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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Berbagai penelitian tentang corporate governance telah banyak dilakukan 

dengan hasil yang tidak konsisten. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan 

(Ningsaptiti 2010) tentang Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Mekanisme 

Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. Variabel Independen : Konsentrasi 

kepemilikan, Komposisi Anggota Dewan Komisaris, Spesialisasi Industri KAP, 

Komposisi Komite Audit, Spesialisasi Industri KAP, Ukuran Perusahaan.  Variabel 

dependen : Manajemen laba.  Hasil dari penelitiannya adalah 1.Komisaris independen 

tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 2.Komite audit 9 Spesialisasi 

Industri KAP, Ukuran Perusahaan. -Variabel dependen : Manajemen laba. tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 3. Spesialisasi Industri KAP 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 Rahmawati (2013) tentang pengaruh corporate governanace terhadap 

manajemen laba pada perusahaan perbankan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan 

manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengujian 

secara parsial menunjukkan dewan komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan kepemilikan 

manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Simpulan dari hasil 

penelitian ini adalah mekanisme good corporate governance yang digunakan yaitu 
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dewan komisaris independen, komite audit independen, dan kepemilikan 

manajerial secara simultan berpengaruh terhadap manajemen laba.  Pengujian 

secara parsial menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba, sedangkan komite audit independen dan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 Widiatmaja (2010) tentang pengaruh mekanisme corporate governance 

terhadap manajemen laba dan konsekuensi manajemen laba terhadap kinerja 

keuangan. Hasil  dari  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa (1) kepemilikan  

manajerial berpengaruh  positif  signifikan  terhadap  manajemen  laba,  (2)  

kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 

(3) proporsi dewan  komisaris  independen  tidak  berpengaruh  signifikan  

terhadap  manajemen laba,  (4)  ukuran  dewan  komisaris  tidak  berpengaruh  

signifikan  terhadap manajemen laba, (5) ukurankomite audit berpengaruh negatif 

signifikan terhadap manajemen  laba,  (6) secara  bersama-sama  kepemilikan  

manajerial,  kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, 

ukuran dewan komisaris, dan ukuran  komite  audit  berpengaruh  signifikan  

terhadap  manajemen  laba, dan  (7) manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja 

keuangan. 

 Yushita and Triatmoko (2013) tentang Pengaruh Mekanisme Corporate 

Governance, Kualitas Auditor Eksternal, dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba. 

Analisis GLS digunakan sebagai teknik analisis data dalam penelitian ini. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa struktur dewan direksi, komisaris independen 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Discretionary Accrual (DTAC) atau 
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berpengaruh negatif terhadap kualitas laba. Kemudian kualitas auditor eksternal 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Discretionary Accrual (DTAC) atau 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Sedangkan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, komite audit, dan likuiditas tidak berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. 

Achmad Zakki Saffudin (2011) temtang Analisis pengaruh kepemilikan 

Institusional, kualitas audit, ukuran Perusahaan, dan leverage terhadap Praktik 

manajemen laba dan Konsekuensi manajemen laba Terhadap kinerja keuangan 

(studi pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index periode 2005-2009). 

Hasil penelitian menunjukkan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap manajemen laba 3. Leverage tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba 4. Manajemen laba berpengaruh negatif signifikan 

terhadap kinerja keuangan. 

 

B. Literatur  Review 

1. Landasan Teori 

a. Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Menurut Subaweh (2008) teori keagenan (agency theory)  

merupakan  basis teori  yang  mendasari  praktik  bisnis  perusahaan.  

Teori  tersebut  berasal  dari hubungan  teori  ekonomi,  teori  keputusan  

sosiologi  dan  teori  organisasi.  Prinsip utama  teori  ini  menyatakan  

adanya  hubungan  kerja  antara  pihak  yang  memberi wewenang  
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(principal)  yaitu  investor  dengan  pihak  yang  menerima  wewenang 

(agent)  yaitu  manajer,  dalam  bentuk  kontrak  kerja  sama  yang  

disebut  “nexus  of  contract”. 

Teori ini mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas 

kepentingan  mereka  masing-masing.  Pemegang  saham  sebagai  

prinsipal  diasumsikan  hanya  tertarik  kepada  hasil  keuangan  yang  

bertambah  atau  investasi  mereka  di  dalam perusahaan  dalam  

bentuk  laba  maupun  deviden  saham.  Sedang  para  agen  

diasumsikan  menerima  kepuasan  berupa  kompensasi  keuangan  dan  

syarat-syarat  yang  menyertai  dalam  hubungan  tersebut  (Scott,  

2006).  Karena  perbedaan  kepentingan  ini,  masing-masing  pihak  

berusaha  memperbesar  keuntungan  bagi diri  sendiri.  Prinsipal  

menginginkan  pengembalian  sebesar-besarnya  dan  secepatnya atas 

investasi  yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi laba  

maupun  deviden  dari  tiap  saham  yang  dimiliki.  Agen  

menginginkan  kepentingannya  dipenuhi  dengan  pemberian  

kompensasi  yang  memadai  dan  sebesar-besarnya  atas  kinerjanya.  

