemungkinan kepemilikan keluarga mengelola 

laba perusahaan untuk kepentingan pribadi, dalam teori-teori yang ada 

memprediksi bahwa pendiri kepemilikan keluarga mempengaruhi permintaan 

dan pasokan kualitas laba dalam dua cara yakni efek entrachment dan efek 

alignment (Wang, 2006). Efek entrachment didasarkan pada argumen bahwa 

konsentrasi kepemilikan menciptakan insentif bagi pemegang saham 

pengendali (kepemilikan keluarga) untuk mengambil alih kekayaan dari 

pemegang saham lainnya (kepemilikan non keluarga) ((Fama and Jensen, 

1983), (Morck, Shleifer, and Vishny (1988), Shleifer and Vishny (1997)).  

Sehingga manajemen laba yang didasarkan efek tersebut memiliki kualitas 

laba yang rendah.  

       Efek alignment pemegang saham keluarga cenderung mengambil alih 

kekayaan pemegang saham non keluarga melalui pengelolaan pendapatan 

(Wang, 2006). Manajemen laba yang didasarkan dari efek ini memiliki 

kualitas laba yang tinggi. Laba yang tinggi karena terdapat pemantauan 

perusahaan oleh keluarga lebih besar agar kinerja perusahaan lebih efektif. 

Kinerja perusahaan yang efektif ini membuat laba tinggi sehingga keadaan 

perusahaan dengan kepemilikan keluarga stabil. Diharapkan untuk jangka 

panjang perusahaan memiliki kondisi yang berkelanjutan dengan niat dapat 

melestarikan generasi keluarga yang selanjutnya. 
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       Penelitian mengenai kualitas laba pada perusahaan manufaktur di 

Indonesia masih layak untuk diteliti, hal ini dikarenakan kualitas laba 

digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk mengetahui kinerja 

manajemen, mengestimasi ‘earning power’, memprediksi laba yang akan 

datang, dan menilai risiko suatu perusahaan. Penelitian ini menarik karena 

dapat digunakan untuk mengetahui kualitas perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI melalui kualitas laba sebagai variabel dependen dalam 

penelitian ini. Kualitas laba patut dicermati karena dapat mencerminkan citra 

perusahaan yang baik di mata publik melalui laporan keuangan dengan 

kualitas laba yang baik. 

       Penelitian mengenai kualitas laba belum banyak dilakukan oleh beberapa 

peneliti.  Deng, Li, and Liao (2017), meneliti dividends and earnings quality: 

evidence from China pada perusahaan non keuangan periode 1999-2014. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laba dengan 

kepemilikan negara sebagai variabel moderasi. Hasil yang didapat adalah 

kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kualitas laba namun adanya 

variabel moderasi kepemilikan negara memperlemah hubungan antara 

kebijakan dividen dengan kualitas laba. 

       Pengaruh kebijakan dividen, kualitas audit, dan beban pajak tangguhan 

terhadap manajemen laba yang diteliti oleh Haneswan (2017), menggunakan 

sampel 91 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2010-2014. Hasil yang 

didapat jika kebijakan dividen dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan 

negatif terhadap manajemen laba, sedangkan beban pajak berpengaruh 
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signifikan positif terhadap manajemen laba.  Hapsari and Santoso (2015), 

meneliti analisis dividen sebagai indikator kualitas laba dengan objek 

perusahaan industri manufaktur sektor konsumsi periode 2011-2013. Sampel 

yang didapat sebanyak 87 perusahaan dengan hasil jika perusahaan yang 

membagikan dividen dalam jumlah besar memiliki kualitas laba yang lebih 

baik dan signifikan, secara statistik memiliki hubungan cukup signifikan 

terhadap kualitas laba.  Ginting and Komalasari (2013), menunjukkan bahwa 

pembayaran dividen tidak bisa digunakan sebagai sinyal atau indikator 

kualitas laba. Alasannya, status dividen, ukuran dividen, dan peristensi 

dividen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.          

       Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian  Deng, Li, and 

Liao (2017),, yang berjudul dividends and earnings quality: evidence from 

China. Perbedaan penelitian ini dengan  Deng, Li, and Liao (2017), yaitu 

pertama, mengganti teori agensi menjadi teori socioemotional wealth (SeW). 

Alasannya, terdapat kelemahan teori agensi dimana teori ini hanya 

mementingkan kepentingan keluarga untuk mendapat keuntungan. Teori ini 

juga dapat membantu menjelaskan perilaku unik yang dimiliki perusahaan 

keluarga. Perilaku unik yang dimiliki perusahaan keluarga ini salah satunya 

tidak mementingkan keuntungan keluarga saja, namun terdapat pertimbangan 

ekonomi dan komunikasi sosial keluarga. Berrone, Cruz and Gomez (2012), 

mengungkapkan jika SeW membentuk keputusan strategis di perusahaan 

keluarga dan memberikan bukti jika keputusan ini tidak selalu mengikuti 

pemikiran ekonomi. Teori SeW merupakan teori untuk keluarga dan dapat 



11 
 

 
 

membantu mengapa perusahaan keluarga dapat berperilaku secara khas 

sebagai entitas yang unik, sehingga penggunaan teori SeW dinilai lebih pantas 

dalam perusahaan keluarga.  

       Perbedaan kedua, menambahkan variabel moderasi manajemen laba. 

Alasannya, dengan adanya manajemen laba dapat mengakibatkan tinggi atau 

rendahnya hubungan kebijakan dividen dengan kualitas laba. Pentingnya 

informasi laba bagi pengguna laporan keuangan memungkinkan pihak 

manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat 

laporan keuangan terlihat baik (Hapsari and Santoso, 2015). Hal ini terjadi 

karena pihak manajemen mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan 

dalam penyusunan laporan keuangan agar tercapai tujuan tertentu. Ketiga, 

menggunakan sampel perusahaan keluarga. Alasannya, di Indonesia terdapat 

95% perusahaan yang dimiliki keluarga dan kontribusinya terhadap GDP 

mencapai 25%. Perbedaan keempat, mengubah variabel kepemilikan negara 

menjadi sampel perusahaan non keluarga. Alasannya, kepemilikan perusahaan 

non keluarga sudah termasuk kepemilikan negara, institusional, dan asing. 

Dimana kepemilikan tersebut merupakan salah satu kepemilikan terbesar di 

Indonesia. 

