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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Saftiana, et al.(2017) melakukan penelitian tentang kualitas tata kelola 

perusahaan dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Dalam penelitian 

ini terdapat 6 variabel independen dan 1 variabel dependen, yaitu : kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, frekuensi rapat dewan komisaris, frekuensi 

rapat komite audit, ukuran perusahaan dan leverage. Kemudian untuk variabel 

dependennya yaitu : manajemen laba, model penelitian dapat dilihat pada gambar 

2.1 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian mengenai kualitas tata kelola perusahaan, ukuran 

perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba, sumber : Saftiana, et al. 

(2017). 

Waweru & George (2013) meneliti tentang tata kelola perusahaan dan 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini menggunakan 
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5 variabel independen dan 1 variabel dependen. 5 variabel independen berupa 

struktur kepemilikan saham, komposisi dewan direksi, audit independensi, ukuran 

perushan, kinerja perusahaan, dan leverage. Sedangkan variabel dependennya 

berupa manajemen laba, model penelitian dapat dilihat pada gambar 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian mengenai Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik 

Perusahaan terhadap Manajemen Laba, sumber : Waweru & George (2013). 

Swai (2016) meneliti tentang analisis pengaruh tata kelola dam spesifik 

karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini terdapat 

9 variabel independen yang berupa struktur kepemilikan saham, konsentrasi 

kepemilikan saham, kepemlikan institusi, kepemilikan manajerial, ukuran dewan 

direksi, komposisi dewan direksi, kualitas audit, ukuran perusahaan, kinerja 

perusahaan, leverage dan arus kas. Sedangkan variabel dependen adalah 

manajeman laba. 

Analisis Pengaruh Leverage dan Ukuran – Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba, merupakan topik penelitian Aries (2015). Dalam penelitian ini 
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terdapat 3 variabel independen, yakni : Operasi Leverage, Keuangan Leverage, 

dan Ukuran Perusahaan dan 1 variabel dependen, yaitu : Manajemen Laba. 

Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba 

merupakan penelitian Bassiouny, et al. (2016). Dalam topik penelitian ini terdapat 

5 variabel independen dan 1 variabel dependen. Sampel variabel independen yaitu 

: ukuran perusahaan, leverage keuangan perusahaan, umur perusahaan, kualitas 

audit, dan  Surival, kemudian untuk variabel dependennya yaitu Manajemen Laba, 

model penelitian dapat dilihat pada gambar 2.3 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian mengenai analisis pengaruh karakteristik 

perusahaan terhadap manajemen laba, sumber: Bassiouny, et al. (2016). 

Amperaningrum dan Sari (2013) melakukan penelitian mengenai tata kelola 

perusahaan, leverage dan kinerja keuangan terhadap manajemen laba dalam kasus 

perbankan. Variabel dependen yang digunakan ialah manajemen laba, variabel 

independen yang digunakan adalah tata kelola perusahaan (kepemilikan 

manajerial, dewan komisaris, dan kepemilikan institusional), leverage, dan kinerja 

keuangan (dalam kasus perbankan). 

 

Ukuran Perusahaan 

Leverage Keuangan Perusahaan 

Umur Perusahaan 

Kualitas Audit 

Surival 

Manajemen Laba 

Sheril, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Managemen Laba 
pada Bursa Efek Indonesia (2012-2016), 2018 
UIB Respository©2018



10 
 

2.2 Manajemen Laba 

Pengukuran baik atau buruknya kinerja maupun kualitas perusahaan, konsep 

dasar dalam menetapkan sebuah keputusan saat berbisnis, laporan keuangan 

perusahaan sangat dibutuhkan. Tidak hanya pihak dalam saja yang membutuhkan 

laporan keuangan perusahaan, tetapi pihak luar juga membutuhkan. Karena dalam 

laporan keuangan ini terdapat hal-hal penting yang dapat diketahui semua 

masyarakat mengenai perusahaan tersebut. Dikarenakan semua pihak 

membutuhkan informasi laporan keuangan perusahaan, maka pihak manajemen 

dalam perusahaan akan menyajikan data dalam laporan keuangan ini menjadi 

sangat layak dipertimbangkan. 

Manajemen laba sama seperti mengupayakan pihak manajemen untuk 

memanipulasi keuntungan yang telah dilapor dengan metode tertentu seperti 

perubahan metode, mengenali item yang tidak berulang, dan juga mempercepat 

pengeluaran maupun pendapatan dalam suatu perusahaan dengan cara lain supaya 

bisa mempengaruhi angka dalam laporan yang terdapat dalam pendapatan jangka 

pendek, Uwuigbe et al.(2014). 

Menurut Healy dan Walen (1999), manajemen laba akan terjadi kalau 

seorang manajer, mengubah nilai atau angka dalam sebuah laporan keuangan 

untuk mempengaruhi para investor dalam berinvestasi agar kinerja perusahaan 

menjadi lebih baik. 

