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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang dapat diartikan 

sebagi pembelajaran permanen yang mencerminkan perimbangan antara hutang 

jangka panjang dengan modal sendiri. Sutrisno (2007:255) menyatakan bahwa, 

struktur modal adalah imbangan antara modal asing atau hutang jangka pendek 

maupun jangka panjang dengan modal sendiri yang dimiliki perusahaan. Perusahaan 

dapat menngunakan keputusan pendanaan menngunakan laba ditahan atau 

menggunakan hutang. Teori pecking order merupakan teori yang memberikan 

gambaran bahwa perusahaan lebih mengutamakan laba ditahan, hutang dan 

penerbitan saham sebagai pilihan terakhir. 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal menurut Weston dan 

Brigham (1997) dalam Dewi (2014) faktor-faktor yang mempengaruhi struktur 

modal perusahaan adalah ukuran perusahaan, struktur aktiva, leverage operasi, 

tingkat pertumbuhan, profitabilitas, pajak, pengendalian, sikap manjemen, sikap 

pemberi pinjaman danperusahaan penilai kredibilitas, kondisi pasar, kondisi internal 

perusahaan, dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Husnan (2000) menyatakan 

bahwa yang paling mempengaruhi struktur modal adalah lokasi distribusi 

keuntungan, stabilitas penjualan dan keuntungan, kebijakan deviden, pengendalian 

dana risiko kebangkrutan.  
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Pasar keuangan secara tradisional dibagi menjadi pasar uang (money market) 

dan pasar modal (capital market). Instrument pasar uang meliputi sekuritas jangka 

panjang dapat diperjual belikan, likuid, dan rendahnya resiko, instrument pasar uang 

sering disebut dengan setara kas atau cukup kas. Sedangkan instrument pasar modal 

meliputi sekuritas jangka panjang dan lebih beresiko. Sekuridas yang ada di pasar 

modal lebih beragam disbanding pasar uang. Oleh karna itu pasar uang dibagi 

menjadi empat segmen yaitu: pasar obligasi jangka panjang, pasar saham, serta 

pasar instrument derivative untuk opsi dan kontrak jangka panjang.(Bodie, 

dkk.2006) 

Sekuritas pada dasarnya sama dengan surat berharga, lebih khususnya ini 

adalah surat berharga yang yang menunjukan hak investor untuk mendapatkan 

bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, meliputi: 

saham, obligasi, saham prefer, dan bentuk lain penyertaan modal. Sekuritas ini 

diperjual belikan di pasar modal. (Prabowo dkk, 2014) 

Suatu perusahaan dapat menjual hak kepemimpinan dalam bentuk 

saham(stock). Jika perusahaan hannya mengeluarkan satu kelas saham saja, saham 

ini disebut dengan saham biasa (common stok). Untuk menarik investor potensial 

lainnya, suatu perusahaan mungkin juga mengeluarkan kelas lain dari saham, yaitu 

yang disebut dengan saham prefen (preferred stock). Saham preferen mempunyai 

hak–hak prioritas lebih dari saham biasanya yaitu ha katas dividen yang tetap dan 

hak terhap aktifitas jika terjadi likuidasi. Akan tetapi, saham preferen umumnya 

tidak memiliki hak veto seperti yang dimiliki oleh saham biasanya.(Hartono, 2009) 
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Saham berbeda dengan obligasi. Saham memberikan hak kepemilakan, 

sedangkan obligasi tidak memberikan hak tersebut tetapi lebih sebagai surat 

hutang. Saham tidak memberikan bunga tetapi memberikan keuntungan atau 

kerugian saham yang diperoleh dari kenaikan atau penurunan harga sahamnya. 

Obligasi umumnya mendapatkan bunga yang tetap yang disebut dengan 

kupon.(Hartono, 2009) 

Obligasi adalah surat utang jangka menengah-panjang yang dapat dipindah 

tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan 

berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang 

telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut (Bursa Efek Indonesia). 

Obligasi menjadi salah satu sumber pendanaan (financing) bagi pemerintah dan 

perusahaan, yang dapat diperoleh dari pasar modal. (Rasyid dan Kostaman, 2013) 

Obligasi merupakan suatu instrument investasi, maka investor sangat 

memerlukan yield imbal hasil yang diperoleh dari instrument tersebut. Imbal hasil 

obligasi merupakan hasil yang diperoleh dari menginvestasikan sejumlah dana pada 

suatu obligasi.  