       Perbedaan kelima, mengganti objek penelitian menjadi di Indonesia hal 

ini dikarenakan tingkat pembayaran dividen di Indonesia mengalami hasil 

yang fluktuatif di setiap tahunnya. Keenam, menjadikan perusahaan industri 

manufaktur menjadi sampel. Alasannya, investasi yang paling diminati pada 

tahun 2017 adalah sektor makanan dan minuman, logam dasar, mesin, 
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elektronik, dan farmasi (Quddus, 2018). Dimana sektor tersebut termasuk 

industri manufaktur. Ketujuh, menggunakan periode tahun 2013-2017 

sedangkan penelitian terdahulu hanya sampai dengan 2014. Alasan menambah 

tahun hingga 2017 dikarenakan terdapat fenomena terbaru mengenai 

perbedaan laporan kualitas laba yang tidak menggambarkan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. Fenomena ini dapat merugikan banyak pihak 

yang menggunakan laporan keuangan. Selain itu, dipilihnya hingga tahun 

terbaru diharapkan memperoleh hasil yang lebih valid. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap kualitas laba? 

2. Bagaimana peran manajemen laba terhadap pengaruh kebijakan dividen 

dengan kualitas laba? 

3. Apakah terdapat perbedaan kebijakan dividen terhadap kualitas laba pada 

perusahaan keluarga dan perusahaan non keluarga? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh kebijakan dividen 

terhadap kualitas laba. 

2. Menganalisis dan memberikan bukti empiris peran manajemen laba 

terhadap pengaruh kebijakan dividen dengan kualitas laba. 

3. Menganalisis dan memberikan bukti empiris perbedaan kualitas laba pada 

perusahaan keluarga dan perusahaan non keluarga. 
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D. Kontribusi Penelitian 

       Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terbagi menjadi manfaat 

praktis dan manfaat teoritis. 

1. Manfaat Praktis 

Untuk membantu mengidentifikasi dan menjadi bahan pertimbangan 

dalam meningkatkan kualitas laba. Sehingga investor akan meningkat, 

yang nantinya juga akan mendorong peningkatan laju perekonomian 

Indonesia. 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan akan menambah pengetahuan dan wawasan 

terutama penerapan teori yang diperoleh selama studi, serta dapat 

dijadikan dasar dalam menyusun permasalahan, dan menambah referensi 

penelitian selanjutnya, berkaitan dengan kualitas laba. 

E. Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pendahuluan merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan isi 

penelitian dan gambaran permasalahan yang diangkat. Bab ini 

berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan landasan teori dan penelitian terdahulu yang 

akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi 

penelitian. Bab ini juga menggambarkan model penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang metode penelitian dalam penulisan 

usulan penelitian ini. Bab ini berisi populasi dan sampel, jenis dan 

sumber data, model pengumpulan data, definisi operasional 

variabel dan metode analisis data.   

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan deskripsi objek penelitian yang berisi 

penjelasan singkat objek yang digunakan dalam penelitian. 

Analisis data dan  pembahasan hasil penelitian merupakan bentuk 

yang lebih sederhana yang mudah dibaca dan mudah 

diinterprestasikan meliputi deskripsi objek penelitian, analisis 

penelitian, serta analisis data dan pembahasan 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab 

pertanyaan penelitian, keterbatasan, dan saran yang diberikan 

untuk penelitian selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Socioemotional Wealth (SeW) 

       Socioemotional Wealth (SeW) Theory dikembangkan oleh (Gomez et 

al., 2007). SeW menunjukkan bahwa perusahaan keluarga termotivasi oleh 

pelestarian SeW dalam pengambilan keputusan strategis. SeW telah 

membuktikan nilainya dalam menjelaskan perbedaan pemilihan strategis 

perusahaan keluarga dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan non-

keluarga, misalnya dalam pemilihan pengambilan risiko, perlindungan 

lingkungan, internasionalisasi, manajemen sumber daya manusia, proaktif 

keterlibatan pemangku kepentingan. Namun, dalam sebagian besar studi 

saat ini, SeW telah dianggap oleh kebanyakan ahli sebagai konstruk yang 

luas dan kesatuan, dan telah digunakan untuk penjelasan eksplorasi. Tidak 

ada pengukuran psikometrik pada SeW dalam penelitian bisnis keluarga. 

Dalam literatur, tindakan sekunder seperti distribusi kepemilikan, 

persentase anggota keluarga di papan, dan status keluarga CEO sering 

digunakan sebagai proxy untuk menangkap intensitas SeW (Berrone, Cruz 

and Gomez, 2012). Selain itu, data panel arsip seperti kontrol, dinasti dan 

reputasi juga digunakan untuk mendekati SeW.  

       Perusahaan keluarga dalam melestarikan SeW sangat penting untuk 

family top manajement. Oleh karena itu, SeW melestarikan logika 
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digunakan oleh pemilik bisnis keluarga dalam pilihan strategis mereka, 

dan telah dilaporkan bahwa pemilik bisnis keluarga bersedia untuk 

menanggung kerugian ekonomi dalam rangka melestarikan SeW (Gomez 

et al., 2007). Pelestarian SeW didukung oleh teori Hegel tentang 

pengakuan (Lan, 2015). Pemilik bisnis keluarga memiliki dorongan untuk 

pengakuan keluarga, dan mempertimbangkan pengakuan keluarga sebagai 

faktor yang paling penting dalam pengambilan keputusan strategis. Ketika 

pengakuan keluarga ditantang atau terancam, pemilik bisnis keluarga siap 

untuk mengorbankan keuntungan ekonomi untuk mempertahankan atau 

mengembalikan pengakuan keluarga mereka. Oleh karena itu, inti dari 

paradigma SeW ditemukan dalam kecenderungan keluarga untuk 

pengakuan. 

       Berrone, Cruz and Gomez (2012), mengungkapkan jika SeW 

membentuk keputusan strategis di perusahaan keluarga dan memberikan 

bukti jika keputusan ini tidak selalu mengikuti pemikiran ekonomi. 

Misalnya, perusahaan keluarga dapat membuat keputusan berdasarkan 

kekhawatiran saat perusahaan sudah berganti generasi yang nantinya 

diharapkan perusahaan akan selalu sejahtera. Oleh karena itu, perusahaan 

keluarga diharapkan mampu untuk menjaga kestabilan kualitas laba yang 

dimiliki perusahaan di masa yang akan datang. 

2. Teori Sinyal Dividen (Dividend Signaling Theory) 

       Dividend signaling theory dikembangkan oleh Bhattacharya (1979) 

digunakan untuk menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan 
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menggunakan dividen untuk memberikan isyarat walaupun menanggung 

kerugian saat melaksanakannya. Membagikan kas untuk pembayaran 

dividen merupakan hal yang mahal, karena perusahaan harus mampu 

menghasilkan kas yang cukup untuk mendukung pembayaran dividen 

secara tetap, dan karena kas dibayarkan untuk dividen maka akan 

mengurangi kesempatan berinvestasi dengan NPV positif. Namun 

demikian bagi perusahaan yang prospeknya bagus dapat mengganti biaya 

ini (pembayaran dividen) melalui pengeluaran saham secara bertahap 

dengan harga yang semakin meningkat. Tetapi bagi perusahaan yang 

kurang sukses tidak dapat melakukan hal yang sama. Dengan demikian, 

memberikan isyarat melalui nilai dividen memberikan hasil yang positif. 