Prinsipal  menilai  prestasi  agen  berdasarkan kemampuannya  

memperbesar  laba  untuk  dialokasikan  pada  pembagian  deviden.  

Makin  tinggi  laba,  harga  saham  dan  makin  besar  deviden,  maka  

agen  dianggap berhasil  sehingga  layak  mendapat  insentif  yang  

tinggi.  Sebaliknya  agen  pun memenuhi tuntutan prinsipal agar 

mendapatkan kompensasi yang tinggi. Sehingga bila  tidak  ada  
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pengawasan  yang  memadai  maka  sang  agen  dapat  memainkan 

beberapa kondisi perusahaan agar seolah-olah target tercapai. 

Permainan tersebut dapat terjadi  dari  inisiatif prinsipal ataupun inisatif 

agen sendiri. Maka terjadilah creative accounting  yang menyalahi 

aturan, contohnya  antara lain  adanya piutang yang  tidak  mungkin  

tertagih  yang  tidak  dihapuskan,  kapitalisasi  expense  yang tidak 

semestinya, pengakuan penjualan yang tidak semestinya, dimana semua 

itu berdampak pada besarnya nilai aktiva dalam neraca yang 

“mempercantik” laporan  keuangan  walaupun bukan  nilai  yang  

sebenarnya.  Atau  bisa  juga  dengan  melakukan  income smoothing  

(membagi keuntungan ke periode lain) agar setiap tahun  kelihatan  

perusahaan  meraih  keuntungan,  padahal  kenyataannya  merugi  atau 

laba turun. 

Teori agensi (agency theory) berkaitan dengan hubungan prinsipal 

dan agen dengan adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian 

perusahaan (Jensen and Meckling,  1976),  perbedaan  antara  penyetor  

modal  (Smith   and  Warner,  1979),pemisahan  penanggung  resiko,  

pembuatan  keputusan  dan  pengendalian  fungsifungsi   dalam  

perusahaan  (Fama  and  Jensen,  1983).  Adanya  pemisahan 

kepemilikan  dan  pengendalian  perusahaan  ini  akan  menyebabkan  

timbulnya asymmetry  information.  Menurut  (Scott,  2000)  ada  dua  

jenis  asymmetry information, yaitu adverse selection dan moral hazard.  

Adverse  selection  adalah  suatu  tipe  informasi  asimetri   di  mana  
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satu  orang atau  lebih  pelaku-pelaku  transaksi  bisnis  atau  transaksi-

transaksi  yang  potensial mempunyai  informasi  lebih  atas  yang  lain  

(Scott,  2000).  Ketimpangan pengetahuan  informasi  perusahaan  ini  

dapat  menimbulkan  masalah  dalam transaksi  pasar  m odal  karena  

investor  tidak  mempunyai  informasi  yang  cukup dalam  

pengambilan  keputusan  investasinya.  Sedangkan   moral  hazard  

adalah suatu tipe  informasi  asimetri di  mana satu orang atau lebih 

pelaku-pelaku  bisnis atau transaksi -transaksi potensial yang dapat 

mengamati kegiatan-kegiatan mereka secara  penuh  dibandingkan  

dengan  pihak  lain  (Scott,  2000).  Masalah  moral hazard  ini  terjadi  

karena  pihak-pihak  di  luar  perusahaan  (investor) mendelegasikan  

tugas  dan  kewenangannya  kepada  manajer  tetapi  investor  tidak 

dapat  sepenuhnya  memantau  manajer  dalam  melaksanakan  

pendelegasian tersebut. 