1. Yield Obligasi  

Yield  adalah keuntungan atas investasi obligasi yang dinyatakan dalam 

presetase. Keuntungan atas investasi dapat berupa kupon yuang diterima maupun 

selisih kurs obligasi. Keuntungan atas investasi yang berupa selisih kurs dapat 

bersifat merugikan atau menguntungkan. Apabila kurs beli lebih rendah dari pada 

atau terminal, berarti terjadi keuntungan dan begitu pula sebaliknya. Yield 
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obligasi adalah tingkat bunga yang di tawarkan oleh pasar untuk membeli sebuah 

aset keuangan de ngan tujuan untuk menukar uang saat ini dengan surat dimasa 

yang akan datang.(Samsul, 2006: 229) 

Rinaningsih (2008) menyatakan bahwa harga dan yield obligasi merupakan 

dua variabel penting dalam transaksi obligasi bagi investor. Investor selalu 

menanyakan yield yang akan diperolehnya bila membeli obligasi dengan harga 

tertentu. Harga dan yield obligasi tersebut saling berhubungan, dan hubungan 

tersebut terbalik atau negatif. Posisi negatif itu memberikan arti bahwa bila yield 

obligasi mengalami peningkatan maka harga obligasi mengalami penurunan dan 

sebaliknya. 

Mishkin, (2008) dalam dewi (2016) menyatakan bahwa Yield merupakan 

tingkat keuntungan yang diterima dalam berinvestasi pada obligasi. Perhitungan 

keuntungan bunga pada obligasi khususnya yield to maturity (YTM) merupakan 

salah satu cara terbaik untuk menghitung suku bunga yaitu dengan menyamakan 

nilai sekarang dari pembayaran arus kas yang diterima dari suatu instrumen utang 

dengan nilai hari ini. Yield to maturity (YTM) adalah keuntungan yang diperoleh 

oleh seorang investor dalam membeli commercial paper yaitu obligasi pada 

harga pasar saat ini dan selanjutnya menahan obligasi tersebut hingga waktu 

deadline atau jatuh tempo. (Fahmi dan Yovi, 2011) 

Berdasarkan data statistik Pasar Modal Indonesia yang diolah oleh Otoritas 

Jasa Keuangan (OJK), terjadi peningkatan perdagangan obligasi korporasi 

diIndonesia dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,03% dari tahun 2007-2013 
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dan emisi obligasi korporasi menunjukkan rata-rata peningkatan sebesar 35,48% 

dari tahun 2007-2013 (Sari dan Abundanti, 2015). Adanya fenomena tersebut, 

mengindikasikan bahwa obligasi korporasi mulai banyak diminati dan mulai 

marak diperdagangkan di Indonesia. Walaupun demikian, obligasi juga 

merupakan suatu jenis investasi yang memiliki risiko bagi investor. Risiko yang 

terkandung dalam suatu obligasi akan mempengaruhi tingkat return yang 

diharapkan oleh investor yang dikenal dengan yield obligasi. Yield atau imbal 

hasil obligasi merupakan return yang diperoleh investor dari menginvestasikan 

sejumlah dananya pada pada suatu obligasi. Obligasi yang memiliki risiko yang 

lebih besar cenderung akan mendapatkan yield yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan obligasi yang memiliki risiko yang lebih rendah (Lidya, 

2010). Tingkat yield obligasi yang akan diterima oleh investor tersebut akan 

mengalami perubahan seiring dengan perubahan kondisi perekonomian baik 

secara mikro maupun makro. Hasil dari yield obligasi tersebut, mencerminkan 

kinerja dari suatu obligasi yang nantinya berguna sebagai informasi dalam 

pengambilan keputusan oleh investor (Sari dan Abundanti, 2015) 

Sebagai suatu instrumen investasi perubahan yield (tingkat hasil) obligasi 

yang diperoleh investor akan mengalami perubahan seiring dengan berjalannya  

waktu. Perubahan yield tersebut berpengaruh pada tingkat harga pasar obligasi 

itu sendiri. Oleh karena itu baik investor untuk selalu memperhatikan fluktuasi 

harga obligasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan salah satu faktor 
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yang perlu diperhatikan yaitu tingkat suku bunga yang rentan terhadap fluktuasi 

Ibrahim (2008) 

Yield to maturity (YTM) adalah tingkat pengembalian yang akan diperoleh 

investor apabila memiliki obligasi sampai jatuh tempo. Perhitungan YTM 

dilakukan dengan memasukkan semua pembayaran kupon bunga sampai dengan 

tanggal jatuh tempo dengan mengasumsikan adanya reinvestasi dari kupon yang 

diterima dengan tingkat bunga yang sama dengan YTM tersebut. yeild  obligasi 

atau imbal hasil obligasi yaitu keuntungan atas investasi oblagi yang dinyatakan 

dalam presentase. Keuntungan atas investasi dapat berupa kupon yang diterima 

maupun selisih kurs obligasi (Samsul, 2006) di rumuskan dengan : 

YTM = C + 
   

 
 / 
   

 
 X 100% 

Keterangan: 

C = kupon  

N = sisa waktu jatuh tempo  

R = Redemption value (nilai nominal) 

P = pricel (harga pasar obligesi)  

a. Faktor Fktor yang mempengaruhi yield obligasi 

1. BI Rate 

BI rate merupakan suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap 

kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada 

publik. BI rate merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia 
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untuk mengontrol kestabilan nilai rupiah. Tingkat BI rate berfluktuatif 

tergantung dari perekonomian negara dan tingkat bunga ini memilki pengaruh 

terhadap tingkat bunga komersial. Ketika terjadi pergerakan BI rate maka 

perkembangannya dapat dilihat dari pergerakan suku bunga pasar uang antar 

bank dan akhirnya diharapkan diikuti oleh suku bunga deposito dan suku bunga 

SBI. Jika suku bunga komersial menunjukkan tren yang menurun maka harga 

obligasi bergerak mingkat hal ini dikarenakan investor cenderung lebih memilih 

investasi obligasi, sebaliknya bila suku bunga komersial cenderung meningkat 

maka harga obligasi akan menurun karena investor lebih tertarik menyimpan 

dananya di bank (Bapepam, 2003). 

