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BAB II  

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Marra et al. (2011) meneliti tentang pengawasan dewan yang dilihat dari 

dewan independen dan komite audit terhadap earnings management sebelum 

dan setelah IFRS di Italy. Hasil penelitian membuktikan bahwa dewan 

independen dan komite audit masih memainkan peran penting dalam 

membatasi manajemen laba setelah IFRS. Penelitian ini menunjukkan bahwa 

efektivitas  dewan independen dan komite dan audit lebih baik dalam 

membatasi manajemen laba setelah IFRS. Sejalan dengan penelitian tersebut 

Hessayri & Saihi (2015) membuktikan bahwa stuktur kepemilikan lebih efektif 

dalam melakukan pengawasan setelah IFRS ketika memiliki tingkat 

kepemilikan saham yang tinggi. 

Siregar & Utama (2008) yang melakukan penelitian tentang pengaruh 

struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance 

terhadap pengelolaan laba (earnings management). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan 

laba namun kepemelikan institusional, ukuran KAP, komite audit serta 

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengelolaan laba. Guna & 

Herawaty (2010) juga menemukan hasil yang sejalan, penelitian ini 

membuktikan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, 

komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba pada . 
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Penelitian yang dilakukan oleh Cahyati (2011) tentang Peluang 

Manajemen Laba Pasca Konvergensi IFRS dengan melihat dari Tinjauan 

Teoritis Dan Empiris menunjukkan bahwa setelah adanya Standar IFRS yang 

berbasis prinsip, lebih condong pada penggunaan nilai wajar, dan 

pengungkapan yang lebih banyak dan rinci diharapkan dapat mengurangi 

manajemen laba. Jadi secara teoritis konvergensi IFRS diharapkan mengurangi 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan. 

Bryce et al. (2015) melakukan penelitian tentang kualitas laba dan 

efektifitas komite audit sebelum dan sesudah adopsi IFRS di Australia. 

Penelitian ini menganalisis 2000 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Australian pada tahun 2003-2008 menggunakan regresi berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa setelah adopsi IFRS di Australia tidak terjadi 

peningkatan yang signifikan terhadap kualitas laba namun efektifitas komite 

audit lebih baik setelah IFRS dibandingkan saat menggunakan Australian 

GAAP. 

Sukma & Yadnyana (2016) yang melakukan komparasi relevansi nilai 

dan manajemen laba sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Penelitian itu 

membuktikan bahwa terjadi perbedaan relevansi nilai informasi akuntansi 

setelah adopsi IFRS dan manajemen laba semakin menurun setelah adopsi 

IFRS. Berbeda dengan penelitian di atas Murtini & Lusiana (2016) melakukan 

penelitian tentang kualitas informasi yang dilihat dari relevansi nilai dan 

manajemen laba pra dan pasca IFRS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

tidak terdapat perbedaan signifikan kualitas informasi akuntansi pra dan pasca 

adopsi IFRS.  
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Luthan et al. (2016) yang menguji pengaruh mekanisme good corporate 

governance terhadap earnings management sebelum dan sesudah konvergensi 

IFRS di Indonesia. Total sampel pada penelitian sebanyak 260 perusahaan 

yang terdaftar di BEI dari tahun 2010-2013. Penelitian ini membuktikan bahwa 

komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kualitas 

audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sebelum dan sesudah IFRS 

sedangkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif sebelum IFRS dan 

berpengaruh negatif setelah IFRS namun tidak signifikan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Luthan et al. (2016). 

Periode penelitian yang digunakan pada penelitian ini berbeda dari penelitian 

Luthan et al. (2016) yaitu 2010-2011 untuk periode sebelum konvergensi IFRS 

dan 2013-2014 untuk periode sesudah konvergensi IFRS. Pemilihan periode 

penelitian tersebut didasarkan pada asumsi peneliti bahwa pada tahun 2012 

masih tahap awal implementasi IFRS dan evaluasi sehingga tahun 2012 

dijadikan cut off pada penelitian ini.  

B. Teori dan Kajian Pustaka 

1. Teori Agensi 

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam 

teori agensi (agency theory) bahwa perusahaan merupakan kumpulan 

kontrak (nexus of contract) antara pemilik sumber daya ekonomis 

(principal) dan manajer (agent) yang mengurus penggunaan dan 

pengendalian sumber daya tersebut. Adanya perbedaan kepentingan antara 

agent dan principal dapat mendorong timbulnya konflik yang dapat 

merugikan kedua belah pihak (agency problem). Dalam hal tersebut, 
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manajer sebagai agent yang memegang kuasa dari principal biasanya 

cenderung melakukan perilaku yang tidak seharusnya (dysfunctional 

behavior). Hal ini dilakukan karena adanya agency problem serta  asimetri 

informasi dalam penyajian laporan keuangan.  

Scott (2009) menyatakan bahwa apabila beberapa pihak yang terkait 

dalam transaksi bisnis lebih memiliki informasi dibandingkan pihak 

lainnya, maka kondisi tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi 

(information asymmetry). Asimetri dibagi menjadi 2 (dua jenis), yaitu 

Adverse Selection dan Moral Hazard. Adverse Selection adalah beberapa 

orang seperti manajer atau pihak lainnya dalam perusahaan, lebih banyak 

mengetahui keadaan perusahaan dan perkembangannya di masa depan 

daripada pihak lain di luar perusahaan. Moral hazard adalah jenis asimetri 

informasi dimana satu atau lebih pihak pada suatu transaksi bisnis, atau 

transaksi potensial dapat mengamati tindakan mereka dalam pemenuhan 

transaksi tetapi pihak lain tidak. Atas situasi tersebut maka informasi yang 

diterima investor tidak penuh sehingga investor hanya dapat mengambil 

tindakan berdasarkan informasi yang diterima. Keberadaan asimetri 

informasi dianggap sebagai salah satu penyebab earnings management.  