       Pengumuman dividen oleh perusahaan adalah sinyal bagi para 

pemegang saham. Metode ini menjadi kompleks adalah kenyataan bahwa 

dividen yang meningkat oleh suatu perusahaan dapat diterjemahkan 

sebagai sinyal positif, namun dapat pula diartikan sebagai sinyal negatif. 

Pada dasarnya, manajer dan pemegang saham memiliki informasi yang 

berbeda, di mana manajer memiliki informasi yang lebih lengkap daripada 

pemegang saham. Pemegang saham akan menginterprestasikan 

peningkatan pembayaran dividen oleh perusahaan, sebagai sinyal bahwa 

manajemen memiliki arus kas yang lebih baik di masa depan. Sebaliknya, 

penurunan pembayaran dividen diartikan sebagai antisipasi manajer atas 

keterbatasan arus kas di masa depan. 



18 
 

 
 

       Bhattacharya (1979) memberikan bukti empiris bahwa dividen 

digunakan perusahaan sebagai alat signaling kepada para pemegang 

saham. Teori ini menjadi pondasi dasar dari dividend signaling theory. 

Model signaling dividen tradisional ini memprediksi bahwa dividen 

mengungkapkan informasi mengenai laba masa depan. Kenaikan atau 

penurunan dividen menyediakan sinyal baik atau buruk mengenai laba 

masa depan perusahaan. 

3. Kualitas Laba 

       Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan (Surifah, 

2010). Laporan keuangan memberikan gambaran mengenai keadaan 

keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan ini juga menjadi alat bagi 

perusahaan dalam menyampaikan informasi keuangan mengenai 

pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya 

pemilik. Di dalam laporan keuangan terkandung informasi tentang laba 

perusahaan. Informasi tentang laba dapat mengukur keberhasilan atau 

kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  

        Laba dikatakan berkualitas tinggi apabila laba yang dilaporkan dapat 

digunakan oleh para pengguna untuk membuat keputusan terbaik. Kualitas 

laba merupakan salah satu aspek penting yang dapat digunakan untuk 

mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan. Hal ini karena kualitas laba 

mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya pada saat 

ini dan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan di masa 
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yang akan datang. Kualitas laba diproyeksikan dengan akrual yang 

diharapkan atau non discretionary accruals yang modifikasi dengan model 

Jones. 

4. Kebijakan Dividen 

        Kebijakan dividen merupakan salah satu return yang diperoleh 

pemegang saham dalam kegiatan menanam modal di perusahaan selain 

capital gain (Abdillah, 2013). Kebijakan dividen mencangkup keputusan 

yang akan diambil oleh perusahaan terhadap laba yang diperoleh 

perusahaan apakah akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan 

investasi dimasa datang. Menurut (Abdillah, 2013) apabila perusahaan 

memilih untuk membagikan laba perusahaan sebagai dividen, maka akan 

mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber 

dana intern atau internal financing. Sebaliknya apabila laba yang diperoleh 

perusahaan digunakan sebagai laba ditahan, maka kemampuan 

pembentukan dana intern perusahaan akan semakin besar. Kebijakan 

dividen dapat diketahui dengan menggunakan rasio Dividen Payout Ratio 

(DPR) yang di proyeksikan dengan dividen yang dibayarkan pada para 

pemegang saham dibagi dengan laba bersih. 

5. Manajemen Laba 

       Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

(mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana 

manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan 
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(penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut (Abdullah 

and Suardi, 2017). Manajemen laba dapat diproyeksikan dengan 

discretionary accruals (DA). Praktik manajemen laba terdapat 2 jenis 

yaitu manajemen laba riil dan manajemen laba akrual. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan praktik manajemen laba akrual. Manajemen 

laba akrual merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan melalui 

proses akrual dimana laporan keuangan dihasilkan. Pendekatan lain yang 

digunakan untuk merekayasa dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu 

memanfatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi, mengubah 

metode akuntansi, dan menggeser periode biaya atau pendapatan. Manajer 

cenderung memilih kebijakan manajemen laba dengan mengendalikan 

transaksi akrual yaitu kebijakan akuntansi yang memberikan keleluasaan 

pada manajemen untuk membuat pertimbangan akuntansi yang akan 

memberi pengaruh pada pendapatan yang dilaporkan.  

B. Telaah Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2.1 

Rekapitulasi Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Deng, Li, and 

Liao (2017) 
 

Dividends and Earnings 

Quality: Evidence from 
China 

 Kebijakan dividen 

berpengaruh positif 
terhadap kualitas laba. 

 Kepemilikan pemerintah 
sebagai variabel moderasi 

melemahkan hubungan 
kebijakan dividen 

terhadap kualitas laba. 
 

2. Haneswan 

(2017) 

Pengaruh Kebijakan 

Dividen, Kualitas Audit, 
dan Beban Pajak 

Tangguhan terhadap  

Kebijakan dividen dan 

kualitas audit 
berpengaruh negatif pada 

kualitas laba. 
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Tabel 2.1 

Rekapitulasi Penelitian Terdahulu 

(Lanjutan) 

No. Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

  Manajemen Laba  Beban pajak berpengaruh 

positif terhadap kualitas 
laba. 

3. Hapsari and 

Santoso (2015) 

Analisis Dividen sebagai 

Indikator Kualitas Laba 
 Kebijakan dividen 

berpengaruh positif 
terhadap kualitas laba. 

4. Wargono 
(2014) 

Kualitas Laba 
Perusahaan Keluarga dan 

Perusahaan Bukan 
Keluarga di Indonesia 

 Kualitas laba yang 
dilaporkan perusahaan 

keluarga dan perusahaan 
bukan keluarga memiliki 

kualitas yang sama.  
5. Ginting and 

Komalasari 

(2013) 

Pengaruh Dividen 
terhadap Kualitas Laba 

 Status dividen, ukuran 

dividen, dan peristensi 
dividen tidak 
berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba. 
6. Nugrahani 

(2013) 
Earnings Management 
Perusahaan Keluarga di 

Indonesia 

 Perusahaan keluarga 

tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap 
manajemen laba. 

7. Siregar (2012) Hubungan Pembagian 
Dividen dengan Kualitas 

Laba 

 Kebijakan dividen kurang 
mampu menjadi indikator 

kualitas laba. 
8. Ali et al 

(2007) 

Corporate Disclosures by 

Family Firms 
 Perusahaan keluarga 

memiliki kualitas laba 
yang lebih baik dari pada 

perusahaan bukan 
keluarga. 