2. Inflasi 

Munfii (2011) Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum 

yang disebabkan oleh tidak singkronnya antara program pengadaan komoditi 

(produksi, penentuan harga, pencetakan uang, dan sebagainya) dengan tingkat 

pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Inflasi merupakan fenomena ekonomi 

yang sering terjadi pada perekonomian suatu negara. Gejala-gejala inflasi pada 

perekonomian ditandai dengan kenaikan harga-harga secara umum dan 

berlangsung secara terus menerus ini akan memengaruhi dan berdampak luas 

dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial maupun politik. Dalam ilmu 

ekonomi, inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum 

dan terus-menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya 

nilai mata uang secara terus menerus.  
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Munfii, (2011) juga mengatakan bahawa angka inflasi merupakan suatu 

indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil berbagai langkah 

dibidang ekonomi. Kenaikan angka inflasi atau laju inflasi adalah tingkat 

persentase kenaikan harga dari beberapa indeks harga dari suatu periode ke 

periode lainnya. 

3. Produk Domestik Bruto 

     Produk domestik bruto (gross domestic product) adalah nilai pasar dari 

semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada 

suatu periode (Mankiw, 2006:6). PDB yang tumbuh dengan cepat menunjukkan 

perekonomian berkembang dengan peluang yang berlimpah bagi perusahaan 

untuk meningkatkan penjualan.  

4. Peringkat Obligasi 

Menurut Raharja dan Sari, (2008) Peringkat obligasi merupakan salah 

satu faktor penting yang mempengaruhi yield obligasi karena peringkat obligasi 

merupakan skala risiko dari semua obligasi yang diperdagangkan. Skala 

tersebut menunjukkan tingkat keamanan suatu obligasi bagi investor. Peringkat 

obligasi sangat penting karena mampu memberikan pernyataan informatif dan 

memberikan signal tentang probabilitas kegagalan utang suatu perusahaan. 

 Peringkat obligasi merupakan salah satu acuan dari investor ketika akan 

memutuskan membeli suatu obligasi. Proses peringkat sebuah obligasi 

membutuhkan waktu sekitar satu sampai dua bulan. Jika pemerintah yang 
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menjadi penerbit obligasi, maka biasanya peringkat obligasi tersebut sudah 

merupakan investment grade (level A), karena pemerintah akan memiliki 

kemampuan untuk melunasi kupon dan pokok utang ketika obligasi tersebut 

mengalami jatuh tempo. Akan tetapi, ketika perusahaan yang menjadi penerbit 

suatu obligasi, maka biasanya obligasi tersebut memiliki probabilitas default, 

tergantung dari kesehatan. 

2. Kualitas Laba  

Tinggi rendahnya kualitas laba suatu entitas berkaitan dengan pengambilan 

keputusan oleh pihak manajemen yang akan berimbas pada kinerja perusahaan. 

Kualitas laba merupakan laba yang secara benar dan akurat menggambarkan 

profitabilitas operasional perusahaan. Kualitas laba dikatakan semakin tinggi bila 

semakin mendekati perencanaan awal atau bahkan melebihi target (Sutopo, 

2009). Kualitas laba rendah karena dalam pelaporan laba akuntansi mengandung 

gangguan persepsian atau tidak mencerminkan kinerja perusahaan yang 

sesungguhnya sehingga informasi yang diperoleh menjadi bias dan menyesatkan 

dalam pengambilan keputusan (Theacini dan Wisadha, 2014)  

Kualitas laba yang baik meningkatkan expected future earnings, hal ini 

akan menurunkan default risk, sehinga laba dengan kualitas laba yang baik akan 

lebih informatif di pasar obligasi karena dapat digunakan untuk menentukan 

risiko kegagalan  kredit dan membedakan kualitas kredit yang baik dan yang 

tidak. Proksi kualitas laba yang paling baik dari penelitian ini adalah 
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discretionary accruals. Semakin besar nilai discretionary accruals maka semakin 

besar pula praktis managemen laba. Praktis managemen laba akan mengurangi 

kualitas laba dikarenakan laba tidak disajikan secara representational faithfulness 

menurut Schipper dan Vincnt (2003)  

Manajemen laba merupakan suatu investasi dengan maksud tertentu 

terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dngan sengaja untuk memperoleh 

beberapa keuntungan pribadi (Schipper , 1989 dalam Ujiyantho dan pramuka, 

2007). Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundemental 

perusahaan, yaitu dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan 

berdasarka akutansi akrual. Padahal kinerja fundamental perusahaan tersebut di 

gunakan oleh pemodalan untuk menilai prospek perusahaan, yang tercemin pada 

laporan keuangan tersebut akan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, 

yang selanjutnya akan kinerja saham (Hris,2004 dalam Ujianyantho dan 

Pramuka,2007). 