Menurut  Anthony and Govindarajan (2005)  terdapat  beberapa  

mekanisme pengendalian  manajemen  peusahaan  yaitu  antara  lain  

perencanaan  strategi, penyusunan anggaran, penetapan harga transfer 

dan kompensasi insentif. Perencanaan  strategi  merupakan  salah  satu  

pengendalian  manajemen. Mekanisme  ini  dilakukan  karena  

manajemen  dan  unit  bisnis  dalam  perusahaan memiliki 

ketergantungan untuk berkoordinasi  sehingga rencana unit  bisnis dapat 

disirkulasikan kepada para manajer dari unit bisnis yang serupa untuk 

dikritik dan ditinjau oleh para eksekutif perusahaan. 
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Menurut  Eisenhardt teori  agensi menggunakan  tiga  asumsi  sifat  

manusia  yaitu:  (1)  manusia  pada  umumnya mementingkan diri 

sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas 

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) 

manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi 

sifat dasar manusia tersebut sebagai  manusia  akan  berindak 

opportunistic,  yaitu  mengutamakan  kepentingan pribadinya (Haris, 

2004). Hak  pengendalian  yang  dimiliki  oleh  manajer  

memungkinkan  untukdiselewengkan  dan  dapat  menimbulkan  

masalah  keagenan  yang  dapat  diartikan dengan  sulitnya  investor  

memperoleh  keyakinan  bahwa  dana  yang  mereka investasikan 

dikelola  dengan  semestinya  oleh  manajer.  Manajer  memiliki 

kewenangan untuk mengelola perusahaan dan dengan demikian 

manajer memiliki hak dalam mengelola dana investor (Ujiantho, 2007). 

Adanya pemisahan antara pemilik perusahaan (principal) dan 

pengelolaan oleh  manajemen  (agent)  cenderung  menimbulkan  

konflik  keagenan  di antara prinsipal  dan  agen.  Konflik  kepentingan  

antara  pemilik  dan  agen  terjadi  karena kemungkinan  agen  tidak  

selalu  berbuat  sesuai  dengan  keinginan  prinsipal, sehingga  

menimbulkan  biaya  keagenan  (agency  cost)  (Ujiyantho  dan  

Pramuka,2007). Agency cost merupakan biaya yang dikeluarkan oleh 

prinsipal untuk biaya pengawasan  terhadap  agen,  pengeluaran  yang  

mengikat  oleh  agen,  dan  adanya residual  loss (Jensen  dan  
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Meckling,  1976).  Adanya  penyimpangan  antara keputusan  yang  

diambil  agen dan  keputusan  yang  akan  meningkatkan kesejahteraan  

prinsipal  akan  menimbulkan  kerugian  atau  pengurangan 

kesejahteraan  prinsipal,  nilai  uang  yang  timbul  dari  adanya  

penyimpangan tersebut disebut residual loss (Jensen dan Meckling, 

1976). Konflik kepentingan dapat semakin meningkat karena prinsipal 

tidak dapat selalu  memonitor  aktivitas  manajemen  untuk  

memastikan  apakah  manajemen telah  bekerja  sesuai  dengan  

keinginan  prinsipal.  Terkadang  informasi  yang disampaikan  tidak  

sesuai  dengan  kondisi  perusahaan  yang  sebenarnya.   

Adanya  asimetri  informasi  tersebut  dapat  mendorong  agen  

untu menyembunyikan  beberapa  informasi  yang  tidak  diketahui  

prinsipal  untuk memaksimalkan keuntungan bagi agen. Agen dapat 

termotivasi untuk melaporkan informasi  yang  tidak  sebenarnya  

kepada  prinsipal,  terutama  jika  informasi tersebut berkaitan dengan 

pengukuran kinerja agen (Ujiantho, 2007).  Ujiyantho  dan  Pramuka,  

2007) mengatakan  bahwa manajer yang  telah  diberi  wewenang  

untuk  mengelola  perusahaan  bertanggung  jawab untuk 

memaksimalkan keuntungan prinsipal dan melaporkan tanggung 

jawabnya melalui  media  laporan  keuangan.  Atas  kinerja  manajer  

tersebut,  kompensasi manajemen diberikan sesuai dengan kontrak yang 

yang telah disepakati. Dengan demikian  terdapat  dua  kepentingan  

yang  berbeda  di  dalam  perusahaan  untuk mencapai atau 
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mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Jensen  dan  

Meckling  (1976)  menyatakan  bahwa  laporan  keuangan  yang dibuat 

dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik 

diantara  pihak-pihak  yang  berkepentingan.  Dengan  laporan  

keuangan  yang  dibuat manajemen,  prinsipal  dapat  menilai  kinerja  

manajemen  untuk  melaporkan  laba sesuai  kepentingan  pribadinya.  