Sumber: berbagai sumber penelitian terdahulu 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kualitas Laba 

a. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kualitas Laba di 

Perusahaan Keluarga 

       Kebijakan dividen mencangkup keputusan apa yang akan diambil 

oleh perusahaan terhadap laba yang diperoleh perusahaan apakah akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan 
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dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. 

Menurut Abdillah (2013), apabila perusahaan memilih untuk 

membagikan laba perusahaan sebagai dividen, maka akan mengurangi 

laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern 

atau internal financing. Sebaliknya apabila laba yang diperoleh 

perusahaan digunakan sebagai laba ditahan, maka kemampuan 

pembentukan dana intern perusahaan akan semakin besar. 

       Teori socioemotional wealth (SeW) mengacu pada himpunan nilai 

yang berasal dari sebuah keluarga dari posisi kepemilikan disebuah 

perusahaan (Berrone et al., 2012; Gomez et al., 2007, 2010). Literatur 

bisnis keluarga menunjukkan bahwa SeW membentuk keputusan 

strategis perusahaan dan keputusan ini tidak selalu mengikuti 

pemikiran ekonomi. Perusahaan keluarga dapat membuat keputusan 

berdasarkan kekhawatiran tentang mempertahankan kendali keluarga, 

mentransfer bisnis ke generasi mendatang, atau menjaga kesejahteraan 

unit keluarga (Berrone et al., 2012). Oleh karenanya, perusahaan 

keluarga memilih laba yang diperoleh perusahaan digunakan sebagai 

laba ditahan dengan tujuan kemampuan pembentukan dana intern 

perusahaan semakin besar sehingga pada perusahaan keluarga 

mengalami rendahnya pembagian dividen. Rendahnya pembagian 

dividen bukan berarti menjadi sinyal yang buruk bagi perusahaan, 

perusahaan keluarga memiliki maksud jika laba akan ditahan untuk 

kepentingan investasi karena perusahaan tetap stabil dan berkelanjutan 
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agar saat perusahaan beralih kepemimpinan pada generasi selanjutnya 

perusahaan tetap dalam posisi stabil dan berkelanjutan. Hal tersebut 

membuat kualitas laba perusahaan keluarga semakin meningkat. 

       Penelitian mengenai kebijakan dividen yang dilakukan oleh 

Malkiel (2003), Tong and Miao (2011), dan  Hapsari and Santoso 

(2015) memberikan bukti empiris jika kebijakan dividen memiliki 

hubungan positif dengan kualitas laba. Dividen merupakan salah satu 

metode untuk mengukur kebenaran dari suatu laba yang dilaporkan. 

Oleh karena itu, dividen dapat menjadi alat yang bisa digunakan untuk 

mengukur dan menilai kualitas laba perusahaan (Breeden, 2003). 

H1a. Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba di perusahaan keluarga. 

 

b. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kualitas Laba di 

Perusahaan Non Keluarga 

       Kebijakan dividen mencangkup keputusan apa yang akan diambil 

oleh perusahaan terhadap laba yang diperoleh perusahaan apakah akan 

dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan 

dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. 

Menurut Abdillah (2013), apabila perusahaan memilih untuk 

membagikan laba perusahaan sebagai dividen, maka akan mengurangi 

laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber dana intern 

atau internal financing. Sebaliknya apabila laba yang diperoleh 

perusahaan digunakan sebagai laba ditahan, maka kemampuan 

pembentukan dana intern perusahaan akan semakin besar. 
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       Teori sinyal dividen menjelaskan informasi tentang dividen yang 

dibayarkan digunakan oleh investor sebagai sinyal perusahaan dimasa 

mendatang (Bhattacharya, 1979). Kenaikan dividen biasanya menjadi 

sinyal (tanda) kepada investor, bahwa manajemen perusahaan 

meramalkan suatu penghasilan yang baik di masa mendatang. 

Perusahaan non keluarga memilih membagikan laba perusahaan 

sebagai dividen sehingga tidak mementingkan investasi untuk jangka 

panjang perusahaan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kekhawatiran 

tentang mempertahankan kendali keluarga, mentransfer bisnis ke 

generasi mendatang, atau menjaga kesejahteraan unit keluarga pada 

perusahaan non keluarga. Pembagian dividen yang dilakukan oleh 

perusahaan non keluarga menjadi sinyal informasi yang baik (good 

news) untuk investor selain itu dapat mencerminkan kualitas laba 

perusahaan yang baik pula. 

       Penelitian yang dilakukan oleh Deng, Li, and Liao (2017) 

mengungkapkan jika kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba. Hasil pengujian membuktikan ukuran dividen yang besar 

memiliki hubungan positif dengan kualitas laba. Dengan demikian 

ukuran dividen dapat mengindikasi kualitas laba. 

H1b. Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap kualitas 

laba di perusahaan non keluarga. 
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2. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kualitas Laba dengan 

Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi  

a. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kualitas Laba dengan 

Manajemen Laba  sebagai Variabel Moderasi di Perusahaan 

Keluarga 

       Unsur dan mekanisme manajemen laba ini dapat meningkatkan 

atau menurunkan kualitas laba. Manajemen laba yang dilakukan oleh 

manajer akan mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Hal ini karena 

kualitas laba mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang 

sebenarnya pada saat ini dan dapat digunakan untuk memprediksi 

kondisi keuangan di masa yang akan datang. Overvalued equities 

merupakan masalah yang sering timbul dihadapi oleh para investor 

perusahaan, dengan kecerdikan manajer masing-masing perusahaan 

memanipulasi laporan keuangan mereka demi mendapatkan 

keuntungan pribadi (Abdullah and Suardi, 2017). 

       Teori socioemotional wealth (SeW) menunjukkan bahwa 

perusahaan keluarga termotivasi oleh pelestarian SeW dalam 

pengambilan keputusan strategis (Gomez et al., 2007). Pandangan 

teori SeW digunakan pemilik bisnis keluarga untuk 

mempertimbangkan pengakuan keluarga sebagai faktor yang paling 

penting dalam pengambilan keputusan strategis mereka. Untuk 

mengatasi kelemahan teori agensi, dalam teori SeW pertimbangan 
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keputusan stategis memberikan bukti jika tidak selalu memikirkan 

pemikiran ekonomi.  

       Berrone, Cruz and Gomez (2012), mengungkapkan jika SeW 

membentuk keputusan strategis di perusahaan keluarga dan 

memberikan bukti jika keputusan ini tidak selalu mengikuti pemikiran 

ekonomi. Sedangkan menurut Abdullah and Suardi (2017), dimana 

perusahaan keluarga memiliki redahnya praktik manajemen laba. 