Kualitas laba yang dilaporkan secara representational faithfulness  dapat 

diukur menggunakan discretionary accruals. Perhitungan discretionary accrual 

pada penelitian ini menggunakan model Jones yang dimodifikasikan oleh 

Dechow et al. (dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Discretionary accruals 

adalah komponen akrual yang memungkinkan manejer untuk melakukan 

investasi dalam proses penyusunan laporan kemanajer untuk melakukan 

intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan, sehingga laba yang 

dilaporkan dalam laporan keuangan sehingga tidak mencerminkan nilai atau 
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kondisi perusahaan yang sesungguhnya. De ngelo (1986) yang dikutip dalam 

meutia (2004) menyatakan konsep model akrual memilik dua komponen, yaitu 

komponen non-discretionary dan discretionary. Komponen discretionary 

accruals merupakan bagian dari akrual yang memungkinkan manajer melakukan 

intervensinya dalam memanipulasi perusahaan. Hal ini disebabkan karena 

manajer memiliki kemampuan untuk mengontrol dalam jangka pendek. 

Komponen discretionary accruals diantaranya terdiri dari penelitian piutang, 

pengakuan biaya garansi futur warranty expensedan aset modal capitalization 

assets. Sedangkan komponen non-discretionary accruals ditentukan oleh faktor-

faktor lain yang tidak dapat diawasi oleh manejer. 

Pandangan teori keagenan terdapat pemisahan antara pihak agen dan 

prinsipal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat mempengaruhi 

kualitas laba yang dilaporkan. Pihak manajemen yang mempunyai kepentingan 

tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang sesuai dengan tujuannya 

dan bukan demi untuk kepentingan prinsipal. Dalam kondisi seperti ini 

diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat menjelaskan  perbedaan 

kepentingan antara kedua belah pihak. Mekanisme corporate governance 

memiliki kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan keuangan 

yang memiliki kandungan informasi laba. 

3. Corporate Governance  

Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menciptakan 

hubungan saham, pengurus, kreditur, pemerintahan, karyawan serta para 
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pemegan kepentingan internal dan eksternal  lainnya sehubungan dengan hak-hak 

dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan 

mengendalikan prusahaan. 

Corporate governance muncul disebabkan karena terjadinya pemisahan 

kepentingan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang sering 

disebut sebagai masalah keagenan. Permasalahan yang dihadapi oleh para 

pemegang saham adalah bagaimana mereka dapat memastikan bahwa secara 

tepat oleh manajer dan tidak digunakan untuk proyek yang tidak menguntungkan 

sehingga dapat menghasilkan keuntungan seperti yang mereka harapkan 

(Pamungkas,2012) 

Corporate governance muncul sekitar tahun 1990-an saat itu terjadi krisis 

ekonomi di kawasan asia dan amerika latin. Krisis ini terjadi karena adanya 

kegagalan GCG yang di terapkan oleh para perusahaan. Beberapa hal yang 

menyebakan kegagalan GCG pada saat itu ialah sistem hukum yang buruk, tidak 

adanya konsistensi standar akutansi dan audit, parakteknya perbankan yang pada 

saat itu lemah dan kurang perhatian dari Board of Directors [BOD] terhadap hak-

hak para pemegang saham. 

Corporate Governance timbul karena perusahaan untuk memastikan kepada 

pihak penyandang dana bahwa dana yang tanam kan digunakan secara efesien 

dan tepat. Corporate governance, perusahaan memberikan kepastian bahwa 

manajemen melakukan yang terbaik demi mendefinisikan corporate governance 

seagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 
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pengelola perusahaan, pihak kreditur, serta para pemegang kepentingan internal 

dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak kewajiban mereka, 

sehingga menciptakan nilai tambahan bagi semua pihak yang berkeprntingan. 

Penerapan corporate governance memberikan empat manfaat (FCGI, 2001), 

yaitu: (1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi perusahaan, 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, (2) mempermudah 

diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigit (karena faktor 

kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value, (3) 

mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia, dan (4) pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan 

karena sekaligus akan meningkatkan shareholders’s values dan dividen. 

Menrut Dallas, (2004) dalam Nuryaman, (2008) Good Corporate 

Governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan oleh pemegang 

saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan manajer (Dallas, 

2004 dalam Nuryaman, 2008). Mekanisme Good Corporate Governance tersebut 

dapat berupa board of directors, kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, 

pengawasan oleh tenaga kerja, auditor, dan lain-lain (Wardhani, 2008). 

