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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama (Thn) Judul (Jurnal) Metode Hasil Penelitian 

Yunianto 

(2013) 

Pengaruh 

Penggantian 

Manajemen, 

Dewan Komisaris 

Independen, 

Kepemilikan 

Managerial, 

Kepemilikan 

Institusional, dan 

Kualitas Audit 

terhadap 

Manajemen Laba 

(Jurnal Akuntansi 

dan Investasi Vol. 

14 No. 2 Juli 

2013) 

Model Jones 

modifikasian 

dan regresi 

berganda 

Penggantian manajemen 

tidak berpengaruh pada 

manajemen laba. 

Komposisi dewan 

komisaris independen 

yang masih sedikit tidak 

dapat memberikan 

pengaruh yang berarti 

pada fungsinya dalam 

pengawasan manajemen 

terhadap manajemen 

laba. Kepemilikan 

managerial dan 

kepemilikan 

institusional tidak 

mampu menurunkan 

tingkat manajemen laba. 

Kualitas audit tidak 

dapat menurunkan 

manajemen laba. 

Agustia (2013) Pengaruh Faktor 

Good Corporate 

Governance, Free 

Cash Flow, dan 

Leverage 

Terhadap 

Manajemen Laba 

(Jurnal Akuntansi 

dan Keuangan, 

Vol. 15, No. 1, 

Mei 2013,27-42) 

Metode 

analisis regresi 

berganda 

(multiple 

regression 

analysis). 

1. Variabel-variabel

Good Corporate 

Governance (GCG) 

tidak berpengaruh 

terhadap praktek 

manajemen laba. 

2. Variabel free cash

flow berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap manajemen 

laba.  

3. Leverage ratio 

berpengaruh terhadap 

earnings management. 
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Kosasih & 

Widayati ( 

2013) 

Pengaruh 

Independensi 

Komite Audit, 

Efektivitas 

Komite Audit Dan 

Leverage 

Terhadap Praktik 

Manajemen Laba 

Pada Perusahaan 

Sektor Industri 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di BEI 

Periode 2009-

2011 

Analisis regresi 

berganda. 

(1) Variabel 

independensi komite 

audit berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba.; (2) 

Variabel efektivitas 

komite audit yang 

diukur dengan jumlah 

anggota komite audit 

dan keahlian keuangan 

yang dimiliki oleh 

komite audit tidak 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

laba.; (3)Variabel 

leverage secara 

signifikan berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba.; (4) 

Variabel independen 

yaitu independensi 

komite audit, efektivitas 

komite audit dan 

leverage mempunyai 

pengaruh terhadap 

praktek manajemen 

laba.; (5) Dari 

keseluruhan variabel 

independen, variabel 

leverage merupakan 

variabel yang paling 

signifikan berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba.  

 

 Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menggabungkan 

beberapa variabel-variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu untuk melihat 

pengaruh  free cash flow, kualitas audit, dan leverage pada penelitian yang akan 

dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam menghitung manajemen laba dalam 

penelitian ini diukur dengan mengidentifikasi discretionary accrual menggunakan Modi-
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fied Jones Model yang dipakai oleh Yunianto (2013) dan Agustia (2013) dalam 

penelitiannya, pengkuran ini merupakan alat yang akurat dalam mendeteksi 

manajemen laba. 

 

B. TINAJAUAN TEORI 

 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

 

 Dalam bukunya, Ulum (2008) menyatakan bahwa setiap masyarakat ekonomi 

dan juga masyarakat politik dapat dipisahkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok 

yang memiliki sumber daya (principal) dan kelompok yang bertugas mengelola 

sumber daya bagi kepentingan pihak principal (agent). Teori ini memandang bahwa 

terdapat potensi konflik diantara kedua kelompok tersebut. 

 Pihak principal berkepentingan agar agent betul-betul mengelola sumber 

daya dengan baik sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan oleh principal. Akan 

tetapi principal tidak selalu mudah mengakses dan mengetahui apa yang dilakukan 

oleh pihak agent. Sebagai akibatnya dapat terjadi pengambilan keputusan yang 

tidak optimal.Sebaliknya pihak agent yang seharusnya membatasi tindakannya 

pada hal-hal yang menguntungkan pihak principal, justru punya keleluasaan untuk 

mengutamakan kepentingan secara berlebihan karena dalam posisi yang terlindungi 

dari sorotan principal. 

 

2. Manajemen Laba 

 

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen 

akrual dalam laporan keuangan, sebab pada komponen akrual dapat dilakukan 



11 
 

 
 

permainan angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan 

keinginan orang yang melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. 

Komponan akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara 

fisik sehingga mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai 

dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan. Manajer dapat 

mempermainkan komponen-komponen laporan keuangan dengan menentukan atau 

mengubah nilai estimasi yang dipakai, dan banyak pihak yang mengatakan bahwa 

upaya mempermainkan laporan keuangan tersebut dapat dilakukan karena 

diakomodasi dan difasilitasi oleh prinsip akuntansi (Sulistyanto, 2008). 