Manajemen laba mampu memoderasi pengaruh kebijakan dividen 

dengan kualitas laba. Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer 

akan mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Hal ini karena kualitas 

laba mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya 

pada saat ini dan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi 

keuangan di masa yang akan datang. 

H2a. Manajemen laba memperlemah hubungan antara kebijakan 

dividen dengan kualitas laba di perusahaan keluarga. 

 

b. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Kualitas Laba dengan 

Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi di Perusahaan Non 

Keluarga 

       Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk 

menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan 

yang dikelola untuk tujuan menghindari kerugian dan lain sebagainya 

(Arif, 2012). Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer akan 

mempengaruhi kualitas laba perusahaan. Hal ini karena kualitas laba 

mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya pada 
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saat ini dan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan di 

masa yang akan datang. 

       Teori socioemotional wealth (SeW) menunjukkan bahwa 

perusahaan keluarga termotivasi oleh pelestarian SeW dalam 

pengambilan keputusan strategis (Gomez et al., 2007). Pandangan 

teori SeW digunakan pemilik bisnis keluarga untuk 

mempertimbangkan pengakuan keluarga sebagai faktor yang paling 

penting dalam pengambilan keputusan strategis mereka. Namun dalam 

kepemilikan non keluarga mengikuti logika ekonomi, dimana lebih 

memilih untuk medapatkan keuntungan. Kepemilikan non keluarga 

cenderung melakukan ekspropriasi ketika terlindungi oleh hak 

kontrolnya. Sehingga untuk menyembunyikan ekspropriasi dengan 

melakukan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah 

and Suardi (2017), menyatakan bahwa dilakukannya manajemen laba 

membuat rendahnya kualitas laba perusahaan.   

       Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah and Suardi (2017), 

menyatakan bahwa dilakukannya manajemen laba mampu menguatkan 

atau melemahkan hubungan kebijakan dividen dengan kualitas laba. 

Dimana perusahaan yang tidak melakukan manajemen laba akan 

membayarkan dividennya yang berdampak semakin baiknya kualitas 

laba perusahaan. Sedangkan Hapsari and Santoso (2015), 

menyimpulkan bahwa manager dari perusahaan non keluarga dengan 

struktur utang yang tinggi cenderung memanipulasi laba untuk 
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menghindari pelanggaran debt-covenants. Adanya praktik manajemen 

laba ini membuat kualitas laba menurun. 

H2b. Manajemen laba memperlemah hubungan antara kebijakan 

dividen dengan kualitas laba di perusahaan non keluarga. 

 

3. Perbedaan Kebijakan Dividen terhadap Kualitas Laba yang Dimiliki 

Perusahaan Keluarga dan Perusahaan Non Keluarga 

       Kualitas laba digunakan sebagai salah satu dasar untuk pengambilan 

keputusan untuk investasi sehingga pihak pemakai laporan keuangan 

mengharapkan laporan keuangan memiliki kualitas laba yang baik. Laba 

yang berkualitas adalah laba yang bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan para penggunanya (Hapsari and Santoso, 2015). Oleh karena 

itu, kebenaran informasi mengenai laba yang dilaporkan oleh perusahaan 

merupakan aspek yang penting untuk diperhatikan. 

       Teori socioemotional wealth (SeW) yang menyatakan perusahaan 

keluarga dapat membuat keputusan berdasarkan kekhawatiran tentang 

mempertahankan kendali keluarga, mentransfer bisnis ke generasi 

mendatang, atau menjaga kesejahteraan unit keluarga (Berrone et al., 

2012). Oleh karenanya, perusahaan keluarga memilih laba yang diperoleh 

dari dividen digunakan sebagai dana cadangan, dengan tujuan investasi 

jangka panjang. Dimana perusahaan keluarga lebih mementingkan agar 

dimasa mendatang perusahaan tetap berada diposisi yang stabil dan 

berkelanjutan mengingat adanya alih generasi perusahaan keluarga. 

Sehingga perusahaan keluarga akan selalu berupaya untuk memiliki 

kualitas laba yang baik dimasa mendatang. Sedangkan menurut teori 
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sinyal dividen dimana jika laporan keuangan dengan kualitas laba yang 

baik mengandung sebuah good news yang dapat mempengaruhi keputusan 

investasi. Good news merupakan berita baik bagi investor sebagai signal 

yang baik dalam menentukan keputusan investasi. Pelaporan keuangan 

perusahaan keluarga cenderung transparan dibandingkan dengan 

perusahaan bukan keluarga (Wargono and Feliana, 2014). Hal tersebut 

memungkinkan investor untuk membuat keputusan keuangan lebih tepat.  

       Deslandes, Fortin and Landry (2016), menyatakan perusahaan 

keluarga membagikan dividennya lebih rendah daripada perusahaan non 

keluarga. Alasannya perusahaan keluarga lebih mementingkan perkiraan 

jangka panjang. Rendahnya pembagian dividen ini dikarenakan 

perusahaan keluarga memilih untuk menyimpan dana sebagai investasi 

jangka panjang. Hal tersebut membuat kualitas laba yang ada diperusahaan 

keluarga menjadi semakin baik karena perusahaan keluarga selalu 

berupaya agar perusahaan tetap stabil dan berkelanjutan guna alih generasi 

yang akan datang. Selain itu, Ali et al. (2007), mengungkapkan jika 

perusahaan keluarga memiliki kualitas laba lebih baik dan kurang 

memberikan perkiraan jangka panjang tapi lebih ke earnings warnings. 

       Penelitian yang dilakukan  Wargono and Feliana (2014), kualitas laba 

yang dilaporkan oleh perusahaan keluarga maupun perusahaan non 

keluarga memiliki kualitas yang sama. Namun Ali et al. (2007), 

mengungkapkan jika perusahaan keluarga memiliki kualitas laba lebih 

baik dan kurang memberikan perkiraan jangka panjang tapi lebih ke 
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earnings warnings. Berdasarkan pandangan tersebut menunjukkan bahwa 

pelaporan keuangan perusahaan keluarga cenderung memiliki kualitas laba 

yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan bukan keluarga karena 

adanya kekhawatiran atas reputasi dan kelangsungan hidup perusahaan. 