Terdapat tiga elemen penting yang akan mempengaruhi tingkat efektivitas 

dewan komisaris, yaitu independensi, kompetensi, dan komitmen. Independensi 

diharapkan timbul dengan keberadaan komisaris independen. Kompetensi 

tercipta dengan adanya komite-komite yang dibentuk dewan komisaris, terutama 

Pengaruh Kualitas Laba…, Imas Chandra Agustina, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP, 2017



21 
 

komite audit. Keberadaan komisaris independen dimaksudkan untuk 

menciptakan iklim yang lebih obyektif dan independen, dan juga untuk menjaga 

”fairness” serta mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan 

pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentinganpemegang 

saham minoritas, bahkan kepentingan para stakeholder lainnya kepemilikan 

institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi insentif para manajer yang 

mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan intens. Kepemilikan 

institusional dapat menekan kecenderungan menejemen untuk memanfaatkan 

disretionary dalam laporan keuangan sehingga memberi kualitas laba yang dapat 

di laporkan.  

Mekanisme corporate governanc merupakan suatu aturan main, prosedur 

dan beberapa hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan 

dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan 

tersebut. Mekanisme corporate governance  dalam penelitian ini adalah : 

a. Kepemilikan institusional  

Kepemilikan institusional mempunyai peranan dalam menyesuiakan 

mekanisme yang dapat dipercaya terhadap penyajian informasi kepada 

investor. Peranan itu terjadi disebabkan karena investor institusi merupakan 

investor yang sophisticated, dan mempunyai daya pengendalian yang lebih  

baik dari pada investor individu. 

Menurut Gideon (2005) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) presentase 

saham  tertentu yang dimiliki oleh intitusi yang dapat mempengaruhi proses 
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penyususnan laporan keuangan yang tidak menutupi kemungkinan terdapat 

akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. 

Investor institusional sering disebut sebagai investor yang cangih 

sophisticated dan seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode 

sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibandingkan dengan investor 

non institusional Herawaty, (2008). Menurut Balsam et al. 2002 dalam 

(siregar dan Utama, 2005) menemukan adanya hubungan yang negatif antara 

akrual diskresioner yang tidak diekspektasikan dengan imbalan hasil saham di 

sekitar tangal pengumuman, dimana hubungan negatif tersebut bervariasi 

tergantung tingkat kecanggihan investor, dimana reaksi pasar investor yang 

lebih canggih mendahului investor yang tidak canggih. 

b.  Komisaris independen  

Komisaris independen adalah sebuah badan dalam perusahaan yang 

biasanya beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari 

luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kerja sebuah perusahaan secara 

keseluruhan. Menurut Wardhani (2008), komisaris independn merupakan 

pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota 

direksi dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik di dalam 

bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan . 

Komisaris independen mempunyai fungsi utama adalah untuk 

menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja 

manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris dapat menyeimbangkan 
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kekuatan pihak manajemen terutama CEO dalam pengelolaan perusahaan 

melalui fungsi monitoring (Wardhani,2008). Selain itu komisaris independen 

mempunya tujuan lain yaitu untuk menyeimbangkan dalam pengendalian 

keputusan khususnya dalam rangka perlindngan terhadap pemegang saham 

minoritas dan pihak-pihak lainnya (Herawaty,2008). 

Menurut Fama dan Jesen (1983) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah 

dalam perselisihan yang terjadi antara para maneger internal dan pengawas 

kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manejemen. 

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi 

monitoring agar terciptanya perusahaan yang good corporate governance.  

c.  Komite audit  

Komite audit merupakan salah satu komite yang memiliki peran penting 

dalam corporate governance komite audit harus diketuai oleh seorang 

komisaris independen, anggota lain yang bukan merupakan komisaris 

independen harus berasal dari pihak eksternal independen (Nasution dan 

Setiawan,2008). Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal 

auditor, sehingga komite audit hannya bertanggung jawab kepada dewan 

komisaris.  

Semakin tinggi kualitas maka semakin tinggi pula tingkat kepastian suatu 

perusahaan sehingga semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami 

kegagalan (Almilia dan Devi, 2007). Para pengguna laporan keuangan 
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terutama para pemegang saham akan mengambil keputusan yang berdasarkan 

pada laporan keuangan yang telah diaudit. Menurut (Nuryaman, 2008) Yang 

mengartinya auditor merupakan pihak yang mempunyai peranan penting 

dalam melakukan penilaian penelitian atas laporan keungan suatu perusahan. 

Peranan ini dapat dicapai jika auditor eksternal memberikan jasa audit yang 

berkualitas. 

Komite audit dirasa penting karena komite audit memiliki tugas dalam 

pengawasan proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. 