Menurut Ujiyantho dan Pramuka (2007) timbulnya earnings 

management dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai agen, manajer 

secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para 

pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi 

sesuai dengan kontrak. Jika kedua belah pihak memiliki tujuan yang sama 
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yaitu untuk memaksimalisasi nilai perusahaan, maka agen akan bertindak 

dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. 

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor 

yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin 

bahwa manajer tidak akan mencuri atau menginvestasikan ke dalam proyek-

proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah 

ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor 

mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny, 1997). Dengan kata lain 

corporate governance diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau 

menurunkan biaya keagenan (agency cost). 

2. Teori Akuntansi Positif 

Teori akuntansi positif (Positive Accounting theory) sering dikaitkan 

dalam pembahasan mengenai earnings management. Teori ini menjelaskan 

faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen dalam memilih prosedur 

akuntansi yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Tiga hipotesis teori 

akuntansi positif disampaikan oleh Watts & Zimmerman (1990)  karena 

termotivasi oleh studi Jensen & Meckling (1976). Tiga hipotesis teori 

akuntansi positif menjelaskan dan memprediksi pilihan manajer atas 

kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan kepentingannya, yang mungkin 

bukan merupakan kepentingan terbaik perusahaan. Tiga hipotesis teori 

akuntansi positif  adalah: 

a. the bonus plan hypothesis,  

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan yang menggunakan bonus 

plan akan cenderung untuk menggunakan metode-metode akuntansi 
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yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan. 

Hal ini dilakukan untuk memaksimumkan bonus yang akan mereka 

peroleh karena seberapa besar tingkat laba yang dihasilkan seringkali 

dijadikan dasar dalam mengukur keberhasilan kinerja. 

b. the debt/equity hypothesis  

Hipotesis ini berkaitan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi 

perusahan di dalam perjanjian utang. Sebagian perjanjian utang 

mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi peminjam selama masa 

perjanjian. Jika perusahaan mulai mendekati suatu pelanggaran 

terhadap perjanjian utang, maka perusahaan tersebut akan berusaha 

menghindari terjadinya dengan cara memilih metode akuntansi yang 

meningkatkan laba sehingga dapat mencegah atau menunda dampak 

dari pelanggaran tersebut. 

c. the political cost hypothesis 

Semakin besar suatu perusahaan memungkinkan perusahaan 

menggunakan kebijakan akuntansi yang dapat menurunkan laba, karena 

perusahaan yang memiliki tingkat laba yang tinggi dinilai akan 

memiliki biaya politis yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kecil. 

Seperti muncul intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih 

tinggi, dan berbagai macam tuntutan lain yang dapat meningkatkan 

biaya politis. 
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3. Manajemen laba (Earnings Management)  

Beberapa definisi yang berbeda untuk earnings management yang 

diusulkan oleh penelitian sebelumnya misalnya Healy dan Wahlen (1999), 

earnings management terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan 

(judgment) dalam pelaporan keuangan untuk mengubah laporan keuangan 

dengan tujuan untuk memanipulasi besaran. Menurut Scott (2009) earnings 

management merupakan tindakan manajer yang memilih kebijakan 

akuntansi untuk mencapai tujuan yang spesifik, dimana kebijakan akuntansi 

yang dimaksud adalah penggunaan accrual dalam laporan keuangan. 

Sulistyanto (2008:21) menyimpulkan bahwa secara umum earnings 

management merupakan aktivitas manajerial untuk mempengaruhi dan 

mengintervensi laporan keuangan.  

Menurut Scott (2009), ada beberapa bentuk Earnings Management 

yang dapat dilakukan manajer, Dalam melakukan tindakan earnings 

management, terdapat beberapa bentuk pola tindakan manajemen, yaitu: (1) 

Taking a bath, yaitu mengakui adanya biaya-biaya pada periode yang akan 

datang sehingga laba periode berikutnya akan lebih tinggi  (2) Income 

maximization, yaitu melaporkan laba pada periode berjalan lebih rendah 

daripada sesungguhnya, (3) Income minimization, yaitu melaporkan laba 

pada periode berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya, (4) Income 

smoothing, yaitu melaporkan tingkatan laba yang cenderung berfluktualisasi 

normal pada periode-periode tertentu.  
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Manajer dapat melakukan praktik earnings management disebabkan 

oleh beberapa faktor atau motivasi. Menurut Scott (2009), terdapat beberapa 

faktor yang mendorong manajer melakukan earnings management, yaitu: 

1. Bonus purposes 

Manajer akan melakukan tindakan oportunistik berupa manajemen lab 

earnings management dengan memaksimalkan laba saat ini untuk 

mendapatkan keuntungankeuntungan pribadi. 

2. Political motivation 

Earnings management dilakukan pada perusahaan publik sebagai 

akibat dari adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah 

mengeluarkan peraturan yang sangat ketat. Banyak perusahaan 

memiliki politik yang terlihat. Terutama untuk perusahaan yang 

menaungi hajat hidup banyak. Perusahaan melakukan earnings 

management untuk mengurangi visibilitasnya. 

