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ABSTRAK

Chandra Marojahan Lumbantoruan, 2012: Pengaruh Outsider Ownership,
Insider Ownership dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
terhadap Kualitas Laba.
Skripsi. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
Pembimbing (I) Dra. Etty Gurendrawati M.Si, Akt (II) Yunika Murdayanti, SE,
M.Si

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh outsider ownership, insider
ownership, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan (timeliness) dan
konservatisme laporan keuangan terhadap kualitas laba. Faktor-faktor yang diuji
dalam penelitian ini adalah outsider ownership, insider ownership, konservatisme
laporan keuangan dan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan variable
independen sedangkan kualitas keuangan sebagai variable dependen yang
diproksikan dengan earnings response coefficient. Sampel penelitian ini terdiri
dari 12 perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010. Data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan pemilihan sampel
dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis yang digunakan
adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%. Hasil
pengujian hipotesis secara stimultan menunjukkan bahwa ketiga variable bebas
yaitu outsider ownership, insider ownership, ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan dan tingkat konservatisme laporan keuangan berpengaruh
terhadap kualitas laba. Sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan
insider ownership dan timeliness saja yang berpengaruh terhadap kualitas laba.
Akan tetapi tidak ditemukan bukti bahwa outsider ownership dan konservatisme
laporan keuangan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Kata kunci: outsider ownership, insider ownership, ketepatan waktu,
timeliness, kualitas laba, earnings response coefficient, konservatisme laporan
keuangan
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ABSTRACT

Chandra Marojahan Lumbantoruan, 2012: The Influence of Outsider
Ownership, Insider Ownership and Timeliness on Quality Of Earnings.

This study aims to determine the influence of outsider ownership, insider
ownership, the degree of conservatism in a financial report and timeliness on the
earnings quality. Factors tested in this study is outsider ownership, insider, the
degree of conservatism in a financial report, ownershi[ timeliness and earnings
quality which represented by earnings response coefficient. This study sample
consists of 12 non financial companies which listed in IDX year 2008-2010. The
data used in this study is secondary data and sample selection by using purposive
sampling method. Analysis tool used is multiple linear regression analysis at a
significance level 5%. The results of stimultaneous hypothesis test showed that the
all of independent variables affect the integrity of financial report. Meanwhile, the
partial results only insider ownership and timeliness are affecting the earnings
quality. However, there is no evidence that outsider ownership and the degree of
conservatism in a financial report affects the integrity of financial report.

Keywords: outsider ownership, insider ownership, timeliness, earnings quality,
earnings response coefficient, conservatism financial report.
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