Dengan adanya pengawasan oleh komite audit tersebut diharapkan dapat 

meminimalisir kecurangan yang dilakukan oleh manajemen sehingga tidak 

terjadi manajemen laba. 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan  Murtini (2015) dengan judul 

Pengaruh Corporate Governance Terhadap Peringkat Obligasi pada Perusahaan 

Non keuangan. Dengan hasil menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. Kepemilikan manajerial tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Variabel komisaris independen tidak 

berpengaruh terhada peringkat obligasi. Variabel komite audit juga tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi. Sedangkan variabel kualitas audit 

berpengaruh positif terhadap peringkat obligasi. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Isnurhadi, Dwi Yanti (2011) dengan judul 

The Effect of Good Corporate Governance Practices and Bond Rating on Bond 

Yield to Maturity. Dengan hasil secara parsial proksi dari good corporate 

governance  menunjukan hasil sebagai berikut: Secara parsial proksi dari good 

coorporate governance menunjukkan hasil sebagai berikut:a) kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap yield obligasi, b) komposisi dewan 

komisaris independent tidak berpengaruh terhadap yield obligasi, c) komite Audit 

tidak berpengaruh terhadap yield obligasi, d) kualitas Auditor tidak berpengaruh 

terhadap yield obligasi, e) Peringkat obligasi berpengaruh secara negatif terhadap 

yield obligasi. 

Rosmita dan ervina (2013) meneliti tentang Analisis mekanisme Good 

Corporate Governance Profabilitas Perusahaan Terhadap Peringkat Obligasi 

menggunakan populasi seluruh obligasi yang terdaftar di Bursa Effek Indonesia 

dalam periode 2007-2009, dengan hasil penelitian kepemilikan institusi  

menunjukan hubungan yang positif namun berpengaruh secara siknifikan terhadap 

pringkat obligasi. kepemiilikan manajerial tidak berpengaruh secara siknifikan 

terhadap peringkat obligasi, kepemilikan menejerial memiliki arah hubungan yang 

negatif terhadap peringkat obligasi. proposi dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap peringkat obligasi ditunjukan dengan tingkat signfikan dan 

menun jukan arah yang negatif. 

Dali, dkk  (2015) meneliti dengan judul Pengaruh Mekanisme Corporate 

Governance dan Rasio Keuangan terhadap Peringkat Obligasi. Dengan penelitian 
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faktor-faktor yang diperhatikan ketika melihat peringkat obligasi faktor 

kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial,komisaris independen, komite 

audit,CGPI sebagai proksi mekanisme corporate governance, dan rasio keuangan 

seperti DER, ROA, dan CR, ketika memutuskan untuk berinvestasi obligasi karena 

faktor-faktor tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap peringkat obligasi. 

Tabel 2.1 

a. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

Tahun  Penulis Judul Variabel Hasil 

2015 Leli Kurnia 

Sari dan Henny 

Murtini 

(Accounting 

Analysis 

Journal 4 (1) 

(2015)) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Peringkat 

Obligasi pada 

Perusahaan 

Non keuangan  

Corporate 

governance 

dan 

peringkat 

obligasi  

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap 

peringkat obligasi. Kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi. 

Ukuran dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Variabel komisaris 

independen tidak berpengaruh 

terhada peringkat obligasi. 

Variabel komite audit juga tidak 

berpengaruh terhadap peringkat 

obligasi. Sedangkan variabel 

kualitas audit berpengaruh positif 

terhadap peringkat obligasi. 

2013 Aulia Rifani 

(jurnal akutansi 

vol.1, UNP 

(2013)) 

Pengaruh 

Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Hubungan 

Manajemen 

Laba dan 

Kualitas Laba  

Good 

Corporate 

governance 

, kualitas 

laba dan 

Manajemen 

laba   

1. Manajemen laba berpengaruh 

signifikan positif terhadap kualitas 

laba. Dapat disimpulkan juga 

bahwa manajemen laba yang 

digunakan oleh agen pada 

penelitian ini adalah manajemen 

laba yang tidak bersifat opurtunis 

tapi dilakukan dengan bersifat 

efisien yang dilakukan guna 

memaksimalkan kesejahteraan 

investor. Yang akan secara 

signifikan mempengaruh kualitas 

laba perusahaan.  

2. Good Corporate Governance 
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berpengaruh signifikan negatif 

terhadap hubungan manajemen 

laba dan kualitas laba. Semakin 

baik tingkat good corporate 

governance  yang dimiliki suatu 

perusahaan maka akan 

memperlemah tindakan agen 

dalam melakukan manajemen laba 

yang bersifat merugikan sehingga  

dapat meningkatkan kualita laba 

perusahaan tersebut. Tetapi pada 

penelitian ini GCG  tidak berhasil 

menjadi variabel pemoderasi 

dikarenakan perubahan arah yang 

terjadi karena hipotesis pertama 

ditolak. 

2015 Chandra Ly 

Dali, Sautma 

Ronni, dan 

Mariana Ing 

Malelak 

(FINESTA 

Vol. 3, No. 1, 

(2015) 30-35) 

Pengaruh 

Mekanisme 

Corporate 

Governance 

dan Rasio 

Keuangan 

terhadap 

Peringkat 

Obligasi 

Mekanisme 

corporate 

governance, 

radiso 

keuangan 

dan 

peringkat 

obligasi  

Berdasarkan hasil penelitian 

faktor-faktor yang diperhatikan 

ketika melihat peringkat obligasi 

faktor kepemilikan institusi, 

kepemilikan manajerial,komisaris 

independen, komite audit,CGPI 

sebagai proksi mekanisme 

corporate governance, dan rasio 

keuangan seperti DER, ROA, dan 

CR, ketika memutuskan untuk 

berinvestasi obligasi karena 

faktor-faktor tersebut berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

peringkat obligasi. 