Jika  hal  ini  terjadi  maka  akan  mengakibatkan rendahnya kualitas 

laba. 

b. Corporate Governance 

Pandangan teori keagenan di mana terdapat pemisahan antara pihak 

agen dan  prinsipal  yang  mengakibatkan  munculnya  potensi  konflik  

dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan (Rachmawati dan 

Triatmoko, 2007). Hal  ini  dapat  timbul  karena  manajemen  dapat  

menyusun  laporan  laba  demi kepentingannya  dan  bukan  untuk  

kepentingan  prinsipal  atau  dengan  kata  lain manajemen  dapat  

bertindak  sesuai  dengan  kepentingan  terbaik  (best  interest) prinsipal. 

Dalam  hal  kondisi  seperti  ini,  diperlukan  suatu  mekanisme  

pengendalian untuk menyejajarkan perbedaan kepentingan antara 

manajemen dengan prinsipal. Apabila  kepentingan  manajemen  dan  

pemilik  dapat  diselaraskan,  maka  kinerja perusahaan  akan  meningkat  

sehingga  menciptakan  nilai  tambah  bagi  pemegang saham. Oleh karena 

itulah good corporate governance dianggap perlu. Komite Nasional 

Kebijakan Governance (2004) mendefinisikan corporate governance 
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sebagai  suatu  proses  dan  struktur  yang  digunakan  oleh  organ 

perusahaan  guna  memberikan  nilai  tambah  pada  perusahaan  secara 

berkesinambungan  dalam  jangka  panjang  bagi  pemegang  saham,  

dengan  tetap memperhatikan  kepentingan  stakeholder  lainnya,  

berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku. 

Forum  For  Corporate  Governance (dalam  Ujiantho,  2007) 

Corporate governance didefinisikan  sebagai  seperangkat  aturan  yang  

mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, 

pemerintah karyawan, dan stakeholder internal maupun eksternal lain, 

mengenai hak dan kewajiban mereka, atau  sistem di  mana perusahaan  

diatur (directed) dan  dikendalikan (controlled), tujuan corporate 

governance adalah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder. 

 Dengan  demikian  diharapkan  investor  dapat  memperoleh  

informasi  yang  lebih akurat dan bermanfaat dalam pengambilan 

keputusan. Organization for Economic Co-Operation and Development 

(OECD) pad tahun  1999  (direvisi  pada  tahun  2004)  telah  

menerbitkan  dan  mempublikasikan OECD  Principles  of  Corporate  

governance untuk  membantu  mengevaluasi  dan meningkatkan 

rerangka hukum, institusional, dan regulatori corporate governance dan  

memberikan  pedoman  dan  saran-saran  untuk  pasar  modal,  investor, 

perusahaan,  dan  pihak-pihak  lain  yang  memiliki  peran  dalam  

pengembangan corporate  governance. Prinsip-prinsip corporate  

governance yang  dikemukakan oleh OECD (2004) yaitu: 
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1. Memastikan  dasar  bagi  kerangka corporate  governance yang  

efektif (Ensuring The Basis for an Effective Corporate governance 

Framework). Kerangka corporate  governance harus  meningkatkan  

pasar  yang transparan  dan  efisien,  konsisten  dengan  aturan  hukum  

dan  secara  jelas mengartikulasikan  pembagian  kewajiban  antara  

pengawas,  regulator  dan otoritas pelaksanan yang berbeda. 

2. Hak-hak  pemegang  saham  dan  fungsi  kepemilikan  kunci (The  

Rights  of Shareholders and Key Ownership Functions) Kerangka 

corporate  governance harus melindungi  dan  memfasilitasi 

penggunaan hak-hak pemegang saham. 

3. Persamaan perlakuan bagi pemegang saham (The Equitable Treatment 

of Shareholders) Kerangka coprporate governance harus memastikan 

persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang  saham, termasuk 

pemegang saham minoritas dan asing.  Semua  pemegang  saham  harus  

memiliki  kesempatan  untuk memperoleh penggantian kembali secara 

efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. 

4. Peranan shareholder dalam corporate  governance (The  Role  of 

Stakeholders in Corporate governance) Kerangka corporate  

governance harus  mengakui  hak-hak  stakeholder yang ditetapkan 

oleh hukum atau melalui mutul agreement dan mendorong 

kerjasama  aktif  antara  korporat  dan  stakeholder  dalam  

menciptakan kemakmuran, pekerjaan, dan perusahaan yang 

memiliki sustainable. 
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5. Pengungkapan dan transparansi (Disclosure and Transparency) 

Kerangka corporate governance harus memastikan bahwa 

pengungkapan yang  tepat  waktu  dan  akurat  telah  dibuat  atas  

semua  hal  yang  material menyangkut  korporat,  termasuk  situasi  

keuangan,  kinerja,  kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. 

