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Abstrak 

 

 

Right issue yaitu menjual hak (right) kepada pemegang saham lama untuk 

membeli ekuitas tambahan dengan harga tertentu dan pada saat tertentu. 

Perusahaan yang melakukan right issue disyaratkan untuk menyediakan 

prospektus yang berisi informasi keuangan dan non keuangan. Hal ini yang 

kemudian berdampak pada manajemen untuk dapat melakukan manajemen laba 

(earnings management), untuk mengatasi hal ini maka dapat dilakukan solusi 

dengan melakukan monitoring melalui good corporate governance. Penelitian ini 

berjudul “PENGARUH MEKANISME TATA KELOLA PERUSAHAAN 

TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN YANG 

MELAKUKAN RIGHT ISSUE” yang akan menguji pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang telah terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan  melakukan right issue pada periode tahun 2009-2012.  

Jenis penelitian ini adalah kuantitatiaf yang dilakukan dengan 

menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan data perusahaan manufaktur yang melakukan right issue di Bursa 

Efek Indonesia periode 2009-2012 dan manajemen laba dihitung dengan proxy 

nilai absolut dari discretionary accrual. Kemudian akan dilakukan uji beda nol. 

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Dianalisis 

menggunakan program spss dengan alat Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi 

Linier Berganda, Uji Statistik t dan, Uji Statistik F. 

Hasil uji asumsi klasik pada uji Normalitas hasilnya normal, tidak terjadi 

multikolinieritas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terjadi autokorelasi 

sehinggga menunjukan bahwa model linier yang digunakan memenuhi syarat 

untuk dilakukan uji statistik terhadap model regresi linier berganda. Hasil dari 

penenitian ini menyatakan bahwa H1 dan H5 terdukung secara empiris yang 

artinya diterima, sedangkan H2, H3, H4, H6 tidak terdukung secara empiris atau 

ditolak. Dengan demikian hasil penelitian menunjukan hanya sebagian hipotesis 

yang diterima, dan corporate governance belum sepenuhnya dapat mengurangi 

manajemen laba. 
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Abstract 

 

Right issue is seller a right to an old shareholder to buy additional equity 

with certain price and in the certain time. The company which do the right issue 

required to provides a prospectus which content of finance and non finance 

information. This case will be impacting of management to manage earnings 

management. To coping this case, can be done a solution with monitoring though 

good corporate governance. This research entitled “PENGARUH MEKANISME 

TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA 

PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN RIGHT ISSUE” will be testing the 

influence of good corporate governance to concerning earnings management of 

the companies which has been listed in the BEI and did the right issue on year 

period 2009-2012. 

The type of the research is quantitative using secondary data, in the form 

of company financial statement and using company manufacture which do the 

right issue in the BEI on year period 2009-2012. An earnings management 

counted with absolute proxy value from discretionary accrual. Then will be doing 

the zero differences test. Sampling technique to collect the data is using purposive 

sampling. Analyzed using SPSS program with classical assumption test tool 

multiple linier regression, statistic T test, and statistic F test. 

The result of classical assumption test is normal, not occur 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, autokorelasi so that it shows the linier model 

which used to complete the requirement to doing the statistic test concerning to 

multiple linier regression model. The result of this research explains the H2, H3, 

H4, and H6 do not supported empirical or has been declined. This the result of 

research shows just only partially of hypotheses which has been accepted, and 

corporate governance has not been complete can decrease earnings management. 

Key words : Earnings Management, Good Corporate Governance, Right issue. 
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INTISARI 

Masalah utama penelitian ini adalah tindakan manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang melakukan right issue 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Right issue yaitu menjual hak (right) 

kepada pemegang saham lama untuk membeli ekuitas tambahan dengan harga 

tertentu dan pada waktu tertentu. Perusahaan yang melakukan right issue di 

syaratkan menyediakan prospektus yang berisi informasi keuangan dan non 

keuangan. Hal ini yang kemudia berdampak pada manajemen untuk dapat 

melakukan manajemen laba. Untuk mengatasi hal ini maka dapat dilakukan solusi 

dengan monitoring melalui good corporate governance. Mekanisme good 

corporate governance itu sendiri adalah  kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan saham publik, big 4 auditor, komite audit, dan dewan 

komisaris independen. 

  Penelitian ini menggunakan 73 sampel perusahaan manufaktur yang 

melakukan right issue yang terdaftar di Bursa efek Indonesia pada tahun 2009-

2012 dengan pengujian hipotesis menggunakan regresi linier berganda. 

Berdasarkan pada fakta empiris diajukan 6 hipotesis yang meneliti kedua faktor 

tersebut dan hasilnya kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan secara 

statistik signifikan terhadap manajemen laba, dan komite audit dalam melakukan 

manajemen laba terbukti lebih rendah terhadap perusahaan yang melakukan right 

issue. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan saham publik, big 4 

auditor, dan dewan komisaris independen tidak terdukung secara empiri atau 

berarti hipotesis ditolak.   