3. Taxation motivation 

Pajak pendapatan mungkin motivasi yang paling nyata dari earnings 

management. Otoritas perpajakan cenderung memaksakan peraturan 

akuntansi mereka dalam menghitung pajak pendapatan, mengurangi 

ruang lingkup perusahaan untuk melakukan manipulasi laba. 

Perusahaan berusaha memaksimalkan penerapan berbagai metode 

akuntansi agar dapat melakukan penghematan pendapatan pajak. 

4. Perubahan CEO 

Beberapa dari motivasi earnings management ada pada saat adanya 

perubahan CEO. Hipotesis perencanaan bonus memprediksikan bahwa 
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pengunduran diri CEO akan beberapa terlibat dalam strategi 

maksimalisasi laba untuk meningkatkan bonus mereka. Sementara 

memaksimalkan pendapatan dapat dilakukan apabila kinerja 

perusahaan sedang menurun untuk menghindari pemberhentian. 

5. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan melakukan IPO belum memiliki nilai pasar yang 

telah terbangun. kondisi ini memungkinkan manajer dari perusahaan go 

public akan melakukan earnings management untuk menaikkan harga 

saham mereka. 

6. Informasi kepada investor 

Manajemen mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi 

mengenai kinerja perusahaan kepada investor. Manajemen cenderung 

berusaha memberikan informasi yang terbaik tentang prospek laba 

masa depan kepada investor. Dengan memberikan memberikan 

estimasi yang baik pada kekuatan laba maka dapat meningkatkan nilai 

pasar saham.  

Menurut Scott (2009) terdapat dua cara untuk memahami manajemen 

laba: Pertama, sebagai perilaku opotunistik manajemen untuk 

memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kompensasi, kontrak utang 

dan biaya politik. Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif 

kontrak efisien, yaitu  manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas 

untuk melindungi diri mereka sendiri dan perusahaan dalam mengantisipasi 

kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan semua pihak yang 

terlibat dalam kontrak. 
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Sulistyanto (2008:211) menyebutkan secara umum terdapat tiga 

pendekatan untuk mendeteksi manajemen laba  yaitu model yang berbasis 

akrual agregat (aggregate accruals), akrual khusus (specific accruals) dan 

distribusi laba (distribution of earnings).  

a. Model berbasis Akrual agregat merupakan model yang digunakan 

untuk Mendeteksi aktivitas rekayasa dengan menggunakan 

discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba. Model ini 

menggunakan total akrual dan model regresi untuk menghitung akrual 

yang diharapkan dan akrual yang tidak diharapkan. 

b. Model akrual khusus, yaitu pendekatan yang menghitung akrual 

sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item atau 

komponen laporan keuangan tertentu dari industri tertentu.Misalnya 

piutang tak tertagih dari sektor industri tertentu atau cadangan kerugian 

piutang dari industri asuransi. 

c. Model distribusi laba,pendekatan ini dikembangkan dengan melakukan 

pengujian secara statistik terhadap komponen-komponen laba untuk 

mendeteksi faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan laba.Model 

ini terfokus pada pergerakan laba disekitar benchmarck yang dipakai, 

misalkan laba kuartal sebelumnya.Untuk menguji apakah incidence 

jumlah yang berada di atas maupun di bawah bencmark telah 

didistribusikan secara merata atau merefleksikan ketidak berlanjutan 

kewajiban untuk menjalankan kebijakan yang telah dibuat. 
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4. Good Corporate governance 

Shleifer dan Vishny (1997) mengemukakan bahwa corporate 

governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk 

memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan 

memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh 

manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan 

melakukan pengendalian terhadap manajer. Sulistyanto (2008:134) 

mengemukakan bahwa good corporate governance dapat didefinisikan sebagai 

sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai 

tambah bagi setiap stakeholders.  

KNKG (2006) menjelaskan setiap perusahaan harus memastikan bahwa 

asas good corporate governance diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di 

semua jajaran perusahaan. Asas good corporate governance yaitu                        

(1) Transparansi yaitu perusahaan harus menyediakan informasi yang material 

dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku 

kepentingan, (2) Akuntabilitas merupakan kewajiban perusahaan dapat 

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar,                     

(3) Responsibilitas artinya perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-

undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan 

lingkungan,(4) Independensi, perusahaan harus dikelola secara independen 

sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi,(5) 

Kewajaran dan Kesetaraan, perusahaan harus senantiasa memperhatikan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.  
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Good Corporate Governance, ditandai dengan adanya kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit 

(Guna & Herawaty, 2010) dan (Luthan et al., 2016). Pada penelitian ini 

menggunakan variabel independen kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komisaris independen dan komite audit. Kepemilikan institusional 

dan kepemilikan manajemen yang besar diyakini dapat membatasi perilaku 

manajer dalam melakukan earnings management. Hal ini telah dibuktikan oleh 

hasil penelitian Midiastuty &  Mahfoedz (2003); Nasution & Setiawan (2007) 

dan Marra et al. (2011).  Selain untuk membangun sistem pengawasan dan 

pengendaian yang efektif dalam suatu perusahaan ada dua pihak yang 

diperlukan, yaitu komite audit dan komisaris independen (Sulistyanto, 

2008:141). 

a. Kepemilikan Institusional  

Bushee (1998) menyatakan bahwa investor institusional dianggap 

sebagai sophisticated investor dengan jumlah kepemilikan yang cukup 

signifikan sehingga dapat memonitor manajemen perusahaan yang pada 

akhirnya akan mengurangi motivasi manajer untuk melakukan earnings 

management. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat 

mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup 

kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. 