Proses memperbanyak laba dalam laporan keuangan perusahaan secara 

sengaja untuk membuat para investor menjadi tertarik untuk mendapatkan 
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informasi yang berkaitan dengan situasi perusahaan dalam periode yang berjalan, 

Sumomba (2010). 

Scott (2009) berpendapat bahwa kondisi penyusunan laporan keuangan 

yang telah dicampur tangan oleh pengendali dalam perusahaan demi 

memperbanyak laba dalam tingkat-tingkat yang membuat perusahaan menjadi 

banyak laba merupakan sebuah pengertian dalam manajemen laba. 

 

2.3 Faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba 

2.3.1 Ukuran Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan penelitian Herlambang, Setyarso (2015), ukuran dewan direksi 

tidak berpengaruh signifikan terhadam manajemen laba. Karena semakin banyak 

dewan komisaris tetap saja tidak akan berpengaruh dengan manajemen laba. 

Midiastuty dan Machfoedz (2003), mengatakan bahwa semakin besar ukuran 

dewan komisaris maka semakin besar juga terjadinya manajemen laba. 

 

2.3.2 Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan manajerial sama dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

para pekerja didalam perusahaan, seperti direktur, dan lain sebagainya. Cara  

mengukur angka atau nilai kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan, 

yaitu dengan menambahkan semua saham yang ditanam oleh pekerja yang 

mengelola perusahaan tersebut, kemudian dibagikan dengan seluruh saham yang 

sedang beredar saat periode itu juga. Indirastuti (2012) menyatakan kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Karena 
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semakin rendahnya tingkat kepemilikan manajerial  perusahaan, maka probabilitas 

dalam perusahaan tersebut untuk melaksanakan manajemen laba akan meningkat 

juga. Guna dan Herawaty (2010) menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial 

terdapat pengaruh dengan manajemen laba. 

Berdasarkan penelitian Wayan, I Ramantha (2014), kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sama halnya dengan penelitian 

Inne Aryanti, Farida Titik Kristanti dan Hendratno (2017), kepemilikan manajerial 

berpengaruh ke arah negatif terhadap manajemen laba. 

 

2.3.3 Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Independensi komite audit merupakan faktor utama dari bagian besar 

penelitian komite audit. Karena anggota komite audit yang independen akan 

memastikan laporan keuangan yang memiliki mutu kualitas. Zheng dan Liu 

(2008), menunjukkan bahwa independensi komite audit berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Zhang (2015) menjunjukan hal yang sama dengan 

penelitian Zheng dan Liu (2008), bahwa independensi komite audit berhubungan 

negatif terhadap manajemen laba. 

 

2.3.4 Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan merupakan hal yang sangat penting dalam setiap 

perusahaan. Karena ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar atau kecilnya 

perusahaan tersebut. Apabila angka dalam laporan keuangan bagian aset dalam 

perusahaan tersebut besar, maka menunjukkan bahwa perusahaan tersebut besar. 
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Apabila angka total aset kecil, maka perusahaan tersebut di nilai kecil. Nariastiti 

dan Ratnadi (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan terdapat hubungan atau 

signifikan negatif. Chtourou et al. (2001), juga menyatakan bahwa dalam 

penelitian ukuran perusahaan terhadap manajemen laba terdapat signifikan 

negatif. Demikian juga dengan penelitian Lee dan Choi (2002), bahwa ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba terdapat signifikan negatif. 

Herawaty dan Guna (2010) mengatakan bahwa apabila sebuah perusahaan 

memiliki aktiva yang besar maka modal yang ditanam juga besar. Apabila 

penjualaan semakin tinggi maka perputaran keuangan dalam perusahaan juga 

semakin membesar, jadi kapitalisasipasar semakin tinggi, sehingga perusahaan ini 

akan menjadi bernama. Hasil penelitian ini terdapat signifikan positif. Menurut 

Jao dan Pagulung (2011), setiap perusahaan besar yang terdaftar dalam bursa efek, 

sangat diperhatikan oleh seluruh masyarakat. Jadi pihak manajemen akan lebih 

berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan supaya lebih akurat dan dapat 

menarik perhatian para investor agar berinvestasi dalam perusahaan tersebut. 

 

2.3.5 Kinerja Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Kinerja perusahaan menunjukkan bagaimana kondisi perusahaan selama 

berjalan. Pengukuran ini dapat diukur dengan ROA (Return On Asset) atau 

perputaran aset, yaitu EBT (Earning Before Tax) pendapatan sebelum pajak 

ditambah dengan Interest atau bunga, kemudian hasilnya dibagi dengan total aset. 

Apabila perputaran aset semakin tinggi maka bertanda kinerja perusahaan bagus. 