6. Kewajiban dewan (The Responsibilities of the Board) Kerangka corporate  

governance harus  memastikan  pedoman  strategis perusahaan,  

pengawasan  yang  efektif  terhadap  manajemen  oleh  dewan, dan 

akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham. Komite  

Nasional  Kebijakan Governance pada  tahun  2006  telah mengeluarkan 

Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Pedoman 

GCG merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, 

melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik GCG  kepada  pemangku  

kepentingan.  Dalam pedoman tersebut KNKG (Komite Nasional Kebijakan 

Governance) memaparkan azas-azas GCG sebagai berikut : 

1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan  informasi  yang  material  dan  relevan  dengan  

cara  yang mudah  diakses  dan  dipahami  oleh stakeholder.  

Perusahaan  harus mengambil  inisiatif  untuk  mengungkapkan  tidak  

hanya  masalah  yang disyaratkan  oleh  peraturan  perundang-

undangan  tetapi  juga  hal  yang penting untuk pengambilan keputusan 

oleh pemegang saham, kreditur dan stakeholder lainnya. 
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2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan  harus  dapat  mempertanggungjawabkan  kinerjanya  

secara transparan  dan wajar.  Untuk  itu  perusahaan  harus  

dikelola  secara  benar, terukur,  dan  sesuai  dengan  kepentingan  

perusahaan  dengan  tetap memperhitungkan  kepentingan  

pemegang  saham  dan  stakeholder  lain. Akuntabilitas  merupakan  

persyaratan  yang  diperlukan  untuk  mencapai kinerja yang 

berkesinambungan. 

3. Responsibity (Responsibility) 

Perusahaan  harus  mematuhi  peraturan  perundang-undangan  

serta melaksanakan  tanggung  jawab  terhadap  masyarakat  dan  

lingkungan sehingga  dapat  terpelihara  kesinambungan  usaha  

dalam  jangka  panjang dan mendapat pengakuan sebagai good 

corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 

Untuk  melancarkan  pelaksanaan  asas  GCG,  perusahaan  harus  

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ 

perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi 

oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam  melaksanakan  kegiatannya,  perusahaan  harus  senantiasa 

memperhatikan kepentingan  pemegang  saham  dan stakeholder 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 
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c. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan  institusional  adalah  bagian  dari  saham  

perusahaaan  yang  dimiliki  oleh  investor  institusi,  seperti  perusahaan  

asuransi,  institusi  keuangan  (bank,  perusahaan  keuangan,  kredit),  dana  

pensiun, investment banking, dan perusahaan lainnya yang terkait dengan 

kategori tersebut (Yang et al.,  2009;  dalam  Dian  Agustia.,2013).  Chew  

dan  Gillan  (2009:176)  dalam  Agustia  (2013) menjelaskan  bahwa  

terdapat  dua  jenis  investor  institusional,  yaitu  investor  institusional  

sebagai  transient  investors (pemilik  sementara  perusahaan)  dan  

investor  institusional  sebagai sophisticated  investors. 

d. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan  saham  manajemen  adalah  kepemilikan  saham  

perusahaan  yang  dimiliki  oleh  manajemen  baik  direksi,  komisaris  

maupun  karyawan  dengan  persyaratan  tertentu  untuk  memiliki  saham  

tersebut.  Kepemilikan  saham  oleh  manajemen  akan  mengurangi agency  

problem  diantara  manajer dan pemegang saham yang dapat dicapai melalui 

penyelarasan kepentingan diantara pihakpihak yang berbenturan 

kepentingannya (LKDI, 2010). Kepemilikan saham tersebut dapat diperoleh  

jika  perusahaan  menerapkan  program  kepemilikan  saham  yang  dikenal  

dengan  nama  Program  Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau 

Manajemen (Employee Stock Ownership Program, ESOP/  Management  

Stock  Ownership  Program, MSOP). Total  maksimum  kepemilikan  saham  

yang  dapat  dimiliki oleh manajemen sebesar 5% (Wahyuningtyas, 2011). 
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e. Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang memiliki 

tanggung jawab dan kewenangan  penuh  atas  pengurusan  perusahaan.  