Pemikiran ini didukung hasil penelitian Hessayri & Saihi (2015) juga 

membuktikan bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat 

membatasi tindakan earnings management. 
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b. Kepemilikan Manajerial 

Pemahaman terhadap kepemilikan perusahaan sangat penting 

karena berkaitan dengan pengendalian operasional perusahaan. Dari 

sudut pandang teori akuntansi, earnings management  sangat ditentukan 

oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan 

menghasilkan besaran earnings management  yang berbeda, seperti 

antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan 

manajer yang tidak sebagai pemegang saham (Boediono, 2005). Jensen 

dan Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan konflik 

keagenan adalah dengan meningkatkan kepemilikan manajerial didalam 

perusahaan. Shleifer dan Vishny (1986) menyatakan bahwa kepemilikan 

saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk 

memonitor sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang 

apabila seorang manajer adalah juga sekaligus sebagai seorang pemilik.  

c. Komite audit  

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan 

pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu 

perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-

masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan 

pengendalian intern. Jumlah komite audit juga diatur dalam KNKG 

(2006) yaitu disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap 

memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Sedangkan 
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jumlah yang diatur dalam surat edaran ketua BAPEPAM no. SE – 

03/PM/2000 adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.  

d. Komisaris Independen  

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan 

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan 

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan 

perusahaan (KNKG, 2006). Bagian II.1 dari pedoman tersebut 

menyebutkan bahwa pada prinsipnya, komisaris bertanggung jawab dan 

berwenang untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, serta 

memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan.  

Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan 

BAPEPAM No: Kep-305/BEJ/07-2004, yang menyatakan bahwa setiap 

perusahaan publik wajib memiliki komisaris independen untuk 

menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Komisaris independen 

berjumlah sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang 

saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen 

sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris.  

5. International Financial Reporting Standar (IFRS) 

International Financial Reporting Standar (IFRS) merupakan standar 

akuntansi yang muncul karena adanya tuntutan globalisasi yang 

mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara. 

Perusahaan-perusahaan multinasional membutuhkan suatu standar 
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akuntansi internasional yang dapat berlaku di seluruh negara. IFRS 

memberikan penekanan pada penilaian (revaluation) profesional dengan 

disclosures yang jelas dan transparan mengenai substansi ekonomis 

transaksi, penjelasan hingga mencapai kesimpulan tertentu (Cahyati, 2011). 

Selain itu tujuan konvergensi IFRS adalah meningkatkan transparansi dan 

akuntabilitas dalam pelaporan keuangan dan juga meningkatkan arus 

investasi global melalui keterbandingan laporan keuangan.  

Konvergensi standar akuntansi dapat dilakukan dengan 2 (tiga cara) 

yaitu: adopsi (mengambil langsung dari IFRS) dan harmonisasi secara 

sederhana dapat diartikan bahwa suatu negara tidak mengikuti sepenuhnya 

standar yang berlaku secara internasional. Negara tersebut hanya membuat 

agar standar akuntansi yang mereka miliki tidak bertentangan dengan 

standar akuntansi internasional. Mengingat standar akuntansi tidak terlepas 

dari tata hukum, social, ekonomi dan budaya suatu negara maka pengertian 

konvergensi ke IFRS lebih masuk akal untuk harmonisasi. Konvergensi 

standar akan menghapus perbedaan tersebut perlahan-lahan dan bertahap 

sehingga nantinya tidak akan ada lagi perbedaan antara standar negara 

tersebut dengan standar yang berlaku secara internasional. 

Menurut Baig dan Khan (2016) manfaat IFRS dalam pelaporan 

keuangan adalah sebagai berikut :  

a. Untuk mengurangi asimetri dan earning management yang dapat 

mengurangi masalah keagenan  

b. Untuk mengurangi lintas batas persyaratan pencatatan  
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c. Untuk membuat keputusan ekonomi yang lebih baik dengan bantuan 

dari pengungkapan penuh dalam laporan keuangan   

d. Untuk memaksimalkan nilai perusahaan  

e. Untuk meningkatkan nilai prediktif dan konfirmasi dari informasi yang 

lebih relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan 

proses.  

Menurut Cahyati (2011) Perbedaan IFRS dengan US GAAP 

diantaranya principles based, nilai wajar (fair value), dan pengungkapan 

lebih rinci dan detail. 

a. Principles Based 

Sebelum konvergensi ke IFRS, standar akuntansi di Indonesia 

menggunakan US GAAP yang dirumuskan oleh FASB. US GAAP 

merupakan standar yang rules based (berbasis aturan). Standar yang 

berbasis aturan akan meningkatkan konsistensi dan keterbandingan 

antar perusahaan dan antar waktu, namun di sisi lain mungkin kurang 

relevan karena ketidakmampuan standar merefleksi kejadian ekonomi 

entitas yang berbeda antar perusahaan dan antar waktu. Standar 

berbasis aturan juga akan mengakibatkan munculnya standar-standar 

akuntansi untuk industry tertentu misalnya akuntansi penyelenggaraan 

jalan tol, akuntansi koperasi, akuntansi kehutanan, akuntansi 

perbankan. Padahal secara prinsip terdapat kesamaan untuk standar 

akuntansi tersebut dari sisi pengakuan pendapatan dan pengakuan aset. 