2011 Isnurhadi  

Dwi Yanti 

(MIICEMA 

12th University 

of Bengkulu-

(2011)) 

The Effect of 

Good 

Corporate 

Governance 

Practices and 

Bond Rating 

on Bond Yield 

to Maturity 

Corporate 

governance, 

yield to 

maturity  

Secara parsial proksi dari good 

coorporate governance 

menunjukkan hasil sebagai 

berikut:a) kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif 

terhadap yield obligasi, b) 

komposisi dewan komisaris 

independent tidak berpengaruh 

terhadap yield obligasi, c) komite 

Audit tidak berpengaruh terhadap 

yield obligasi, d) kualitas Auditor 

tidak berpengaruh terhadap yield 

obligasi, e) Peringkat obligasi 

berpengaruh secara negatif 

terhadap yield obligasi  

 

2013 Rosmita dan 

ervina 

(jurnal 

akutansi, 

volume 13, 

Analisis 

mekanisme 

Good 

Corporate 

Governance 

Good 

Corporate 

Governance, 

profabilitas,  

obligasi  

kepemilikan institusi  menunjukan 

hubungan yang positif namun 

berpengaruh    secara siknifikan 

terhadap pringkat obligasi. 

kepemiilikan manajerial tidak 
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nomer 1, april 

2013) 

Profabilitas 

Perusahaan 

Terhadap 

Peringkat 

Obligasi 

berpengaruh secara siknifikan 

terhadap peringkat obligasi, 

kepemilikan menejerial memiliki 

arah hubungan yang negatif 

terhadap peringkat obligasi. 

proposi dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh 

terhadap peringkat obligasi 

ditunjukan dengan tingkat 

signfikan dan menun jukan arah 

yang negatif. 

2016 Aries 

Wicaksono 

Anthony dan 

Budi Frensidy 

(Jurnal 

Akuntansi/Vol

ume XX, No. 

02, Mei 2016: 

301-313) 

Pengaruh 

manajemen 

laba rill 

terhadap 

peringkat dan 

pre mi 

penerbitan 

obligasi  

 

Manajemen 

laba dan 

obligasi  

arus kas operasi menjadi satu-

satunya proksi manajemen laba riil 

yang berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap ln RATING. 

Selain itu, didapat juga 

kesimpulan bahwa tidak ada 

proksi manajemen laba riil yang 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap YSPREAD. 

 

C. Kerangka Pemikiran  

Dalam kerangka pemikiran ini variable independen dalam penelitian ini 

adalah kualitas laba. Variable Dependen dalam penelitian ini adalah yield 

obligasi. Variable moderasi dalam penelitian ini adalah mekanisme corporate 

governance yaitu kemepilikan institusi, komisaris independen, komite audit.  

1. pengaruh kualitas laba terhadap yield obligasi  

Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikan 

(menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelola untuk 

tujuan menghindari kerugian dan lain sebagainya. Mahadi (2014) dalam 

Andriyani dan Darmawati (2014) menemukan hubungan yang signifikan antara 

manajemen laba dengan peringkat obligasi. Sesuai dengan teori agensi 

manajemen yang melakukan proses manajemen laba menginginkan laba 
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perusahaan terlihat baik agar dapat mempengaruhi peringkat obligasi berada pada 

kondisi investment grade. Peringkat obligasi merupakan hasil penilaian yang 

dilakukan oleh perusahaan pemeringkat mengenai efek utang suatu perusahaan. 

Peringkat obligasi suatu perusahaan dapat dipengaruhi oleh manajemen laba 

dengan cara menaikkan laba sebuah perusahaan sehingga kinerja perusahaan 

terlihat baik di mata investor dan investor pada akhirnya mempercayakan 

memberikan utang kepada perusahaan. Jika kinerja perusahaan terlihat baik dan 

banyak investor yang mempercayakan dananya terhadap perusahaan maka 

lembaga pemeringkat akan memberikan peringkan obligasi yang baik pula 

terhadap perusahaan tersebut (Arif, 2012). Hal ini diperkuat dengan hasil 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arif (2012), Manajemen Laba secara 

signifikan berpengaruh terhadap peringkat obligasi. 

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulan bahwa manajemen laba 

yang tinggi akan mempengaruhi peringkat obligasi terhadap perusahaan tersebut 

melalui kepercayaan dari investor dengan memberikan hutang kepada penerbit 

obligasi.  

2. Pengaruh kepemilikan institusi dalam hubungan kualitas laba dengan yield 

obligasi  

Kepemilikan institusi dapat mengurangi manajemen laba karana melalui 

mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber daya 

perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang dihasilkan 

meluli reaksi pasar atas pengumuman laba, kepemilikan  institusional memiliki 
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kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melelui proses monitoring 

secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen 

laba Boediono (2005) dalam Nurhidayat (2013) 

   Teori agensi menyatakan bahwa dewan komisaris adalah penanggung 

jawab yang mengawasi tindakan manajemen. Semakin banyak jumlah dewan 

komisaris maka semakin baik pengendalian yang ada pada perusahaan tersebut. 

Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran dewan komiaris berpengaruh secara 

signifikan positif terhadap peringkat obligasi. Jadi semakin banyak atau semakin 

tinggi ukuran dewan komisaris maka akan berpengaruh pada peringkat obligasi, 

yaitu semakin baik peringkat obligasi Damayanti (2012) 

3. Pengaruh komisaris indepenen dalam hubungan kualitas laba dengan yield 

obligasi  

Warsono et.al (2010), menyatakan bahwa komisaris independen berfungsi 

sebagai penasehat yang memberikan saran, pendapat, dan masukan dalam rangka 

pencapain tujuan perusahaan. Tugas utama dari komisaris independen ini 

diantaranya menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, kebijakan 

pengendalian risiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha ; menilai system 

penetapan remunerasi para pejabat yang memegang posisi kunci; memantau dan 

mengatasi konflik kepentingan; dan memantau proses keterbukaan dan efektifitas  

komunikasi dalam perusahaan. 

Menurut penelitian Hadi dan Dwi Yanti (2012) hasil regresi menunjukkan 

komposisi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap 
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yield obligasi dengan nilai koefisien sebesar 11.187. Berarti  hipotesis ditolak. 

Hal ini bertentangan dengan teori dasarnya, karena seharusnya keberadaan 

dewan komisaris independen mendukung prinsip responsibility dalam penerapan 

coorporate governance, yang mengharuskan perusahaan memberikan informasi 

yang lebih baik sebagai wujud pertanggung jawaban kepada stakeholder. Hasil 

pengujian yang tidak signifikan ini diduga karena walaupun pada mayoritas 

perusahaan sampel memiliki dewan komisaris independen, namun penulis 

menemukan bahwa belum adanya mekanisme yang jelas tentang bagaimana 

pemegang saham memilih anggota dewan komisaris independen, kondisi ini 

memperluas kesempatan untuk melakukan kerjasama. Salah satunya memilih 

anggota komisaris independen yang masih memiliki hubungan afiliasi. Hal ini 

akan mengakibatkan peran dan tujuan dibentuknya komisaris independen ini 

belum terlihat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pemegang 

saham dan pihak-pihak yang terkait lainnya.   

4. Pengaruh komite audit dalam hubungan kualitas laba dengan yield obligasi. 

Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan 

oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, dan menelaah sistem pelaporan 

eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Di dalam pelaksanaan tugasnya 

komite menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor 

eksternal dan auditor internal. Salah satu tugas dari komite audit adalah 

memberikan pendapat professional yang independen kepada dewan komisaris 

berdasarkan penelaahan yang dilakukannya atas kecukupan pemeriksaan yang 
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dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua resiko penting telah 

dipertimbangkan. 

Hasil penelitian Alves (2011) mengungkapkan bahwa keberadaan komite 

audit di perusahaan terbukti berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutikno (2014) mengungkapkan 

bahwa komisais audit berpengaruh negative tehadap manajemen laba. Hal ini 

menunjukan bahwa komite audit yang di ukur dengan presentase jumlah anggota 

komite audit yang berasal dari luar perusahaan belum dapat mengurangi 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dalam suatu perusahaan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rasyid dan Kostaman (2013) 

Jumlah komite audit berpengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi dan 

memiliki arah hubungan yang positif. Tugas komite audit yaitu memelihara 

kredibilitas proses penyusuan laporan keuangan, mengoptimalkan fungsi 

pegawasan, mengawasi audit eksternal dan menjadi sistem pengendalian internal 

perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran komite audit dapat  

memberikan laporan keuangan yang lebih berkualitas dan pada akhirya akan 

meningkatkan peringkat obligasi perusahaan.  

Berdasarkan atas teori-teori yang telah di uraikan di atas dan dasar hasil 

dari penelitian-penelitian terdahulu, maka dapat disajikan dalam gambar 

kerangka pemikiran sebagai berikut: 
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     H1 

 

 

                  H2                   H3          H4 

    

  

 

Bagan. Kerangka pemikiran 

Pengaruh kualitas laba pada yield obligasi dengan corporate governance sebagai 

variabel moderasi 

D. Hipotesis Penelitian   

Dalam penelitian ini dikemukakan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Kualitas laba berpengaruh terhadap yield obligasi  

H2 : Kepemilikan institusi dapat memoderasi hubungan antara kualitas laba dan 

yield obligasi   

H3 : Komisaris independen dapat memoderasi hubungan antara kualitas laba 

dengan yield obligasi  

H4 : Komite audit dapat memoderasi hubungan antara kualitas laba dengan yield 

obligasi 

 

 

 

Komisaris 

institusi 

Komisaris 

independen 

Komite 

audit 

Kualitas laba  Yield obligasi 
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