Fungsi  dewan  komisaris  termasuk  di  dalamnya  komisaris  

independen antara lain; melakukan pengawasan terhadap direksi dalam 

pencapaian tujuan perusahaan  dan  memberhentikan  direksi  untuk  

sementara  bila  diperlukan  (Maya  Indriastuti., 2012) Jumlah komisaris 

independen haruslah secara proporsional sebanding dengan jumlah 

saham yang  dimiliki  oleh  pihak  yang  bukan  merupakan  pemegang  

saham  pengendali, dengan  ketentuan  bahwa  jumlah  komisaris  

independen  sekurang-kurangnya  30%  (tiga  puluh  persen)  dari  

seluruh  jumlah  anggota  komisaris.  Variabel  ini  diukur  dengan  

menggunakan  persentase jumlah dewan  komisaris  independen 

terhadap total jumlah dewan komisaris. (Panggabean, 2011). 

f. Komite Audit 

Komite  Audit  adalah  suatu  komite  yang  berpandangan  

tentang  masalah  akuntansi,  laporan  keuangan  dan  penjelasannya,  

sistem  pengawasan  internal  serta  auditor  independen  (Collier,  

1999; FCGI,  2002:11;  dalam  Zarkasyi,  2008:16).  Sedangkan  

menurut  (Zarkasyi  (2008:17) komite audit  adalah  suatu  komite  yang  

anggotanya  merupakan  anggota  Dewan  Komisaris yang terpilih dan 

tanggungjawabnya membantu menetapkan auditor independen terhadap 

usulan manajemen.  Berdasarkan  Surat  Edaran  BEJ,  SE-008/BEJ/12-
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2001,  Komite  audit  sekurang-kurangnya  terdiri atas  tiga  orang  

anggota,  seorang  diantaranya  merupakan  komisaris  independen  

yang  sekaligus  merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan 

anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang  independen, di mana 

setidaknya satu di antaranya memiliki kemampuan di bidang akuntansi 

dan atau keuangan. Komite audit diukur dengan jumlah anggota komite 

audit. (Susilowati et. al. 2011) 

g. Profitabilitas 

Laba  merupakan  indikator  kinerja  yang  dilakukan  

manajemen  dalam mengelola  kekayaan  perusahaan.  Laba  berfungsi  

untuk  mengukur  efektivitas bersih dari sebuah usaha bisnis. Laba juga 

akan menjamin pasokan modal di masa depan  untuk  inovasi  dan  

perluasan  usaha  (Pearce  et.al.  2010).  Kinerja  suatu perusahaan  

dapat  dilihat  dari  tingkat  perolehan  laba.  Profitabilitas  adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh  laba dalam hubungannya dengan 

penjualan, total  aktiva  maupun  modal  sendiri  (Sartono  dalam  Herni  

dan  Susanto,  2008). Tingkat  profitabilitas  yang  tinggi  menunjukkan  

bahwa  kinerja  perusahaan  baik dan  pengawasan  berjalan  dengan  

baik,  sedangkan  dengan  tingkat  profitabilitas yang  rendah  

menunjukkan  bahwa  kinerja  perusahaan  kurang  baik,  dan  kinerja 

manajemen tampak buruk di mata principal 
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C. Manajemen Laba 

1. Pengertian Manajemen Laba  

Manajemen laba sebagai suatu proses pengambilan langkah yang 

disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum baik 

didalam maupun diluar batas General Accepted Accounting Prinsip 

(GAAP). Menurut Sugiri (1998) membagi definisi manajemen laba 

menjadi dua, yaitu:  

a. Definisi sempit 

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan 

metode akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini 

didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk bermain dengan 

komponen discretionary accrualdalam menentukan besarnya laba.  

b.   Definisi luas  

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

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

dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan 

peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit 

tersebut.  

Pengertian manajemen laba oleh Scoot(2000) adalah sebagai 

pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer. Scootmengungkapkan 

terdapat dua cara untuk memahami manajemen laba. Pertama, sebagai 

perilaku oportunistik manajemen untuk memaksimumkan utilitasnya 

dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan biaya politik. 
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Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif kontrak efisien, 

dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk 

melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-

kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat 

dalam kontrak. 