H3. Terdapat perbedaan kualitas laba yang dimiliki perusahaan 

keluarga dan perusahaan non keluarga. 
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4. Model Penelitian 

       Penelitian ini menguji dampak manajemen laba terhadap pengaruh 

kebijakan dividen dengan kualitas laba serta untuk tahap selanjutnya 

terdapat perbandingan kebijakan dividen terhadap kualitas laba pada 

perusahaan keluarga dan non keluarga. Berikut ini adalah model penelitian 

untuk perusahaan keluarga dan perusahaan non keluarga: 
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BAB III 

METODA PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

1. Jenis dan Sumber Data 

       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Data 

kuantitatif dalam penelitian ini adalah angka-angka yang terdapat pada 

laporan keuangan yang selanjutnya diolah menjadi angka-angka rasio 

untuk dianalisis. Rentang data yang digunakan adalah periode 2013-2017. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Menurut Sarwono and Suhayati (2010), data sekunder adalah data historis 

mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh 

pihak lain. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

laporan keuangan dari Indonesia Capital market Directory (ICMD) yang 

diakses melalui situs Indonesia Stock Exchange (www.idx.co.id) mengenai 

perusahaan keluarga manufaktur yang terdaftar di BEI untuk tahun buku 

yang berakhir tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan 2017.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan 

sumber-sumber data dari sumber dokumen yang tersedia. Peneliti 



33 
 

 
 

mengumpulkan data berupa laporan keuangan perusahaan yang berasal 

dari website Bursa Efek Indonesia. 

B. Populasi dan Sampel 

       Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Ghozali, 2016). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI tahun 2013-2017. Perusahaan manufaktur dipilih karena investasi yang 

paling diminati pada tahun 2017 adalah sektor makanan dan minuman, logam 

dasar, mesin, elektronik, dan farmasi (Quddus, 2018). Dimana sektor tersebut 

termasuk industri manufaktur. 

       Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti (Sarwono 

and Suhayati, 2010). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel yang dilakukan dengan kriteria tertentu 

(Sarwono and Suhayati, 2010). Kriteria yang digunakan peneliti adalah: 

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut dari 

tahun 2013-2017. 

2. Perusahaan manufaktur dengan kepemilikan keluarga dan kepemilikan non 

keluarga yang terdaftar secara berturut-turut di BEI dari tahun 2013-2017.  

3. Perusahaan yang rutin menerbitkan laporan tahunan, dan laporan 

keuangan, serta menggunakan mata uang rupiah secara berturut-turut dari 

tahun 2013-2017. 
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4. Perusahaan yang membagikan keuntungan berupa dividen pada para 

pemegang saham secara berturut-turut dari tahun 2013-2017. 

5. Perusahaan yang mengalami laba secara berturut-turut dari tahun 2013-

2017. 

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel 

1. Kualitas Laba 

       Kualitas laba merupakan indikator dari kualitas informasi keuangan, 

yang dapat digunakan untuk mencocokkan apakah sama laba yang 

dihasilkan dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya (Surifah, 

2010). Kualitas laba diukur menggunakan model Penman, (2001), model 

tersebut mengukur kualitas laba dengan membandingkan kas perusahaan 

dengan pendapatan atau penjualan. Meskipun model ini merupakan model 

yang paling sederhana, namun model Penman dapat memprediksi kualitas 

laba dengan baik karena pada umumnya perusahaan akan dinilai oleh 

publik berdasarkan ukurannya yang dilihat dari hasil penjualan atau 

produksinya. Melalui aktivitas penjualan ini perusahaan akan memperoleh 

pemasukan yang menjadi sumber kekayaan mereka. Semakin besar hasil 

perbandingan maka diasumsikan kualitas labanya semakin baik. Kualitas 

laba diproyeksikan dengan model Penman, (2001). 

KL = 
𝑨𝒓𝒖𝒔  𝑲𝒂𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊

𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉
 

2. Kebijakan Dividen 

        Kebijakan dividen merupakan salah satu return yang diperoleh 

pemegang saham dalam kegiatan menanam modal di perusahaan selain 
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capital gain (Abdillah, 2013). Kebijakan dividen mencangkup keputusan 

apa yang akan diambil oleh perusahaan terhadap laba yang diperoleh 

perusahaan apakah akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai 

dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan 

investasi dimasa datang. Menurut Abdillah (2013), apabila perusahaan 

memilih untuk membagikan laba perusahaan sebagai dividen, maka akan 

mengurangi laba yang ditahan dan selanjutnya mengurangi total sumber 

dana intern atau internal financing. Sebaliknya apabila laba yang diperoleh 

perusahaan digunakan sebagai laba ditahan, maka kemampuan 

pembentukan dana intern perusahaan akan semakin besar. Menurut 

Abdillah (2013), kebijakan dividen dapat diketahui dengan menggunakan 

rasio Dividen Payout Ratio (DPR) yang di proyeksikan sebagai berikut: 

DPR = 
𝑫𝒊𝒗𝒊𝒅𝒆𝒏  𝒚𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒊𝒃𝒂𝒈𝒊𝒌𝒂𝒏

𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉
 

3. Manajemen Laba 

       Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

(mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana 

manajer yang memiliki tanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan 

(penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang (Abdullah and Suardi, 

2017). Manajemen laba diproyeksikan dengan menggunakan discretionary 

accruals (DA) dan dihitung dengan menggunakan model Jones yang 

dimodifikasi (modified Jones model) (Dechow and Dichev, 2002). Adapun 

metode perhitungannya adalah sebagai berikut:  
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a. Mengukur total akrual dengan menggunakan model Jones yang telah 

dimodifikasi. 

Total akrual (TACit) = Net income (NIit) – Arus kas operasi (CFOit)  

b. Menghitung nilai akrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS 

sebagai berikut: 

TACit/ Ait-1 = β1 (1/ Ait-1) + β2 (∆REVit/ Ait-1) + β3 (PPEit/ Ait-1)   + € 

TACit = Akrual total perusahaan I pada periode t 

Ait-1 = Aset total perusahaan I pada periode t-1 

∆REVit = Pendapatan perusahaan I pada periode t dikurangi 

pendapatan pada periode t-1  

PPEit  = Aktiva tetap pada perusahaan periode t 

€ = Eror term perusahaan I pada tahun t 

c. Menghitung Nilai Non Discretionery Accrual (NDA) 

NDA dapat dihitung dengan menggunakan koefisien regresi diatas dan 

dihitung dengan rumus: 

NDAit = β1 (1/ Ait-1) + β2 (∆REVit - ∆RECit) / (Ait-1) + β3 (PPEit/ Ait-1) + 

€ 

NDAit = Non discretionary  perusahaan I pada periode t 

∆RECit = Piutang bersih perusahaan I pada periode t dikurangi  

β = Koefisien regresi 
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d. Menghitung Discretionery Accrual (DA) 

Nilai Discretionery Accrual (DA) sebagai proksi manajemen laba dapat 

diestimasi dengan menyisihkan total akrual dengan non discretionery 

accrual dengan menggunakan persamaan berikut : 

DAit = (TACit / Ait-1) – NDAit 

Keterangan : 

DAit = Discretionery accrual perusahaan I pada periode t 

 

4. Ukuran Perusahaan 

       Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. 