Semakin banyak aturan, maka aturan tersebut akan semakin memiliki 

banyak celah untuk dilanggar.  
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Hal ini mengakibatkan aturan akan semakin banyak untuk 

menutup celah-celah yang lain. Standar yang detail juga menyediakan 

insentif bagi manajemen untuk mengatur transaksi sesuai hasil yang 

diharapkan berdasarkan aturan dalam standar. Auditor menjadi lebih 

sulit untuk menolak manipulasi yang dilakukan oleh manajemen ketika 

ada aturan detail yang menjustifikasinya. Disamping itu Standar yang 

detail tidak dapat memenuhi tantangan perubahan kondisi keuangan 

yang kompleks dan cepat standar yang detail juga menyajikan dengan 

aturan (form) tapi tidak merefleksi kejadian ekonomi yang 

mendasarinya secara substansial.  

Berbeda dengan US GAAP yang berbasis aturan standar 

akuntansi IFRS berbasis prinsip (principal based). Pengaturan pada 

tingkat prinsip akan meliputi segala hal dibawahnya. Namun 

kelemahannya, akan dibutuhkan penalaran, judgement, dan 

pemahaman yang cukup mendalam dari pembaca aturan dalam 

menerapkannya. Standar semacam ini konsisten dengan tujuan 

pelaporan keuangan untuk dapat menggambarkan kejadian yang 

sesungguhnya di perusahaan. Standar berbasis prinsip memberi 

keunggulan dalam hal memungkinkan manajer memilih perlakuan 

akuntansi yang merefleksikan transaksi atau kejadian ekonomi yang 

mendasarinya, meskipun hal sebaliknya dapat terjadi. Standar berbasis 

prinsip memungkinkan manajer, anggota komite audit, dan auditor 

menerapkan judgment profesionalnya untuk lebih fokus pada 

merefleksi kejadian atau transaksi ekonomi secara substansial, tidak 
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sekedar melaporkan transaksi atau kejadian ekonomi sesuai dengan 

standar. 

b. Nilai wajar (Fair Value) 

Sebelum digunakan IFRS akuntansi menggunakan historical cost 

untuk pengukuran transaksinya. Historical cost merupakan jumlah kas 

atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang 

diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi, 

atau jika dapat diterapkan jumlah yang dapat diatribusikan langsung ke 

aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu 

didalam PSAK lain. Kelemahan dari historical cost adalah kurang 

mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Keunggulan dari historical 

cost adalah bahwa historical cost lebih objektif dan lebih verifiable 

karena didasarkan pada transaksi, namun demikian pihak manajemen 

bisa memanfaatkan kelemahan historical cost untuk melakukan 

manajemen laba, misalnya pada saat kinerja perusahaan sedang buruk 

apabila nilai wajar aset pada tanggal pelaporan lebih besar dari nilai 

tercatatnya maka pihak manajemen akan menjual aset tersebut sehingga 

ada keuntungan yang terjadi diakui di dalam laporan laba rugi.  

Standar IFRS lebih condong pada penggunaan nilai wajar (fair 

value), terutama property investasi, beberapa aset tak berwujud, aset 

keuangan, dan aset biologis. Dengan demikian maka diperlukan sumber 

daya yang kompeten untuk menghitung nilai wajar atau bahkan perlu 

menyewa jasa konsultan penilai terutama untuk asset-aset yang tidak 

memiliki nilai pasar aktif. Fair value adalah suatu jumlah yang dapat 
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digunakan sebagai dasar pertukaran asset atau penyelesaian kewajiban 

antara pihak yang paham (knowledgeable) dan berkeinginan untuk 

melakukan transaksi wajar (arm's length transaction) (IAI,2009). 

Keuntungan digunakan fair value adalah bahwa pos-pos aset dan 

liabilitas yang dimiliki lebih mencerminkan nilai yang sebenarnya pada 

saat tanggal laporan keuangan. Namun terdapat argument yang 

menolak penggunaan fair value yang menyatakan bahwa penggunaan 

nilai wajar menyebabkan volatilitas dalam laporan keuangan dan 

mengurangi prediksi dari laba. Namun jika penggunaan fair value 

menyebabkan volatilitas yang tinggi hal tersebut sebenarnya hanya 

mengungkapkan realitas ekonomi yang sebenarnya. Dengan demikian 

peralihan dari historical cost ke fair value diharapkan akan mengurangi 

earnings management yang dilakukan oleh perusahaan. 

c. Pengungkapan lebih rinci dan detail 

IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang 

risiko baik kualitatif maupun kuantitatif. Pengungkapan dalam laporan 

keuangan harus sejalan dengan data/informasi yang dipakai untuk 

pengambilan keputusan yang diambil oleh manajemen. Tingkat 

pengungkapan yang makin mendekati pengungkapan penuh (full 

disclosure) akan mengurangi tingkat asimetri informasi (information 

asymmetry) antara manajer dengan pihak pengguna laporan keuangan. 

Asimetri informasi adalah kondisi dimana manajer mempunyai 

informasi superior dibandingkan dengan pihak laik. Oleh karena itu 

manajer akan melakukan diysfunctional behavior dengan melakukan 
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earnings management terutama jika informasi tersabut terkait dengan 

pengukuran kinerja manajer. Jadi dapat disimpulkan kondisi informasi 

asimteri inilah yang merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk 

dilakukannya earnings management. Dengan kata lain tingkat 

pengungkapan memiliki hubungan negatif dengan earnings 

management. 