2. Motivasi Manajemen Laba 

Watts  and  Zimmermann (dalam  Astuti,  2005) menyatakan  bahwa 

motivasi yang  mendorong  manajemen  melakukan  manajemen  laba  ada  

tiga (1) Hipotesis  program  bonus  (the  bonus  plan  hypothesis),  yang  

didasarkan  adanya dorongan  manajer  perusahaan  untuk  mendapatkan  

bonus  berdasarkan  laba  yang dilaporkan oleh manajer. Scott (dalam 

Astuti, 2005) menyebutkan motivasi bonus tersebut  mendorong  manajer  

untuk  memilih  prosedur  akuntansi  yang  dapat menggeser  laba  dari  

periode  yang  akan  datang  ke  periode  saat  ini.  Manajer perusahaan  

dengan  rencana  bonus  lebih  mungkin  menggunakan  metode-metode 

akuntansi  yang  meningkatkan income yang  dilaporkan  pada  periode  

berjalan. Healy (dalam  Gumanti,  2000)  beranggapan  bahwa  manajer  

akan  memilih prosedur akuntansi yang meningkatkan keuntungan yang 

dilaporkan dalam upaya untuk  memaksimalkan  imbalan  bonus. Lebih  

lanjut Healy  menemukan  bukti bahwa  ada  hubungan  yang  kuat  antara  

akrual  dan  dorongan-dorongan  tertentu yang mempengaruhi manajer 

untuk mengatur jumlah pendapatan yang dilaporkan, khususnya manajer 

akan memilih akrual yang menurunkan pendapatan pada saat pola bonus 
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berada di bawah atau di atas batasan yang diikat, dan memilih akrual yang 

menaikkan pendapatan pada saat batasan tersebut tidak diikat. (2) 

Hipotesis perjanjian  utang  (the  debt covenant  hypothesis).  Motivasi 

debt  covenant disebabkan  oleh munculnya  perjanjian  kontrak  antara  

manajer  dan  perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial (Astuti, 

2005). Motivasi ini muncul karena perjanjian  antara  manajer  dan  

pemilik  perusahaan  berbasis pada  kompensasi manajerial  dan  perjanjian  

hutang  (dept  covenant) (Ujiantho,  2007).  Belkaoui  (dalam Ujiantho, 

2007) menjelaskan semakin tinggi rasio hutang suatu perusahaan maka  

semakin  dekat  perusahaan  tersebut  dengan  kendala-kendala  dalam 

perjanjian  hutang  dan  semakin  besar  probabilitas  pelanggaran  

perjanjian,  jadi semakin  mungkin  manajer  untuk  menggunakan  

metode-metode  akuntansi  yang meningkatkan income. (3) Hipotesis 

biaya politik (the political cost hypotheses). 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Terjadinya banyak kasus manipulasi terhadap earnings yang sering 

dilakukan oleh manajemen membuat perusahaan melakukan mekanisme 

pengawasan atau  monitoring untuk meminimalkan praktik manajemen laba. 

Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah penerapan good corporate 

governance.Penerapan good corporate governance khususnya kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, dan  

komite audit diduga mampu mempengaruhi praktik manajemen laba. Oleh karena 
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itu diadakan penelitian lebih lanjut untuk menguji apakah mekanisme corporate 

governancedan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba dan 

dapat meminimalisasi manajemen laba tersebut.  

 

E. Pengembangan Hipotesis 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba  

 Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan pihak manajemen melalui  proses monitoring  secara  

efektif  sehingga  dapat  mengurangi manajemen  laba  (Boediono,  2005). 

Dapat  disimpulkan  bahwa  kepemilikan  institusional  berbanding  

terbalik  dengan  manajemen  laba dimana  jika  penambahan  persentase  

saham  kepemilikan  institusional  setiap  tahunnya  dapat mendorong  

penurunan  praktik  manajemen  laba.  Hal  ini  didukung  oleh penelitian  

yang  dilakukan Indriastuti (2012)  menemukan  adanya  bukti  yang  

menyatakan  bahwa  tindakan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  sebuah  

perusahaan  dan  pihak  investor  insitusional  dapat  membatasi  perilaku  

para manajer. Indriastuti  (2012)  menyatakan  bahwa  kepemilikan  

institusional  berpengaruh  negatif signifikan  terhadap discretionary  

accrual sehingga  kepemilikan  saham  oleh  investor  institusional dapat 

menjadi kendala bagi perilaku oportunistik manajemen.  

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 
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2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba 

Dari  sudut  pandang  teori  akuntansi,  manajemen  laba  sangat  

ditentukan  oleh  motivasi  manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda 

akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara  

manajer  yang  juga  sekaligus  sebagai  pemegang  saham  dan  manajer  

yang  tidak  sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan 

mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan 

ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode 

akuntansi yang diterapkan  pada  perusahaan  yang  mereka  kelola. Secara  

umum  dapat  dikatakan  bahwa  persentase tertentu  kepemilikan  saham  

oleh  pihak  manajemen  cenderung  mempengaruhi  tindakan  manajemen 

laba (Boediono, 2005).Dapat  disimpulkan  bahwa  kepemilikan  

manajerial  berbanding  terbalik  dengan  manajemen  laba dimana jika 

penambahan persentase saham kepemilikan manajerial setiap tahunnya 

dapat mendorong penurunan praktik manajemen laba. Hal ini didukung 

oleh beberapa penelitian terdahulu Indriastuti(2012), Armayanti (2012) 

dan Ujiyantho dan Pramuka (2007) menemukan adanya hubungan negatif 

antara  kepemilikan  manajerial  dan discretionary  accruals  sebagai  

ukuran  dari  manajemen  laba. Indriastuti (2012) menyatakan bahwa 

dalam kepemilikan saham yang rendah, maka insentif terhadap 

kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan meningkat.  

