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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Tinjauan Terdahulu 

Dalam penelitian Guna dan Herawaty (2010) yang berjudul “Pengaruh 

Mekasnisme Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit dan 

Faktor lainnya Terhadap Manajemen Laba” menjelaskan bahwa leverage, kualitas 

audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel 

komite audit, komisaris independen, independensi auditor dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.   

 Agustia (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Faktor Good 

Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen 

Laba” menunjukan hasil yaitu semua komponen GCG (ukuran komite audit, 

proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan 

manajerial) tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Variabel 

leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel free cash flow 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

 Sedangkan penelitian yang dilakukan Abdillah et al. (2016) dalam 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap 

Manajemen Laba” dari hasil pengujian regresi linier berganda dapat diketahui 

variabel komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Variabel 

komisaris independen dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap manajemen laba. 
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 Penelitian yang dilakukan Sari dan Asyik (2013) dengan judul “Pengaruh 

Leverage dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen 

Laba” menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba, Variabel Good Corporate Governance yang diproksikan dengan 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, komisaris 

independen, dan komite audit menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Antara lain 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba, 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dewan 

komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, komisaris independen 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan komite audit berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba. 

 Hasil penelitian Amperaningrum dan Sari (2013) yang berjudul “Pengaruh 

Good Corporate Governance, Leverage, dan Kinerja Keuangan Terhadap 

Manajemen Laba” yaitu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba, kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba, dan proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Variabel leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Kinerja keuangan yang diukur dengan Capital Adequeacy Ratio (CAR) juga 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

 Kesimpulan secara umum dari beberapa penelitian terdahulu membuktikan 

bahwa kepemilikan manajerial, komite audit, dewan komisaris independen, dan 

leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Abdillah et al. (2016) berhasil 

membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan 
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terhadap manajemen laba. Sari dan Asyik (2013) membuktikan bahwa komite audit 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan Amperaningrum dan 

Sari (2013) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris 

independen dan leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini 

didukung oleh Abdillah et al. (2016) yang membuktikan bahwa komite audit dan 

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan 

Guna dan Herawaty (2010) membuktikan komite audit dan dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini didukung oleh 

Agustia (2013) yang membuktikan bahwa komite audit, komisaris independen, dan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.   

2.2 Tinjauan Pustaka 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agency theory memiliki asumsi bahwa setiap individu semata-mata 

termotivasi oleh kepentingan diri sendiri, sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Pemegang saham sebagai pihak principal 

mengadakan kontrak untuk memaksimukan kesejahteraan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer sebagai agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi antara lain dalam hal memperoleh 

investasi, pinjama, maupun kontrak kompensasi. Masalah keagenan muncul karena 

adanya perilaku oportunistik dari agent, yaitu perilaku manajemen untuk 

memaksimumkan kesejahteraan sendiri yang berlawanan dengan kepentingan 

principal. Manajer memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode 
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akuntansi yang dapat memperlihatkan kinerjanya yang baik untuk tujuan 

mendapatkan bonus dari principal. 

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan untuk memahami 

isu corporate governance dan earning management. Adanya pemisahan 

kepemilikan oleh principal dengan pengendalian oleh agent dalam sebuah 

oeganisasi cenderung menimbulkan konflik keagenan diantara principal dan agent. 

Jensen dan Meckling (1976), Watts dan Zimmerman (1986) menyatakan bahwa 

laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat 

meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan 

keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, 

principal dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen 

tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar 

pemberiaan kompensasi kepada agen. 

Corporate Governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori 

keagenan diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada 

investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang mereka investasikan. 

Shleifer dan Vishny (1997) menyatakan Corporate Governance berkaitan dengan 

bagaimana investor yakin bahwa manajer tidak akan mencuri, menggelapkan atau 

menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan 

dengan dana maupun capital yang telah ditanamkan oleh investor dan berkaitan 

dengan bagaimana para investor mengendalikan para manajer. 
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Menurut Jensen dan Meckling dalam Isnanta (2008) kontrak yang 

efisien adalah kontrak yang efisien adalah kontrak yang memenuhi dua faktor, 

yaitu : 

1. Agen dan principal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen maupun 

principal memiliki kualitas dan jumlah infornasi yang sama sehingga tidak 

terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan 

dirinya sendiri. 

2. Resiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil yang 

berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang 

diterimanya. 

Pendapat yang serupa tentang teori agency dikemukakan oleh Harahap 

Sofyan (2007) bahwa manajemen akan mencoba memaksimalkan kesejahteraannya 

sendiri dengan cara meminimalisasi bebrbagai biaya agency. Idealnya apabila 

informasi bersifat simetris, maka teori ini tidak akan berlaku, akan tetapi pada 

kenyataannya informasi simetris sangat sulit terjadi, karena manajer berada didalam 

perusahaan yang mempunyai banyak informasi. Hal ini menyebabkan kontrak 

efisien sulit terjadi sehingga hubungan agen dan principal selalu dilandasi oleh 

asimetri informasi. Di samping itu, verifikasi sangat sulit dilakukan, maka tindakan 

agen pun sangat sulit untuk diamati. Dengan demikian, membuka peluang agen 

untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri dengan melakukan tindakan yang 

tidak semestinya. 
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2.2.2 Good Corporate Governance 

Komite Cadbury (Surya dan Yustiavandana, 2008) mendefinisikan 

corporate governance sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan antara kekuatan 

kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan 

eksistensinya dan pertanggung jawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan 

dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan 

sebagainya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), 

Dewan Komisaris dan Direksi. Organ Perseroan tersebut memainkan peran kunci 

dalam keberhasilan pelaksanaan GCG. Organ Perseroan menjalankan fungsinya 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan dan 

ketentuan lainnya atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai 

independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya untuk 

kepentingan terbaik Perusahaan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, 

dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau anggaran dasar. Dewan 

Komisaris merupakan organ Perusahaan yang secara kolektif bertugas mengawasi 

pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi serta memberikan nasihat 

kepada Direksi bila dipandang perlu demi kepentingan Perusahaan. Direksi 

merupakan organ Perusahaan yang bertugas menjalankan segala tindakan yang 

berkaitan dengan kepengurusan Perseroan, untuk kepentingan Perseroan, sesuai 

dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pemangku kepentingan lain-nya termasuk 
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karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta 

masyarakat. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan 

memiliki hasil yang beragam.  

2.2.3 Unsur-Unsur Good Corporate Governance 

2.2.3.1 Dewan Komisaris 

Menurut KNKG (2006), Dewan komisaris adalah organ perusahaan 

bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan 

memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan 

melaksanakan GCG. Namun demikian, dewan komisaris tidak bolek turut serta 

dalam mengambil keputusan operasional (KNKG, 2006) 

Proporsi dewan komisaris dapat memberikan konstribusi yang efektif 

terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau 

kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Dapat dikatakan bahwa 

proporsi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar 

perusahaan mempunyai kecenderungan mempengaruhi manajemen laba. Pemikiran 

ini didukung hasil penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003). 

2.2.3.2 Komite Audit 

Menurut IKAI (2004) komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh 

dewan komisaris yang bertugas membantu dan memperkuat fungsi dewan 

komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan atas 

proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan 

implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan (Effendi, 2009). 
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Dalam hal pelaporan keuangan, peran dan tanggung jawab komite audit adalah 

memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai 

dengan praktik akuntansi yang berlaku umum, memastikan bahwa internal 

kontrolnya memadai, menindak lanjuti dugaan adanya penyimpangan yang 

material di bidang keuangan dan implikasi hukumnya, dan merekomendasikan 

seleksi auditor eksternal (KNKG, 2006). 

2.2.3.3 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu 

direksi dan komisaris (Pujiati dan Widanar, 2009). Prosentase kepemilikan 

ditentukan oleh besarnya prosentase jumlah saham terhadap keseluruhan saham 

perusahaan. Seseorang yang memiliki saham suatu perusahaan dapat dikatakan 

sebagai pemilik perusahaan walaupun jumlah sahamnya hanya beberapa lembar 

saja. Boediono (2005) mengemukakan kepemilikan manajerial diukur dengan 

jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan terhadap total jumlah 

saham yang beredar. 

2.2.4 Leverage 

Istilah leverage biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan 

perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap 

(fixed cost assets or funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi 

pemilik perusahaan (Syamsudin, 2007). 
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Leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana (sources of funds) oleh 

perusahaan yang memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Perusahaan menggunakan 

operating dan financial leverage dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh 

lebih besar daripada biaya assets dan sumber dananya, dengan demikian akan 

meningkatkan keuntungan pemegang saham (Sartono, 2008). 