C. Pengembangan Hipotesis 

1. Kepemilikan Institusional dan Earnings Management 

Dalam hubungannya dengan earnings management, ada dua 

pendapatan yang bertentangan menyangkut peran investor institusional. 

Pertama, investor institusional adalah pemilik sementara (transient 

owners) sehingga hanya terfokus pada laba jangka pendek (current 

earnings) (Porter, 1992). Ketika investor institusional merasa laba jangka 

pendek mengecewakan, maka mereka akan segera melikuidasi sahamnya. 

Investor institusional biasanya memiliki saham dengan jumlah besar, 

sehingga jika mereka melikuidasi sahamnya akan mengakibatkan 

penurunan sementara pada nilai ekuitas. Untuk menghindari tindakan 

likuidasi dari investor, manajer akan berupaya meningkatkan laba jangka 

pendek dengan melakukan manajemen laba. 

Pendapat kedua memandang investor institusional sebagai investor 

yang berpengalaman (sophisticated institutional owners) yang memiliki 

sumber daya yang besar untuk mendapatkan dan memproses informasi 

sehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak 

akan mudah diperdaya atau percaya dengan tindakan manipulasi oleh 
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manajer seperti tindakan manajemen laba (Bushee, 1998).  Oleh karena 

itu, kepemilikan institusional dianggap memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif 

sehingga dapat mengurangi manajemen laba (Midiastuty & Machfoedz 

(2003). 

Teori keagenan menunjukkan bahwa pemantauan oleh kepemilikan 

institusional dapat menjadi tata kelola yang penting bagi perusahaan. 

Selain itu, investor institusi memiliki kesempatan, sumber daya, dan 

kemampuan untuk memonitor manajer. Oleh karena itu, kepemilikan 

institusional berhubungan dengan pemantauan yang lebih baik dari 

kegiatan manajemen, mengurangi kemampuan oportunistik manajer untuk 

memanipulasi laba (Kazemian & Sanusi, 2015). 

Jensen & Meckling (1976) membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional yang tinggi dapat mengawasi manajemen sehingga 

menurunkan konflik keagenan. Demikian juga Midiastuty dan Machfoedz 

(2003); Cornett et al. (2008); Ebrahim (2007) telah menemukan bahwa 

kepemilikan institusional mampu mengawasi tindakan manajer sehingga 

mengurangi earnings management. Berbeda dengan penelitian Midiastuty 

& Machfoedz (2003); Ujiyantho & Pramuka (2007); Siregar & Utama 

(2008); Guna & Herawaty (2010) membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh signifikan dalam mengurangi earnings 

management. 
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Adopsi IFRS dalam standar akuntansi merupakan salah satu 

perubahan yang fundamental dalam standar tersebut. Perbedaan antara 

standar akuntansi berbasis GAAP dengan IFRS menjadi salah satu 

alasannya. Setelah standar akuntansi berbasis IFRS pengungkapan dan 

transparansi dengan tingkat yang lebih tinggi (Marra et al., 2011). 

Perubahan tersebut berpotensi untuk medatangkan berbagai risiko dan 

peluang.  

Selain itu perubahan standar dengan principle based lebih 

menekankan pada pertimbangan profesional membuat standar yang lebih 

fleksibel dan subjektif dalam melakukan penilaian (Murtini & Lusiana, 

2016). Standar semacam ini konsisten dengan tujuan pelaporan keuangan 

untuk dapat menggambarkan kejadian yang sesungguhnya di perusahaan 

(Cahyati, 2011). Standar berbasis prinsip memberi keunggulan dalam hal 

memungkinkan manajer memilih perlakuan akuntansi yang 

merefleksikan transaksi atau kejadian ekonomi yang mendasarinya, 

meskipun hal ini juga memberi kemungkinan praktik manajemen laba 

lebih besar dibandingkan sebelum adopsi IFRS (Murtini & Lusiana, 

2016). 

Berkaitan dengan penggunaan IFRS, perusahaan menunjukkan 

sebuah perubahan dalam kualitas pelaporaan dalam hal manajemen laba, 

pengakuan rugi dengan tepat waktu, dan relevansi nilai (Barth et al., 

2008). Standar akuntansi internasional masih memungkinkan ruang yang 

cukup bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Beberapa 

penelitian menunjukkan bagaimana perusahaan menerapkan kebijakan 
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untuk tujuan manajemen laba, meskipun dengan keberadaan standar yang 

lebih tinggi (Burgstalher et al, 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh good corporate governance dengan proksi 

Kepemilikan Institusional (X1) terhadap earnings management (Y) 

sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. 

2. Kepemilikan Manajerial dan Earnings Management 

Dalam teori keagenan, konflik kepentingan antara kedua pihak akan 

menyebabkan manajer melakukan tindakan yang tidak diinginkan. 

Kepemilikan manajerial adalah tingkat atau proporsi kepemilikan yang 

dimiliki oleh manajer di perusahaan. Dengan begitu manajer memiliki 

posisi yang sama dengan pemilik lainnya, maka pandangan manajer akan 

sama dengan para stakeholder lainnya sehingga manajer juga 

menginginkan informasi yang jauh dari tindakan manipulasi. 