H2 : Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 
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3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba 

Komposisi  dewan  komisaris independen  merupakan  salah  satu  

karakteristik  dewan  yang berhubungan  dengan  kandungan  informasi  

laba.  Melalui  perannya  dalam  menjalankan  fungsi pengawasan  

komposisi  dewan  dapat  mempengaruhi  pihak  manajemen  dalam 

menyusun  laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba 

yang berkualitas (Boediono, 2005).Dapat  disimpulkan  bahwa  proporsi  

dewan  komisaris  independen  berbanding  terbalik  dengan manajemen  

laba  dimana  jika  penambahan  proporsi  dewan  komisaris  independen  

setiap  tahunnya dapat mendorong penurunan praktik manajemen laba. Hal 

ini didukung oleh penelitian Heni, Triyono, dan Syamsudin (2011), 

Anggraeni dan Hadiprajitno (2013) dan Indriastuti (2012) serta Anggan 

dan Prastiwi  (2013)  yang  menyatakan bahwa variabel  komisaris  

independen  berpengaruh  negatif  dan signifikan  terhadap  praktik  

manajemen  laba.  Dari  hasil  tersebut,  perusahaan  dengan  tingkat  

jumlah komisaris independen yang lebih besar akan dapat meminimalisir 

terjadinya kecurangan manajemen dalam melaporkan laba perusahaan. 

Sehingga akan lebih baik bagi perusahaan jika memiliki jumlah dewan 

komisaris yang lebih besar. 

H3 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba 
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4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

Komite  audit  mempunyai  peran  yang  penting  dan  strategis  

dalam  hal  memelihara  kredibilitas proses  penyusunan  laporan  

keuangan,  menjaga  terciptanya  sistem  pengawasan  perusahaan  yang 

memadai serta dilaksanakannya good corporate governance. Dengan 

berjalannya fungsi komite audit secara  efektif,  maka  kontrol  terhadap  

perusahaan  akan  lebih  baik  sehingga  konflik  keagenan  yang terjadi 

akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri 

dapat diminimalisasi (Andri dan Hanung, 2007). Dapat  disimpulkan  

bahwa  peranan  komite  audit  yang  tinggi  diharapkan  mengurangi  

praktek manajemen  laba.  Hal  ini  didukung  oleh  penelitian  Panggabean  

(2011)  dan  Anggraeni  dan Hadiprajitno (2013) menyatakan terdapat 

pengaruh negatif antara komite audit terhadap manajemen laba.  

Anggraeni  dan Hadiprajitno  (2013)  menyimpulkan  komite  audit  

berpengaruh  terhadap manajemen  laba,  kondisi  ini  terjadi  karena  

keberadaan  komite  audit  diharapkan  bisa  mengurangi kecurangan yang 

dilakukan oleh manajemen, termasuk di dalamnya adalah manajemen laba. 

H4 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

5. Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

 Profitabilitas  akan  memengaruhi  manajer  dalam  melakukan  

tindakan manajemen laba (Salno dan Baridwan dalam Rahmawati, 2008). 

Pihak principal cenderung  menuntut  manajemen  untuk  mencapai  

profitabilitas  yang  tinggi. Apabila  manajemen  mampu  mencapai  target  
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dari  principal,  manajemen  akan dianggap  mempunyai  kinerja  baik.  

Archibalt  dalam  Herni  dan  Yulius  Kurnia Susanto (2008) dalam Indri  

Wahyu (2011) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas 

rendah cenderung melakukan perataan laba. Perataan laba merupakan  

salah  satu  bentuk  dari  manajemen  laba.  Manajemen  cenderung  akan 

melakukan  aktivitas  tersebut  karena  dengan  laba  yang  rendah  atau  

bahkan  

menderita  kerugian,  akan  memperburuk  kinerja  manajemen  di  

mata  pemegang saham  atau principal, dan nantinya akan memperburuk 

citra perusahaan di mata publik.  Oleh  karena  itu,  apabila  profitabilitas  

perusahaan  menurun,  maka  ada kecenderungan terjadinya praktek 

manajemen laba. Namun, apabila profitabilitas meningkat, maka 

kecenderungan praktek manajemen laba akan menurun. 

H5 : Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba 

 