Karena ketika perputaran aset naik, maka laba bersih dalam perusahaan menjadi 

Sheril, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Managemen Laba 
pada Bursa Efek Indonesia (2012-2016), 2018 
UIB Respository©2018



14 
 

naik. Apabila nilai perputaran aset rendah, maka sama dengan laba bersih 

perusahaan sedang mengecil. Perputaran aset sangat berarti untuk para investor, 

karena angka perputaran aset ini dapat membuat para investor untuk mengambil 

keputusan dalam berinvestasi. Para investor akan sangat senang apabila 

perusahaan sering menghasilkan laba tinggi, jadi para investor tidak takut untuk 

rugi dalam menanamkan modal kedalam perusahaan ini. 

Gaspersz (2005), Kinerja perusahaan ini juga dapat diukur dengan metode 

lain, yaitu balanced scorecard. Pengukuran dengan metode ini terdapat 4 

perspektif, yaitu: Perspektif financial, perspektif pelanggan, perspektif proses 

bisnis internal dan, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan karyawan, 

manajemen, dan organisasi. Ada juga keunggulan-keunggulannya yakni : 

komprehensif, koheren, berimbang, dan terukur, Mulyadi (2005). 

 

2.3.6 Leverage terhadap Manajemen Laba 

Leverage merupakan sebuah perbandingan antara liabilitas atau hutang 

terhadap total aset. Apabila hutang semakin tinggi dibandingkan dengan total aset, 

maka nilai leverage juga akan menjadi lebih tinggi. Apabila nilai leverage 

menjadi tinggi maka perusahaan mengalami sebuah masalah, yaitu terdapat nilai 

hutang yang sangat besar. Nilai hutang yang sangat besar akan menciptakan 

sebuah resiko dalam perusahaan. Resiko ini disebabkan karena perusahaan tidak 

mendapatkan keuntungan yang tinggi atau omset penjualan semakin hari semakin 

menurun dan membuat kondisi perusahaan menjadi kurang baik. Apabila 

pendapatan tidak tinggi, para investor akan mempertimbangkan dua kali sebelum 
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menanamkan saham kedalam perusahaan tersebut. Para masyarakat yang ingin 

melamar kerja di perusahaan tersebut juga berpikir dua kali karena tidak ingin 

terjadi kejadian yang tidak diinginkan.  

Berdasarkan penelitian Jao dan Pagulung (2011), leverage tidak 

berhubungan signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan berdasarkan 

penelitian Tarjo (2008), terdapat signifikan positif antara leverage terhadap 

manajemen laba. Karena setiap perusahaan pasti akan sangat berusaha untuk 

mengatur hutang yang belum terbayar. Karena setiap hutang pasti ada sebuah 

perjanjian yang tersepakati. Dan ini juga akan membuat para manajer menjadi 

lebih termotivasi untuk melakukan manajemen laba. 

 

2.3.7 Pertumbuhan perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Pertumbuhan perusahaan dapat mencerminkan apakah perusahaan dapat 

bertahan atau tidak. Apabila nilai atau angka pertumbuhan menunjukkan angka 

yang tinggi, maka perusahaan ini dikendali dengan baik oleh para pengendali 

perusahaan. Karena dapat menarik perhatian para investor untuk menanam modal 

lebih tinggi. Reynold et al. (2004) menyatakan bahwa semakin besar pertumbuhan 

perusahaan, maka pihak manajemen akan meningkatkan manajemen laba yang 

lebih. Para investor akan melihat perusahaan yang mana mempunyai aset lebih 

tinggi dan itulah yang dipilih oleh para investor. Berdasarkan penelitian Gu et al. 

(2005) terdapat hubungan signifikan positif antara pertumbuhan perusahaan 

terhadap manajemen laba. 

 

Sheril, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Managemen Laba 
pada Bursa Efek Indonesia (2012-2016), 2018 
UIB Respository©2018



16 
 

2.4 Model Penelitian 

Model penelitiani iniiadalah model replikasii darii penelitiani yangi 

dilakukani olehi Zhang (2015), model penelitian digambarkan pada Gambar 2.4. 

 

     

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.4 Model Penelitian Analisis Pengaruh Tata Kelola dan Karakteristik 

Perusahaan terhadap Manajemen Laba yang Terdaftar pada Bursa Efek Indonesia 

(2012-2016), sumber: Zhang (2015). 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian kerangka teoretis dan model penelitian diatas maka 

hipotesis untuk penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H01       : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Ukuran Dewan Direksi 

terhadap Manajemen Laba 

H02  : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Kepemilikan Manajerial  

terhadap Manajemen Laba 
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H03     : Terdapat hubungan signifikan negatif antara Independensi Komite Audit 

terhadap Manajemen Laba 

H04     : Terdapat hubungan signifikan positif antara Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba 

H05     : Terdapat hubungan signifikan positif antara Kinerja Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba 

H06     : Terdapat hubungan signifikan positif antara Leverage terhadap 

Manajemen Laba 

H07     : Terdapat hubungan signifikan positif antara Pertumbuhan Perusahaan 

terhadap Manajemen Laba 
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