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang 

dimiliki oleh manajer, direksi atau dewan komisaris (Boediono, 2005; 

Ujiyantho & Pramuka, 2007). Bismark et al. (2015) menjelaskan bahwa 

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. Secara umum 

dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. 
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Pemisahan kepemilikan ini akan dapat menimbulkan konflik dalam 

pengendalian dan pelaksanaan pengelolaan perusahaan yang 

menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan para 

pemilik sehingga menyebabkan konflik keagenan. Mekanisme yang dapat 

digunakan untuk mengatasi masalah keagenan tersebut adalah dengan 

meningkatkan kepemilikan manajerial (Jensen dan Meckling, 1976).  

Siallagan dan Machfoedz (2006) membuktikan bahwa kepemilikan 

manajerial mempengaruhi kualitas laba yang diproksikan dengan 

manajemen laba, ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan 

manajerial maka semakin rendah akrual diskresioner. Ujiyantho & 

Pramuka (2007) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap earnings management. Hasil 

ini konsisten dengan hasil yang diperoleh Luthan et al. (2016);  Midiastuty 

& Machfoedz (2003). 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Boediono (2005) 

mekanisme kepemilikan manajerial kurang memberikan kontribusi dalam 

mengendalikan tindakan manajemen laba. Sejalan dengan penelitian 

tersebut Guna & Herawaty (2010); Bismark et al. (2015) ; Effendi & 

Daljono (2013) yang juga membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak mampu mempengaruhi earnings management. 

Salah satu perubahan setelah adopsi IFRS  yaitu standar keuangan 

di Indonesia dari rules based menjadi principle based. Adanya aturan 

yang jelas dan pembatasan kuantitatif pada standar yang 

mengimplementasikan rules based membuat peraturan untuk lebih 
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konsisten. Namun, standar principle based  lebih menekankan pada 

pertimbangan profesional membuat standar yang lebih fleksibel dan 

subjektif dalam melakukan penilaian (Murtini & Lusiana, 2016). Standar 

semacam ini konsisten dengan tujuan pelaporan keuangan untuk dapat 

menggambarkan kejadian yang sesungguhnya di perusahaan (Cahyati, 

2011). Standar berbasis prinsip memberi keunggulan dalam hal 

memungkinkan manajer memilih perlakuan akuntansi yang 

merefleksikan transaksi atau kejadian ekonomi yang mendasarinya, 

meskipun hal sebaliknya dapat terjadi. 

Berkaitan dengan penggunaan IFRS, perusahaan menunjukkan 

sebuah perubahan dalam kualitas pelaporaan dalam hal manajemen laba, 

pengakuan rugi dengan tepat waktu, dan relevansi nilai (Barth et al., 

2008). Standar akuntansi internasional masih memungkinkan ruang yang 

cukup bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Beberapa 

penelitian menunjukkan bagaimana perusahaan menerapkan kebijakan 

untuk tujuan manajemen laba, meskipun dengan keberadaan standar yang 

lebih tinggi (Burgstalher et al, 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut: 

H2 : Terdapat pengaruh good corporate governance dengan proksi 

Kepemilikan manajerial (X2) terhadap earnings management (Y) 

sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. 
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3. Komisaris Independen dan Earnings Managemet 

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan 

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan 

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan 

perusahaan (KNKG, 2006). Keberadaan komisaris independen diatur 

dalam peraturan BAPEPAM No: KEP – 315/BEJ/06 – 2000 yang 

disempurnakan dengan surat keputusan No: KEP – 339/BEJ/07 – 2001, 

yang menyatakan bahwa setiap perusahaan publik wajib memiliki 

komisaris independen untuk menciptakan tata kelola perusahaan yang 

baik. 

Proporsi dewan komisaris dapat mempengaruhi manajemen dalam 

penyusunan laporan keuangan melalui perannya dalam melaksanakan 

fungsi pengawasan sehingga dapat memperoleh laporan laba rugi 

berkualitas (Boediono, 2005). Nasution & Setiawan (2007); Luthan et al. 

(2016) membuktikan bahwa komisaris independen dapat mengawasi 

aktivitas manajemen sehingga menurunkan earnings management yang 

ada di perusahaan. Berbeda dengan penelitian tersebut Siregar & Utama 

(2008) membuktikan bahwa proporsi komisaris independen tidak terbukti 

dapat membatasi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Sejalan 

dengan penelitian tersebut Siallagan & Machfoedz (2006) membuktikan 

bahwa proporsi komisaris independen malah menurunkan kualitas laba 

yang diproksikan dengan discretionary accrual. 
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Adopsi IFRS dalam standar akuntansi merupakan salah satu 

perubahan yang fundamental dalam standar tersebut. Perbedaan antara 

standar akuntansi berbasis GAAP dengan IFRS menjadi salah satu 

alasannya. Setelah standar akuntansi berbasis IFRS pengungkapan dan 

transparansi dengan tingkat yang lebih tinggi (Marra et al., 2011). 

Perubahan tersebut berpotensi untuk medatangkan berbagai risiko dan 

peluang.  