Menurut Reyna (2017), ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana 

dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Pada dasarnya, ukuran 

perusahaan terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan 

sedang, dan perusahaan kecil. Secara umum ukuran perusahaan diukur 

dengan besarnya total aset yang dimiliki karena nilai total aset umumnya 

sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya. Menurut Reyna 

(2017), ukuran perusahaan yang dapat diproyeksikan sebagai berikut: 

Size = Ln(Total Aset) 

5. Leverage 

       Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Hapsari and Santoso, 

2015). Manager dari perusahaan-perusahaan dengan struktur utang yang 
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tinggi cenderung memanipulasi laba untuk menghindari pelanggaran debt-

covenants. Menurut Hapsari and Santoso, (2015) leverage diproyeksikan 

sebagai berikut : 

LEV = 
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐇𝐮𝐭𝐚𝐧𝐠

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
 𝑿 𝟏𝟎𝟎 % 

6. Profitabilitas 

       Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (Suteja et al, 2016). 

Analisis ROA merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan 

dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Menurut Suteja et. al. 

(2016), profitabilitas dapat diproyeksikan sebagai berikut: 

ROA = 
𝐋𝐚𝐛𝐚  𝐁𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐒𝐞𝐭𝐞𝐥𝐚𝐡 𝐏𝐚𝐣𝐚𝐤

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐀𝐬𝐞𝐭
 X 100 % 

D. Alat Analisis Data 

1. Analisis Statistik Deskriptif 

       Analisis statistik deskriptif bertujuan mengetahui gambaran umum 

dari semua variabel yang digunakan dalam suatu penelitian. Statistik 

deskriptif digunakan memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, 

range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016), 

dimana akan disajikan dalam tabel numerik yang dihasilkan dari 

pengolahan data dengan menggunakan program SPSS versi 23.0. 
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2. Uji Asumsi Klasik 

      Uji asumsi klasik digunakan sebagai prasyarat regresi linier yang 

berfungsi untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, 

konsisten dan penaksiran koefisien regresinya bersifat efisien (Ghozali, 

2016). Pengujian asumsi klasik meliputi uji normalitas, uji 

moltikolonieritas, uji auto korelasi, dan uji heterokedastisitas. 

a. Uji Normalitas 

       Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel dan variabel bebas keduanya memiliki distribusi 

normal (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik adalah memiliki data 

distribusi normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dalam 

pengujian ini adalah dengan menggunakan uji statistik non parametrik 

Kolmogoro-Smirnov. Uji Kolmogoro-Smirnov merupakan pengujian 

normalitas dengan membandingkan distribusi normal buku (Ghozali, 

2016). Jika hasil nilai signifikan > 0,05 (5%) maka data residual 

terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil menunjukkan nilai 

signifikan < 0,05 (5%) maka data residual terdistribusi tidak normal. 

b. Uji Multikolinieritas 

      Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji model regresi yang 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi 

yang baik tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk 

mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas di dalam regresi dapat 

dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) 
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(Ghozali, 2016). Dasar analisisnya adalah jika nilai tolerance > 0,10 

(10%) atau sama dengan nilai VIF < 10, maka dapat disimpulkan 

bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model 

regresi. Sedangkan jika nilai tolerance < 0,10 (10%) atau sama dengan 

nilai VIF > 10, maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolinieritas 

antar variabel bebas dalam model regresi.  

c. Uji Autokorelasi 

       Pengujian ini digunakan untuk menguji dalam suatu model regresi 

linier terdapat korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t 

dengan kesalahan pada periode t-1 (Ghozali, 2016). Autokorelasi 

muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan 

satu sama lain. Uji autokorelasi dapat dilakukan menggunakan uji run 

test. Run test sebagai bagian dari statistik non parametrik dapat pula 

digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang 

tinggi (Ghozali, 2016). Jika antar residual tidak terdapat hubungan 

korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run 

test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara 

random atau tidak (sistematis). 

H0 : residual (res_1) random (acak) 

HA: residual (res_1) tidak random  

d. Uji Heterokedastisitas 

       Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 
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pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). 

Heterokedastisitas berarti penyebaran titik data populasi pada bidang 

regresi membentuk pola tertentu yang teratur. Gejala ini ditimbulkan 

dari perubahan situasi yang tidak tergambarkan dalam model regresi. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 

maka disebut dengan hemoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas. 

Uji heteroskedastisitas dapat menggunakan Uji Park. Park 

mengemukakan metode bahwa variance (s2) merupakan fungsi dari 

variabel-variabel independen. 

3. Analisis Regresi 

a. Moderated Regression Analysis (MRA) 

       Moderated Regression Analysis berbeda dengan analisis sub 

kelompok, karena menggunakan pendekatan analitik yang 

mempertahankan sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol 

pengaruh variabel moderator (Ghozali, 2016). MRA merupakan 

aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan 

regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih 

variabel independen). Persamaan regresi yang dikembangkan untuk 

menguji hipotesis yang telah dirumuskan yaitu: 

KLit = α1 + α2 DPRit + α3DAit + α4DPR*DAit + α5SIZEit + 

α6LEVit + α7ROAit + ei 
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Keterangan:  

KL : Kualitas laba LEV : Leverage (struktur 

utang) 

DPR : Dividend payout ratio 

(kebijakan dividen) 

ROA : Return of assets 

(profitabilitas) 

DA : Discretionery accrual 

(manajemen laba) 

DPR*DA : Interaksi antara 

DPR dan DA 

SIZE : Ukuran perusahaan e : Error 

E. Pengujian Hipotesis 

1. Koefisien Determinasi (R2) 

       Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model (kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, 

kepemilikan pemegang saham minoritas, volatilitas, ukuran perusahaan, 

dan arus kas bebas) dalam menerangkan variasi variabel dependen 

(kebijakan dividen). Nilai koefisien determinasi berada diantara nol (0) 

dan satu (1). Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Secara umum koefisien 

determinasi untuk data silang (crosssection) relatif rendah karena adanya 

variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk 

data runtun waktu (time series) biasanya mempunyai nilai koefisien 
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determinasi yang tinggi. Besarnya koefisien dari nol sampai satu, semakin 

mendekati nol koefisien determinasi semakin kecil pengaruhnya terhadap 

variabel bebas, sebaliknya mendekati satu besarnya koefisien determinasi 

semakin besar pengaruhnya terhadap variabel bebas. 