Adapun objek yang menjadi sasaran manajemen laba adalah : 

a. Aset Lancar 

Aset lancar merupakan aset paling likuid yang dimiliki oleh perusahaan. 

Biasanya aset lancar berupak kas dan setara kas yang dapat dicairkan dan 

dipergunakan dalam kurun waktu kurang dari satu periode. Menurut 

Sulistyanto (2008) ada empat komponen utama aset lancar yang dikenal 

dan dipakai sebagai objek manipulasi dari manajer yaitu :  

1)  Kas dan setara kas yang dicatat sesuai dengan nilai yang telah 

ditetapkan. 

2) Piutang usaha yang dicatat pada estimasi jumlah yang mungkin dapat 

ditagih atau direalisasi. 

3) Persediaan yang dicatat pada nilai wajar. 

4) Komponen biaya dibayar di muka yang dicatat sesuai dengan yang 

telah dikeluarkan secara tunai. 
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b. Aset Tetap 

Aset tetap adalah aset perusahaan yang mempunyai wujud fisik dan 

dipakai dalam operasi perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 

satu periode serta tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. Permainan 

manajemen laba biasanya berkaitan dengan penggunaan metode yang 

dipakai untuk menyusutkan aset-aset tersebut. 

c. Liabilitas Lancar 

Liabilitas lancara meurpakan pengorbanan ekonomis yang harus 

dilakukan oleh perusahaan di masa depan dalam bentuk penyerahan 

barang dan atau jasa yang disebabkan transaksi peristiwa di masa lalu 

(Sulistyanto,2008). Beberapa upaya yang biasanya dapat dilakukan 

manajemen untuk manipulasi adalah : 

1) Mengakui dan mencatat transaksi pembelian lebih besar dibandingkan 

pembelian sesungguhnya. 

2) Menunda mengakui pendapatan diterima di muka sebagai pendapatan 

periodik. 

3) Menunda mengakui biaya yang masih harus dibayar sebagai biaya 

periodik. 

4) Menunda mengakui liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo. 

 

3. Capital Intencity Ratio 

 

Menurut Putri & Lautania (2016) Capital intensity atau rasio intensitas aset 

tetap adalah perbandingan aset tetap terhadap total aset sebuah perusahaan. Rasio 
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intensitas aset tetap menggambarkan proporsi aset tetap perusahaan pada 

keseluruhan aset yang dimiliki sebuah perusahaan. Capital Intencity Ratio (CIR) 

atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan 

yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal) dan 

persediaan (intensitas persediaan). Perusahaan dengan Capital Intensity Ratio 

(CIR) yang lebih tinggi akan memiliki kecenderungan untuk memanipulasi dengan 

tujuan memperoleh laba (Santoso dkk., 2016).  

 

4. Free Cash Flow (Arus Kas Bebas) 

 

Free cash flow atau arus kas bebas menggambarkan tingkat fleksibilitas 

keuangan perusahaan. Menurut Brigham & Houston (2014) arus kas bebas adalah 

arus kas yang benar-benar tersedia untuk dibayarkan kepada investor (pemegang 

saham dan pemilik utang) setelah perusahaan melakukan investasi dalam aset tetap, 

produk baru, dan modal kerja yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi 

yang sedang berjalan. Arus kas bebas mencerminkan kas yang benar-benar tersedia 

untuk dibayarkan kepada investor. Perusahaan dengan free cash flow berlebih akan 

memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan perusahaan lainnya karena mereka 

dapat memperoleh keuntungan atas berbagai kesempatan yang mungkin tidak dapat 

diperoleh perusahaan lain. Free cash flow dapat diartikan sebagai adanya dana 

berlebih yang seharusnya dapat didistribusikan kepada para pemegang saham, 

namun keputusan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan manajemen (Arieska dan 

Gunawan, 2011). Dalam buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Brigham & 

Houston (2014) juga mengatakan manajer perusahaan membuat perusahaannya 
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lebih bernilai dengan meningkatkan arus kas bebasnya. Namun kenyataan saat ini, 

tersedianya free cash flow yang tinggi dapat mengakibatkan salah dalam 

penggunaannya oleh pihak manajemen untuk kepentingannya sendiri. 

 

5. Kualitas Audit 

 

Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk memeberikan kepastian 

mengenai integritas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. 

Kepastian mengenai relevansi dan realiabilitas dari laporan keuangan perusahaan 

dibutuhkan untuk membantu para pengguna laporan dalam mengambil suatu 

keputusan bisnis (Mayangsari, 2003). 

Kualitas audit dalam penelitian in diukur dengan ukuran KAP karena 

diasumsikan akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. 