Leverage timbul karena perusahaan dalam operasinya menggunakan aktiva 

dan sumber dana yang menimbulkan beban tetap bagi perusahaan. Penggunaan 

aktiva yang menimbulkan beban tetap disebut dengan operating leverage, 

sedangkan penggunaan dana dengan beban tetap disebut financial leverage 

(Sudana, 2011). 

2.2.4.1 Rasio Leverage Keuangan 

Financial leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan utang untuk 

membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti 

menggunakan modal sendiri 100%. Penggunaan utang itu sendiri bagi perusahaan 

mengandung tiga dimensi (Sartono, 2008) : 

a. Pemberi kredit akan menitikberatkan pada besarnya jaminan atas kredit yang 

diberikan. 

b. Penggunaan utang akan menyebabkan keuntungan pemilik perusahaan 

meningkat apabila perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari 

beban tetapnya. 

c. Penggunaan utang akan menyebabkan pemilik perusahaan memperoleh dana 

dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan. 
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Rasio leverage keuangan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban 

utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas 

dikatakan bahwa rasio leverage digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek maupun 

jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (Kasmir, 2010). 

Adapun jenis-jenis rasio leverage antara lain: 

a. Debt to Assets Ratio (Debt Ratio) 

Debt to Assets Ratio, merupakan rasio utang yang digunakan untuk 

mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar 

utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir, 2010). Rasio 

ini dihitung sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎
 

b.  Debt to Equity Ratio 

Debt to Equity Ratio, merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang 

dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan 

peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan, dengan kata lain rasio ini untuk 

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang 

(Kasmir, 2010). Rasio ini dihitung sebagai berikut: 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
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c. Long Term Debt to Equity Ratio 

Long Term Debt to Equity Ratio, merupakan rasio antara utang jangka 

panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian 

dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang 

(Kasmir, 2010). Rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur financial leverage 

dari suatu perusahaan. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut (Syamsudin, 

2007) : 

𝐿𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝑑𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔 𝑗𝑎𝑛𝑔𝑘𝑎 𝑝𝑎𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑚𝑜𝑑𝑎𝑙
 

d. Times Interest Earned 

Times Interest Earned, merupakan rasio untuk mencari jumlah kali 

perolehan bunga. Rasio ini diartikan juga kemampuan perusahaan untuk membayar 

biaya bunga (Kasmir, 2010). Rasio ini dihitung sebagai berikut: 

𝑇𝑖𝑚𝑒𝑠 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝐸𝑎𝑟𝑛𝑒𝑑 =
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎 𝑑𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎
 

e. Fixed Charge Coverage 

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang 

menyerupai rasio Times Interest Earned, hanya saja bedanya dalam rasio ini 

dilakukan, apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa 

aktiva berdasarkan kontrak sewa (Kasmir, 2010). Rasio ini dihitung sebagai 

berikut: 

𝐹𝑖𝑥𝑒𝑑 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒 𝐶𝑜𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝐸𝐵𝐼𝑇 + 𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑤𝑎

𝐵𝑢𝑛𝑔𝑎 + 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑦𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑤𝑎
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2.2.5 Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan sebuah tindakan yang dilakukan atau 

keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan, melalui pemilihan kebijakan 

akuntansi dari standar akuntansi yang ada untuk memenuhi tujuan tertentu, 

misalkan untuk kepentingan pribadi manajemen perusahaan atau untuk 

meningkatkan nilai perusahaan (Scott, 2011). Manajemen laba tidak selalu 

dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi yang dipilih oleh manajemen untuk 

tujuan tertentu (Sulistiawan et al., 2011). 

Manajemen laba terbagi menjadi dua sifat, yaitu efisien dan oportunistik. 

Manajemen laba yang bersifat efisien erat kaitannya dengan teori stewardship yang 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepentingan atau tujuan dari 

principal dan agent, sehingga segala tindakan ataupun keputusan yang diambil oleh 

manajer perusahaan akan selaras dan juga menguntungkan bagi pihak principal. 