Selain itu perubahan standar dengan principle based lebih 

menekankan pada pertimbangan profesional membuat standar yang lebih 

fleksibel dan subjektif dalam melakukan penilaian (Murtini & Lusiana, 

2016). Standar semacam ini konsisten dengan tujuan pelaporan keuangan 

untuk dapat menggambarkan kejadian yang sesungguhnya di perusahaan 

(Cahyati, 2011). Standar berbasis prinsip memberi keunggulan dalam hal 

memungkinkan manajer memilih perlakuan akuntansi yang 

merefleksikan transaksi atau kejadian ekonomi yang mendasarinya, 

meskipun hal ini juga memberi kemungkinan praktik manajemen laba 

lebih besar dibandingkan sebelum adopsi IFRS (Murtini & Lusiana, 

2016). 

Berkaitan dengan penggunaan IFRS, perusahaan menunjukkan 

sebuah perubahan dalam kualitas pelaporaan dalam hal manajemen laba, 

pengakuan rugi dengan tepat waktu, dan relevansi nilai (Barth et al., 

2008). Standar akuntansi internasional masih memungkinkan ruang yang 

cukup bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Beberapa 

penelitian menunjukkan bagaimana perusahaan menerapkan kebijakan 
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untuk tujuan manajemen laba, meskipun dengan keberadaan standar yang 

lebih tinggi (Burgstalher et al, 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut: 

H3 : Terdapat pengaruh good corporate governance dengan  proksi  

komisaris independen (X4) terhadap earnings management (Y) 

sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. 

4. Komite Audit dan Earnings Management 

Komite audit menurut Kep. 29/PM/2004 merupakan komite yang 

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan 

pengelolaan perusahaan. Komite audit yang dibentuk oleh suatu 

perusahaan berfungsi untuk memberikan pandangan mengenai masalah-

masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan 

pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit juga berfungsi 

untuk membantu dewan komisaris dalam rangka peningkatan kualitas 

laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit 

(Sulistyanto, 2008:141). 

Tujuan dari keberadaan komite audit di perusahaan seperti yang 

diungkapkan dalam Sulistyanto (2008:142) adalah: (1) melakukan 

pengawasan, proses penyusunan pelaporan keuangan telah sesuai dengan 

standar dan kebijaksanaan keuangan (2) Menelaah apakah laporan 

keuangan telah sesuai dengan standar dan kebijaksanaan serta konsisten 

dengan informasi lain yang diketahui komite audit (3) Melakukan 

pengawasan terhadap pelaksanaan audit laporan keuangan oleh auditor 
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eksternal dan menilai mutu pekerjaan dan kewajaran biaya audit yang 

diajukan oleh auditor eksternal. Dengan begitu komite audit dapat 

mengurangi peluang manajemen untuk melakukan earnings management 

dengan cara mengawasi pelaksanaan audit eksternal (Siallagan & 

Machfoedz, 2006).  

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution & Setiawan (2007); 

Ujiyantho & Pramuka (2007); Effendi & Daljono (2013); Luthan et al. 

(2016) membuktikan bahwa keberadaan komite audit di perusahaan 

berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak 

manajemen sehingga tidak terjadi atau minimal mengurangi probabilitas 

dilakukannya earnings management. Penelitian dengan hasil yang berbeda 

dilakukan oleh Guna & Herawaty (2010) yang membuktikan bahwa 

komite audit tidak mampu mengurangi tingkat manipulasi laba. 

Adopsi IFRS dalam standar akuntansi merupakan salah satu 

perubahan yang fundamental dalam standar tersebut. Perbedaan antara 

standar akuntansi berbasis GAAP dengan IFRS menjadi salah satu 

alasannya. Salah satunya pengungkapan dan transparansi dengan tingkat 

yang lebih tinggi (Marra et al., 2011). Perubahan tersebut berpotensi 

untuk mendatangkan berbagai risiko dan peluang. Hal ini akan 

mempengaruhi manajemen dan dewan perusahaan yang menjalankan 

pengawasan terhadap aktivitas manajemen perusahaan. Marra et al. 

(2011) membuktikan bahwa komite audit  mampu menghambat 

manajemen laba setelah IFRS. Penelitian tersebut membuktikan bahwa 

terjadi peningkatan efektivitas komite audit sesudah IFRS. 
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Berkaitan dengan penggunaan IFRS, perusahaan menunjukkan 

sebuah perubahan dalam kualitas pelaporaan dalam hal manajemen laba, 

pengakuan rugi dengan tepat waktu, dan relevansi nilai (Barth et al., 

2008). Standar akuntansi internasional masih memungkinkan ruang yang 

cukup bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba. Beberapa 

penelitian menunjukkan bagaimana perusahaan menerapkan kebijakan 

untuk tujuan manajemen laba, meskipun dengan keberadaan standar yang 

lebih tinggi (Burgstahler et al., 2006). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai 

berikut: 

H4 : Terdapat pengaruh good corporate governance dengan proksi Komite 

audit (X3) terhadap earnings management (Y) sebelum dan sesudah 

konvergensi IFRS.  

D. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh, kepemilikan 

instutisional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan keberadaan 

komite audit independen terhadap praktik earnings management yang terjadi 

secara terpisah antara periode sebelum IFRS dan sesudah IFRS. Variabel 

independen dalam penelitian ini adalah komisaris independen, komite audit, 

kepemilikian manajemen dan kepemilikan institusional. Sedangkan variabel 

dependen adalah earnings management. 
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Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran  

Kepemilikan 

manajerial 

Kepemilikan 

Institusional 

Komite Audit 

Komisaris 

Independen 

Earnings Mangement 

Kepemilikan 

manajerial 

Kepemilikan 

Institusional 

Komite Audit 

Komisaris 

Independen 

Earnings Mangement 