2. Uji Goodness of Fit (Uji F) 

       Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Uji statistik F 

pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang 

dimaksudkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel 

dependen (Ghozali, 2016). Pengujian dilakukan dengan tingkat 

signifikansi 0,05 (α = 5%). Ketentuan penerimaan atau penolakan 

hipotesis adalah sebagai berikut: 

a. Jika nilai F hitung > F tabel dan p value < α = 0,05, maka H0 tidak 

diterima atau Ha diterima sehingga model regresi yang digunakan 

untuk memprediksi variabel independen bagus, artinya model regresi 

fit. 

b. Jika F hitung < F tabel dan p value > α = 0,05, maka H0 diterima dan 

Ha tidak diterima sehingga model regresi yang digunakan tidak bagus, 

artinya model regresi tidak fit. Menentukan nilai F tabel digunakan 

signifikansi 5% dengan derajat kebebasan df (n1) = k -1 dan df (n2) = 

n – k. 
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                Ho tidak dapat ditolak 

 

Gambar 3.1 

Penerimaan Uji F 

 

3. Uji Statistik t 

       Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi 

variabel independen (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis ini dilakukan 

dengan menggunakan uji t, yang tertujuan untuk menguji tingkat 

signifikansi abnormal return yang ada. Uji t dilakukan dengan 

membandingkan nilai t hitung masing-masing koefisien regresi dengan 

nilai t tabel (nilai kritis) sesuai dengan tingkat signifikansi yang 

digunakan. Menentukan nilai t tabel digunakan tingkat signifikansi 5% 

dengan derajat kebebasan df = n – 1 (Ghozali, 2016).  

a. Penerimaan Hipotesis Positif 

1) Jika t hitung > t tabel atau p value < α = 0,05 maka H0 tidak 

diterima dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel 

independen dan dependen. 

Ho ditolak 

 

F tabel 

 

α = 0,05 
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2) Jika t hitung < t tabel atau p value > α = 0,05 maka H0 diterima dan 

Ha tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel 

independen dan dependen. 

 

 

 

 

         0                   T tabel 
Gambar 3.2 

Uji t Positif 

 

b. Penerimaan Hipotesis Negatif 

1) Jika -t hitung < -t tabel atau p value < α = 0,05 maka H0 tidak 

diterima dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel 

independen dan dependen. 

3) Jika -t hitung > -t tabel atau p value > α = 0,05 maka H0 diterima 

dan Ha tidak diterima, artinya tidak terdapat pengaruh antara 

variabel independen dan dependen. 

 

 

  -t tabel         0                          

Gambar 3.3 

Uji t Negatif 

4. Uji Beda Koefisien 

       Uji beda koefisien digunakan untuk membandingkan dua sampel atau 

variabel dalam penelitian. Nilai unstandardizied coefficients dapat 

diketahui dengan t statistik, sebagai berikut: 

α = 5% 

Ho ditolak 

α = 5% 

Ho tidak dapat ditolak 

Ho ditolak 

Ho tidak dapat ditolak 
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t = 
𝑘1− 𝑘2

√
𝑆𝐸1

2

𝑛1
+

𝑆𝐸2
2

𝑛2
 

 

dan mencari nilai df dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

df = 

[(
𝑆𝐸1

2

𝑛1
+

𝑆𝐸2
2

𝑛2
 )] 

(𝑆𝐸1
2/𝑛1)2

𝑛1−1
+

(𝑆𝐸2
2/𝑛2)2

𝑛2−1

 

Keterangan : 

T = t hitung 

Df = Degree of freedom 

k1 = Koefisien perusahaan keluarga 

k2 = Koefisien perusahaan non keluarga 

𝑆𝐸1
2 = Standar error perusahaan keluarga 

𝑆𝐸2
2 = Standar error perusahaan non keluarga 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

       Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dampak manajemen 

laba terhadap pengaruh kebijakan dividen dengan kualitas laba dari sudut 

pandang socioemotional wealth. Sampel penelitian ini menggunakan 9 

perusahaan keluarga dan 10 perusahaan non keluarga industri manufaktur 

dengan periode selama lima tahun. Metode pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling.  

       Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba baik pada perusahaan keluarga. Namun 

kebijakan dividen tidak dapat mempengaruhi kualitas laba di perusahaan non 

keluarga. Hal ini dikarenakan kebijakan dividen tidak menjadi satu-satunya 

tolok ukur untuk mengukur kualitas laba perusahaan. Manajemen laba sebagai 

variabel moderasi mampu memoderasi hubungan kebijakan dividen dengan 

kualitas laba di perusahaan keluarga. Tetapi manajemen laba sebagai variabel 

moderasi tidak terbukti dapat memoderasi pengaruh kebijakan dividen 

terhadap kualitas laba. Namun manajemen laba memiliki pengaruh langsung 

terhadap kualitas laba di perusahaan non keluarga.  

       Perusahaan keluarga memiliki kualitas laba lebih baik dibandingkan 

perusahaan non keluarga. Hal ini dikarenakan perusahaan keluarga memiliki 

pemikiran jangka panjang untuk menjaga agar kualitas laba perusahaan tetap 

stabil dimasa mendatang, karena di perusahaan keluarga terdapat alih generasi 
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perusahaan yang selalu menginginkan jika perusahaan tetap stabil dan 

berkelanjutan. Hasil ini sesuai dengan temuan jika tidak semua perusahaan 

keluarga memilih untuk membagikan dividennya dan memilih menyimpannya 

sebagai dana cadangan. Hal ini dibuktikan dengan lebih banyaknya 

perusahaan keluarga yang mengalami kerugian, perusahaan yang rugi 

menggunakan dana cadangan dari dividen untuk menutup kerugiannya. 

B. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan: 

1. Penelitian hanya terbatas pada perusahaan manufaktur saja, padahal 95% 

bisnis yang dijalankan di Indonesia adalah bisnis / perusahaan keluarga. 

2. Terdapat keterbatasan literatur yang mendukung penelitian mengenai 

kualitas laba di perusahaan keluarga dan perusahaan non keluarga. 

3. Terdapat efek pengganggu yang dapat mengganggu hasil dari penelitian 

ini dan harus dikontrol. Efek pengganggu ini menyebabkan beberapa 

hipotesis tidak signifikan. 

C. Saran 

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas objek tidak hanya pada 

perusahaan manufaktur saja, penelitian yaitu menggunakan seluruh 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Perlu adanya penambahan literatur dan referensi dari sumber 

internasional. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan atau menambah 

variabel yang lebih luas dan variatif agar lebih akurat dalam menguji 
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kualitas laba perusahaan. Misalnya penambahan variabel investment 

opportunity set (IOS), hal ini dikarenakan IOS merupakan keputusan 

investasi dalam bentuk kombinasi aktiva (Hutagalung, Tanjung and Basri, 

2018). Sehingga dengan adanya IOS dinilai dapat mempengaruhi kualitas 

laba. Selain itu, IOS juga dapat mencerminkan nilai perusahaan. Dengan 

penambahan variabel ini dinilai dapat membantu menjawab baik atau 

buruknya kualitas laba yang ada di perusahaan yang akan berdampak bagi 

keputusan investasi para pemegang saham.   
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