Sedangkan manajemen laba yang bersifat oportunistik erat kaitannya dengan teori 

keagenan karena terdapat perbedaan kepentingan antara pihak principal (pemberi 

tugas/pemilik perusahaan) dengan pihak agent (pelaksana tugas/manajemen 

perusahaan untuk memenuhi kepentingan pribadi (yang bertolak belakang dengan 

kepentingan principal) dengan cara melakukan praktik manajemen laba (Istiqomah 

dan Adhariani, 2017). 

Ada beberapa pola manajemen laba menurut Scott (2011), terdiri dari : 

taking a bath, income minimization, income maximization, dan income smoothing. 

Pola taking a bath dilakukan dengan cara mengatur laba tahun berjalan sehingga 

menjadi sangat tinggi atau sangat rendah bila dibandingkan dengan laba tahun 
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sebelumnya ataupun laba tahun berikutnya (Sulistiawan et al., 2011). Pola income 

minimization dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan menjadi lebih 

rendah daripada laba sebenarnya (Sulistiawan et al., 2011). Pola income 

maximization dilakukan dengan cara menjadikan laba tahun berjalan menjadi lebih 

tinggi daripada laba sebenarnya (Sulistiawan et al., 2011). Pola income smoothing 

dilakukan dengan cara mengurangi fluktuasi (perubahan) laba, sehingga laba yang 

akan dilaporkan menjadi lebih stabil (Sulistiawan et al., 2011). 

Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat memotivasi individu untuk 

melakukan manajemen laba, yaitu : (Sulistiawan et al., 2011) 

1. Motivasi Bonus 

Bonus merupakan suatu tambahan yang diberikan ketika individu atau 

kelompok pengelola (manajemen perusahaan) dapat mencapai atau melampaui 

target kinerja yang ditentukan oleh pemilik (pemegang saham). Salah satu tolak 

ukur kinerja tersebut dapat dilihat dari pencapaian laba perusahaan. Itulah hal 

yang dapat memotivasi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, 

agar dapat menghasilkan kinerja yang baik dan mencapai bahkan melampaui 

target kinerja yang diberikan oleh pemilik perusahaan. 

2. Motivasi Utang. 

Motivasi ini berhubungan dengan pihak kreditur. Praktik manajemen laba 

dilakukan oleh manajer perusahaan agar dapat menampilkan hasil kinerja yang 

baik, sehingga imbasnya diharapkan dapat menarik minat kreditur untuk 

memberikan pinjaman dalam jumlah yang besar atau sesuai dengan permintaan 

manajemen perusahaan. 
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3. Motivasi Pajak 

Motivasi ini seringkali didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang belum go 

public. Perusahaan yang belum go public mengharapkan kewajiban 

pembayaran pembayaran pajak yang lebih rendah dengan cara menyajikan laba 

fiskal yang lebih rendah daripada yang sebenarnya. Praktik manajemen laba 

tersebut tanpa harus melanggar aturan dan kebijakan terkait dengan akuntansi 

perpajakan. 

4. Motivasi Penjualan Saham. 

Motivasi ini digunakan oleh perusahaan yang akan go public maupun 

perusahaan yang sudah go public. Hal ini menjadi salah satu alasan manajemen 

perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba karena proses penjualan 

saham ke publik akan mendapatkan respon yang baik atau positif apabila 

perusahaan dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan 

tersebut, salah satunya dapat ditunjukkan atau dibuktikan dengan laba yang 

diperoleh perusahaan. 

5. Motivasi Pergantian Direksi.  

Praktik manajemen laba dilakukan dengan motivasi ini agar kinerja direksi 

tetap dapat terlihat baik sampai tahun terakhir masa jabatannya dengan cara 

memaksimalkan laba yang diperoleh perusahaan. 

6. Motivasi Politis 

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan skala besar yang memiliki 

hubungan erat dengan masyarakat umum, seperti perusahaan listrik, air, dan 

lain-lain. Perusahaan dengan tipe seperti itu memiliki tujuan untuk menjaga 
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posisi keuangannya dalam keadaan tertentu (kinerjanya tidak terlalu baik) agar 

tetap mendapatkan subsidi. 

 Pada penelitian ini, indikator yang digunakan untuk mengukur dan/atau 

menilai praktik manajemen laba adalah discretionary accruals model Jones yang 

telah dimodifikasi, yang merupakan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang 

memberikan hak kepada manajer secara fleksibel dalam mementukan jumlah 

transaksi aktual (Yusrianti dan Satria, 2014). 

