BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1

Model Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang berasal dari berbagai negara seperti

Uwuigbe, Ranti, Uwuigbe, & Bernard (2014), Al-Zyoud (2012), Iraya, Mwangi,
& Muchoki (2015), Behrghani dan Pajoohi (2013), Rezaei dan Roshani (2012),
Omoye (2014) dan Iraya et al. (2015) telah melakukan penelitian pengaruh
corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Tujuan
utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba, sehingga pemilik
perusahaan menginginkan manajemen dapat menjamin kepentingan mereka dan
adanya peningkatan laba sebagai indikasi adanya pengembalian modal yang telah
ditanamkan dalam perusahaan. Dalam penelitian ini menggunakan perusahaanperusahaan Index Kompas 100 di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun
2012-2016 dengan menggunakan metode purposive sampling. Berikut adalah
beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli yang berasal dari berbagai
negara mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba.
Penelitian yang dilakukan oleh Ogbonnaya, Ekwe, & Ihendinihu (2016)
dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh bekerja sama pemerintahan dan
kepemilikan struktur manajemen laba industri Brewery. Periode yang digunakan
adalah 2004-2013. Regresi penelitian ini digunakan untuk menganalisis data,
hasilnya menunjukkan bahwa CEO dan kepemilikan manajerial berpengaruh
signifikan positif terhadap manajemen laba, penelitian ini juga mengungkapkan
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bahwa price earning ratio, aset bersih per saham dari perusahaan mempengaruhi
manajemen laba. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka
pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.1
Model pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap
Manajemen Laba di Nigeria
Duality CEO
Net Assets Value
duality of CEO

Manajemen Laba

Managerial Ownership
Price Earning Rasio
duality of CEO

Sumber: Ogbonnaya et al. (2016)
Penelitian ini menganalisis dampak dari tata kelola perusahaan dan
kepemilikan struktur manajemen laba untuk sampel 372 perusahaan yang terdaftar
di Karachi Bursa Efek selama periode 2003-2010. Penelitian ini memperkirakan
akrual diskresioner menggunakan empat model terkenal: Jones (1991), Dechow,
Sloan, dan Sweeney (1995), Kasznik (1999) dan Kothari, Leone, dan Wasley
(2005). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akrual diskresioner meningkatkan
monoton dengan persentase kepemilikan direktur perusahaan, pasangan mereka,
anak-anak, dan anggota keluarga lainnya. Ini mendukung pandangan bahwa
manajer yang lebih mengakar dalam sebuah perusahaan dapat lebih mudah
mempengaruhi keputusan perusahaan dan tokoh-tokoh akuntansi dengan cara
yang dapat melayani kepentingan mereka. Penelitian ini konsisten dengan bukti
penelitian sebelumnya tentang peran dominan direksi dalam mengambil alih
pemegang saham minoritas eksternal di Pakistan. Selanjutnya, penelitian
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menunjukkan bahwa investor institusi memainkan peran penting dalam
menghambat praktek manajemen laba. Penelitian ini tidak menemukan bahwa
CEO dualitas, ukuran perusahaan audit, jumlah anggota di dewan direksi, dan
kepemilikan konsentrasi berpengaruh akrual diskresioner. Model dalam penelitian
ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.2
Model Dampak Tata Kelola Perusahaan dan Kepemilikan Struktur pada Praktek
Manajemen Laba di Pakistan

Managerial
InstitusionalOwnership
Ownership
Ownership Concentration

Manajemen Laba

Audit Quality
CEO Duality
Sumber: Wong (2015)
Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh dewan kombinasi direksi
terhadap manajemen laba dari 480 pengamatan 2001-2008 di perusahaan Iran.
Sementara peran dewan perusahaan di manajemen laba telah diteliti di pasar
pengaturan, terutama Amerika Serikat dan Inggris, memahami efektivitas mereka
di pasar negara berkembang seperti Iran penting karena perbedaan yang ada dalam
struktur organisasi bisnis di seluruh pasar ini. Kombinasi Dewan telah diukur
dengan board size, board independence, dan CEO duality. Model Jones The
Modified (1995) telah digunakan untuk menentukan laba pengelolaan. Model efek
yang umum menunjukkan adanya hubungan positif antara CEO duality dan
manajemen laba sementara dalam penelitian ini tidak mendapatkan hubungan
yang signifikan secara statistik antara board size dan board independence dengan
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manajemen laba. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka
pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.3
Model Kombinasi Dewan dan Manajemen Laba di Iran
Board Size
Board Independence