Audit berkualitas diwakili oleh audit yang dilakukan oleh KAP yang termasuk Big 

4. KAP tersebut memiliki dana yang besar untuk merekrut auditor yang berkualitas 

dan untuk memberikan pelatihan yang baik pada mereka, sehingga mereka 

memiliki kemampuan audit yang baik (Yunianto, 2013). Penelitian Fanani, Ningsih 

dan Hamida (2009) dalam Susanti (2013) menjelaskan bahwa auditor skalabesar 

lebih cenderung untuk mengungkapkan masalah-masalah yang ada karena mereka 

lebih kuat menghadapi risiko. 

Dari pernyataan tersebut disimpulkan bahwa auditor skala besar memiliki 

insentif yang lebih untuk mendeteksi dan melaporkan masalah kliennya dan lebih 

memungkinkan mendeteksi praktik-praktik akuntansi yang masih diragukan. 

Kualitas audit meningkat dengan ukuran KAP karena KAP besar mempunyai 

kemampuan lebih untuk berspesialisasi dan berinovasi melalui teknologi sehingga 
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meningkatkan kemungkinan KAP besar untuk menemukan pelanggaran dalam 

sistem akuntansi perusahaan. 

 

6. Leverage 

 
Leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. 

Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin besar risiko 

yang dihadapi oleh perusahaan maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa 

depan juga akan semakin meningkat. Artinya hutang dapat digunakan untuk memprediksi 

keuntungan yang kemungkinan bisa diperoleh bagi investor jika berinvestasi pada suatu 

perusahaan (Agustia, 2013). Menurut Adnan et.al (2014) semakin besar proporsi hutang 

yang digunakan untuk struktur modal suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula 

jumlah kewajibannya yang akan memengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibagikan. 

Dalam bukunya Kasmir (2011) menjelaskan bahwa semakin tinggi debt ratio, makin besar 

financial leverage, maka semakin besar proporsi dana dari kreditur yang digunakan untuk 

mengahsilkan laba. Maka perusahaan memiliki risiko tidak membayar hutang lebih tinggi. 

 

C. Perumusan Hipotesis 

 

Perusahaan dengan Capital Intensity Ratio (CIR) yang lebih tinggi akan 

memiliki kecenderungan untuk melakukan memanipulasi dengan tujuan 

memperoleh laba (Santoso dkk., 2016).  

H1: capital intensity ratio berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Free cash flow merupakan determinan penting dalam penentuan nilai 

perusahaan, sehingga manajer perusahaan lebih terfokus pada usaha untuk 

meningkatkan free cash flow (Sawir, 2004:94). Menurut White et al. (2003:68) 
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dalamAgustia (2013) semakin besar free cash flow yang tersedia dalam suatu 

perusahaan, maka semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang 

tersedia untuk petumbuhan, pembayaran hutang, dan dividen. Hasil penilitian dari 

Agustia (2013) menyatakan free cash flow berpengaruh negatif pada manajemen 

laba karena tanpa ada manajemen laba pun, perusahaan sudah bisa meningkatkan 

harga saham dengan memiliki arus kas bebas yang tinggi. Sedangkan Kangarluei et 

al. (2011) menyatakan bahwa besar kecilnya nilai FCF suatu perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap kemungkinan terjadinya 

manajemen laba.Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini diajukan 

hipotesis sebagai berikut: 

H2: free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Auditor merupakan peran penting dalam meningkatkan pengawasan pada 

perusahaan. Dengan adanya hasil audit yang berkualitas akan berdampak positif 

bagi tata kelola perusahaan, karena akan mempersempit kesempatan manajemen 

untuk melakukan praktik manajemen laba. Menurut Yunianto (2013) menyatakan 

bahwa kualitas audit tidak berpengaruh dan memiliki hubungan yang tidak 

signifikan dengan manajemen laba. Sedangkan menurut Becker et al. (1998) dalam 

Yunianto (2013) mengemukakan bahwa kualitas audit yang rendah membiarkan 

terjadinya penaikan laba melalui akrual kebijakan (discretionary accrual). 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H3: Kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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Menurut Agustia (2013), perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi, 

berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi asetnya akan 

cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajamen laba. Sedangkan 

menurut Kosasih dan Widayati (2013) menyatakan leverage yang semakin tinggi 

memiliki arti bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih besar daripada asetnya, 

sehingga ada pihak eksternal lainnya yaitu kreditor yang turut mengawasi pelaporan 

keuangan perusahaan. Dengan bertambahnya pihak eksternal yang turut ikut 

mengawasi, membuat pengawasan semakin ketat sehingga fleksibelitas manajemen 

untuk melakukan manajemen laba semakin berkurang. Berdasarkan uraian tersebut, 

dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4: leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

D. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

CAPITAL INTENCITY RASIO; 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

FREE CASH FLOW;  
𝑁𝑂𝑃𝐴𝑇 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

KUALITAS AUDIT ; 

variabel dummy ( dinyatakan dengan 1 

untuk yang diaudit KAP Big 4 dan 0 

untuk KAP non Big 4) 

LEVERAGE; 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

MANAJEMEN 

LABA ; 

DAit = TACit / Ait-1 – 

NDAit 