 Dalam penelitian ini manajemen laba akan diukur dengan discretionary 

accruals (DAC) yang dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model yaitu 

penentuan akrual diskretioner sebagai indikator manajemen laba. Penentuan akrual 

diskretioner sebagai indikator manajemen laba dapat dijabarkan dalam tahap-tahap 

sebagai berikut. 

a. Menentukan nilai total akrual (TA) dengan rumus : 

TAit = NIit -  CFOit 

b. Menentukan nilai parameter a1, a2, dan a3 dengan rumus : 

TAit = α1 + α2 ΔRevit + α3 PPEit + εit 

Lalu, untuk menskala data, semua variabel tersebut dibagi dengan aset tahun 

sebelumnya (Ait-1) sehingga berubah menjadi :  

TAit/Ait-1 = α1(1/Ait-1) + α2 (ΔRevit/Ait-1) + α3 (PPEit/Ait-1) + εit  

c. Menghitung nilai akrual nondiskretioner (NDA) dengan rumus : 

NDAit = α1(1/Ait-1) + α2(ΔRevit/Ait-1 - ΔRecit/Ait-1) + α3(PPEit/Ait-1) 

d. Menentukan nilai akrual dengan cara mengurangi total akrual dengan akrual 

nondiskretioner, dengan formulasi : 
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DAit = TAit/Ait-1 – NDAit 

 

Keterangan : 

TAit  = total akrual perusahaan i dalam tahun t 

NIit  = laba bersih perusahaan i pada tahun t 

CFOit  = arus kas operasi perusahaan i pada tahun t 

NDAit  = akrual nondiskresioner perusahaan i pada tahun t 

DAit  = akrual diskresioner perusahaan i pada tahun t 

Ait-1  = total aset pada perusahaan i pada tahun t-1 

ΔRevit  = perubahan penjualan bersih perusahaan i pada tahun t 

ΔRecit  = perubahan piutang perusahaan i pada tahun t 

PPEit  = property, plant, and equipment perusahaan i pada tahun t 

α1, α2, α3  = parameter yang diperoleh dari perusahaan regresi 

εit   = error term perusahaan i pada tahun t 
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2.3 Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis 

Model kerangka pemikiran yang dikembangkan di dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba 

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas 

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini 

penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan 

manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk 

mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi 

perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka 

dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan 

perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001). 

Dewan Komisaris  

 (X1) 

Komite Audit 

(X2) 

Leverage 

(X4) 

 Kepemilikan Manajerial 

 (X3) 

Manajemen Laba 

(Y) 
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Penelitian Guna dan Herawaty (2010) menunjukkan hasil yaitu komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian yang 

dilakukan Abdillah et al. (2016), Sari dan Asyik (2013) adalah komisaris 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

H1 : Komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba. 

Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

Sesuai dengan Kep 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk 

oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. 

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite 

audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris 

dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan 

surat edaran BEI, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari 

sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit . Anggota ini yang 

berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari 

komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus 

menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris 

independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen. 

Hasil penelitian Guna dan Herawaty (2010) menunjukkan bahwa komite 

audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Agustia (2013) 

komite audit juga tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sari dan 

Asyik (2013) mendapatkan hasil bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan Abdillah et al. (2016) 
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mendapatkan hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba. 

H2 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu 

direksi dan komisaris (Pujiati dan Widanar, 2009).  

Hasil penelitian Guna dan Herawaty (2010) dan Agustia (2013) adalah 

kepemilikan manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan Sari dan Asyik (2013) mendapatkan hasil bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan 

hasil penelitian Abdillah et al. (2016) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba 

Leverage adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk 

membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Hutang merupakan 

perjanjian antara perusahaan sebagai debitur dengan kreditur. Dalam perjanjian 

hutang ini, ada kepentingan perusahaan untuk dinilai positif oleh kreditur dalam hal 

kemampuan membayar hutangnya. 

Penelitian yang dilakukan Agustia (2013) mendapatkan hasil yaitu leverage 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Guna dan Herawaty (2010) 

juga menunjukkan leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian Sari 
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dan Asyik (2013) dan Izzati Amperaningrum dan Sari (2013) mendapatkan hasil 

yang sama yaitu leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

H4 : Leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

 