Manajemen Laba

CEO Duality
Sumber: Nahandi et al. (2011)
Penelitian ini mengusulkan kerangka kerja konseptual untuk menyelidiki
hubungan antara karakteristik dewan (board independence, board size, CEO
duality, board meetings, dan board financial) dan manajemen laba antara
perusahaan industri yang terdaftar di Bursa Efek Amman (ASE). Penelitian
sebelumnya menunjukkan bahwa dewan direksi adalah bagian penting dari
struktur perusahaan dan bertanggung jawab untuk memantau kualitas informasi
yang terkandung dalam laporan keuangan. Dikatakan bahwa dewan efektif dapat
mengurangi manajemen laba. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan
dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.4
Model Board Directors and Earning Management di Jordania
Board Independence
Board Size
CEO Duality

Manajemen Laba

Board Meetings
Board Financial Expertise
Sumber: Ibrahim et al. (2015)

Aprilyanti, Analisis Pengaruh Struktur Tata Kelola dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018
UIB Repository©2018

16

Tujuan penelitian ini untuk menguji hubungan antara mekanisme internal
corporate governance (ownership concentration, board independence, CEO
dominance), mekanisme eksternal (institutional shareholders) dan manajemen
laba. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perusahaan yang
terdaftar di Bursa Efek Teheran (TSE) antara tahun 2004 dan 2008, sampel terdiri
dari 196 perusahaan. Metode data panel digunakan sebagai teknik untuk
memperkirakan model. Dalam penelitian ini bahwa perusahaan dengan
konsentrasi kepemilikan yang lebih tinggi dan board independence mengelola
pendapatan kurang, sementara perusahaan dengan kepemilikan institusional yang
lebih tinggi mengelola laba lebih, ada positif yang signifikan hubungan antara
keberadaan CEO Ketua dualitas dan manajemen laba. Penelitian ini menemukan
hubungan yang signifikan positif antara ukuran perusahaan dan leverage dan
manajemen laba. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka
pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.5
Model The impact of corporate governance mechanisms on
earnings management
Ownership Concentration
duality
CEO
Board of
Independence

CEO Dominance
duality of CEO

Manajemen Laba

Institusional Shareholders
Leverage

duality of CEO

Variabel dependen

Ukuran Perusahaan

Variabel kontrol
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Sumber: Roodposhti dan Chashmi (2011)
Penelitian pengaruh kualitas tata kelola perusahaan terhadap manajemen
laba di Yordania menggunakan sebuah data panel set dari semua perusahaan
industri dan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Amman (ASE) selama periode
tersebut 2009-2013. Penelitian ini memberikan hasil bahwa manajemen laba
dipengaruhi secara negatif oleh perusahaan kualitas pemerintahan. Khususnya
hasil menunjukkan bahwa manajemen laba dipengaruhi secara negatif oleh
keseluruhan kategori indeks governance diwakili oleh board of director, board
meeting, audit, nomination dan compensation committee. Selanjutnya, hasil
menunjukkan bahwa kualitas tata kelola perusahaan telah meningkat. Dengan
demikian, kemampuannya untuk membatasi manajemen laba juga meningkat.
Disarankan untuk industri dan perusahaan jasa untuk meningkatkan kepatuhan
mereka dengan kode tata kelola perusahaan untuk meningkatkan integritas dan
keandalan laporan keuangan. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan
dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.6
Model Corporate Governance Quality and Earnings Management di Jordan
Board of Directors
duality of CEO

Baord Meetings

Manajemen Laba

Audit

duality of CEO

Sumber: Abbadi et al. (2016)
Penelitian
duality
of CEO ini meneliti tentang mekanisme tata kelola perusahaan yang
meliputi proporsi komisaris independen, ukuran komite audit dan kepemilikan
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manajerial struktur manajemen laba dan kinerja perusahaan. Keberadaan
independen komisaris ditujukan untuk mengatasi kompleksitas bisnis dan
memastikan bahwa operasi perusahaan telah dijalankan untuk mencapai tujuan
mereka. komisaris independen akan melaksanakan tugas mereka secara
independen karena kekhawatiran utama mereka hanya pada reputasi profesional
mereka (Chalevas & Tzovas, 2010). Model dalam penelitian ini dapat
digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.7
Model Corporate Governance Mechanism, Earning Management and Company
Performances
Independent Commissioners
Size Audit Committe

Manajemen Laba

Managerial Ownership
Sumber: Chalevas dan Tzovas (2010)
Hasil empiris menunjukkan bahwa lembaga-lembaga dengan proporsi
kepemilikan saham tinggi atau konsentrasi kepemilikan saham yang besar
memberikan manajer insentif untuk memanipulasi akrual diskresioner untuk
keuntungan jangka pendek. Kepemilikan insider yang lebih besar dapat secara
efektif mengatur manajer dan melarang mereka untuk memanipulasi laba nyata
dan menyebabkan merugikan nilai perusahaan. Mengenai struktur dewan,
mendirikan direktur independen tidak efektif dalam memantau perilaku
manajemen laba manajer. Dengan dualitas ketua dan CEO, perusahaan akan
memanipulasi akrual diskresioner untuk memenuhi tujuannya karena efek kubu.
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Semakin besar board size, kemampuan lebih jajaran untuk memantau apakah
manajer perilaku manajemen laba atau tidak. Model dalam penelitian ini dapat
digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut

Gambar 2.8
Model The Influence of Corporate Governance in Chinese Company on
Discretionary Accruals and Real Earnings Management
Independent Directors
Board size

Manajemen Laba

Duality CEO
Sumber: Hsu dan Wen (2015)
Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang digunakan pada
sampel perusahaan Nigeria dikutip dan dipilih melalui teknik purposive sampling
antara

periode

2011-2014.

Data

yang

dikumpulkan

dianalisis

dengan

menggunakan tabel, teknik regresi sederhana dilakukan dengan bantuan SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik tata kelola perusahaan seperti board
size, firm size, board independence, and strength of the audit committee memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap praktik manajemen laba antara perusahaan
yang dikutip Nigeria. Konsekuen pada penelitian ini, direkomendasikan bahwa
harus ada perbaikan dalam kode tata kelola perusahaan yang mengatur
perusahaan. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka
pemikiran sebagai berikut:
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Gambar 2.9
Model The Influence of Corporate Governance on Earnings Management
Practices di Nigeria
Baord size
duality of CEO

Firm Size

Manajemen Laba
Board Independence
duality of CEO

Audit Committee
Independemce
Sumber: Patrick et al. (2015)
Penelitian oleh Aygun, Ic & Sayim (2014) dan Attia et. al (2015) ini
mengkaji pengaruh struktur kepemilikan perusahaan dan board size atas
manajemen laba untuk sampel perusahaan Turki yang terdaftar di Bursa Efek
Istanbul (ISE) untuk periode 2009 sampai 2012. Struktur kepemilikan perusahaan
diukur dengan dua variabel, yaitu: kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional. Board size dapat didefinisikan sebagai jumlah anggota di dewan.
Penelitian ini juga menggunakan tiga dikendalikan variabel, antara lain:
pengembalian aset, ukuran leverage perusahaan dan keuangan. Model Jones yang
disesuaikan (Dechow, Sloan, & Sweeney, 1995) dan teknik regresi multivariat
yang digunakan untuk menguji pengaruh corporate struktur kepemilikan dan
ukuran papan atas manajemen laba. Hasil konsisten dengan penelitian sebelumnya
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan ukuran dewan berpengaruh
signifikan negatif terhadap pendapatan manajemen sementara efek dari
kepemilikan manajerial pada manajemen laba memiliki positif signifikan secara
statistik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengembalian aset memiliki
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signifikan positif statistik efek pada manajemen laba. Namun, dampak dari
leverage keuangan terhadap manajemen laba adalah negatif signifikan secara
statistik. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka
pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.10
Model The Effects of Corporate Ownership Structure and Board Size on
Earnings Management di Turkey
Institusional Ownership
Managerial Ownership

Manajemen Laba

Board Size
Sumber: Aygun et al. (2014)
Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi dampak dari ukuran
perusahaan terhadap manajemen laba untuk sektor tekstil Pakistan. Penelitian ini
menggunakan data selama periode 2004-2013 untuk 50 perusahaan yang dipilih
dari sektor tekstil dari Pakistan. Logaritma natural dari total aset digunakan
sebagai proxy ukuran perusahaan. Di samping itu manajemen laba adalah variabel
dependen dari penelitian ini. Manajemen laba diukur melalui diskresioner akrual
dengan menggunakan model Jones yang dimodifikasi. Statistik deskriptif, analisis
korelasi dan data panel digunakan untuk menangkap dampak ukuran perusahaan
terhadap manajemen laba. Hasil statistik penelitian ini terungkap bahwa ada
pengaruh positif dan signifikan dari ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.
Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai
berikut:
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Gambar 2.11
Model Impact of Firm Size on Earnings Management di Pakistan
Firm Size

Manajemen Laba

Sumber: Ali (2015)
Penelitian yang dilakukan oleh Baimukhamedova (2015) yang menyatakan
bahwa implikasi praktis dari tata kelola perusahaan yang efisien adalah diwakili
oleh akrual diskresioner absolut yang absolut dan peningkatan kualitas laporan
keuangan. Liberalisasi pasar yang luas dan membuka area perdagangan
internasional memerlukan informasi keuangan yang relevan dan andal yang
disajikan oleh pelaku pasar, dan itu mengapa sangat penting bagi perusahaan
sumber daya alam Kazakhstani untuk memperbaiki penyimpangan terkait teori
agensi dan berusaha untuk mengembangkan hubungan internasional yang
tentunya akan memerlukan tambahan investasi modal asing ekonomi berkembang
internasional. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka
pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.12
Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap Manajemen laba di kazakhstan pada
Perusahaan di sektor Sumber Daya Alam
Board Size
Board Independence
Firm size

Manajemen Laba

Firm Performance
Leverage
Sumber: Baimukhamedova (2015)
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2.2

Manajemen Laba
Manajemen laba muncul ketika manajer menggunakan keputusan tertentu

dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan
keuangan untuk menyesatkan para stakeholders yang ingin mengetahui kinerja
ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang
menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu.
Terdapat dua sudut pandang yang penting yang dapat dipergunakan untuk
menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh manajer, yaitu berupa
sudut pandang yang dilihat dari sisi informasi dan oportunistis. Sudut pandang
yang dilihat dari informasi merupakan pandangan yang menyarankan bahwa
manajemen laba merupakan kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan
pribadi manajer tentang arus kas perusahaan di masa depan. Sedangkan dilihat
dari sudut pandang oportunis merupakan pandangan yang merupakan perilaku
manajer untuk menyesatkan investor dan memaksimalkan kesejahteraannya
karena memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lain.
Maka dapat disimpulkan bahwa National Association of Certified Fraud
Examimers dalam Sulistyanto (2008), mendefinisikan manajemen laba sebagai
kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan mengenai fakta
material atau data akuntansi sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu
dipakai untuk membuat pertimbangan yang akhirnya akan menyebabkan orang
yang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya.
Manajemen laba dapat dilakukan oleh manajer dengan cara-cara sebagai berikut:
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1.

Manajer dapat menentukan kapan waktu akan melakukan manajemen laba
melalui kebijakannya. Hal ini biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas
yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang secara
pribadi merupakan wewenang dari para manajer.

2.

Keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang
wajib diterapkan oleh suatu perusahaan, yaitu antara menerapkan lebih
awal atau menunda sampai saat berlakunya kebijakan tersebut.

3.

Upaya manajer untuk mengganti atau merubah suatu metode akuntansi
tertentu dari sekian banyak metode yang dapat dipilih yang tersedia dan
diakui oleh badan akuntansi yang ada (GAAP).

2.3

Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba
Hasil penelitian Rahman dan Ali (2015) menunjukkan ukuran dewan
direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dewan, maka semakin tidak efektif
fungsi pengawasannya. Ketika jumlah anggota teralalu banyak, koordinasi serta
proses penyelesaian masalah menjadi lebih susah. Hasil penelitian Chekili (2012)
menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan secara positif
terhadap manajemen laba. Hal tersebut menunjukkan ukuran dewan yang besar
merupakan ancaman untuk pengawasan terhadap manajemen sehingga semakin
besar kesempatan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Hasil
penelitian yang dilakukan Soliman dan Ragab (2013), Attia et al. (2015), Yang et
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al. (2009), Alzoubi (2012), serta Johari et al. (2008) menunjukkan ukuran
dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan secara negatif terhadap
manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin besar
ukuran dewan makin semakin tinggi kapasitas pengawasan dewan serta ukuran
dewan yang besar cenderung meningkatkan keahlian finansial dan perbedaan
anggota dewan.

2.3.2

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Managemen Laba
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh

institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan
investment banking. Investor intitusional dan manajemen memiliki intensif yang
kuat untuk mendapatkan informasi pengungkapan mengenai perusahaan untuk
memenuhi tanggungjawab fidusiarinya serta untuk meningkatkan kinerja
portofolio mereka. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk
mengontrol pihak manajemen melalui proses monitor secara efektif sehingga
dapat mengurangi manajemen laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh
institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak
menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.
Dengan adanya kelebihan yang dimiliki, investor institusional diduga lebih
mampu untuk mencegah terjadinya manajemen laba, dibanding dengan investor
individual. Investor institusional juga dianggap lebih profesional dalam
mengendalikan portofolio investasinya, sehingga lebih kecil peluang mendapatkan
infomasi keuangan yang dimanipulasi, karena mereka memiliki tingkat
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pengawasan yang tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba.
Sesuai dengan penelitian yang mengkaji tentang kepemilikan institusional
berhubungan signifikan negatif terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh
Wong (2015), Secara singkat dapat dikatakan bahwa antara kepemilikan
institusional dengan manajemen laba mempunyai hubungan negatif. Hal tersebut
sejalan dengan penelitian oleh Iqbal dan Strong (2010), Attia et al. (2015), Jouber
dan Fakhfakh (2012) serta Riahi dan Arab (2011). Dimana semakin besar
persentase saham yang dimiliki oleh korporasi maka semakin kecil kemungkinan
terjadinya manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat
pengaruh negatif antara kepemilikan institusional terhadap manajemen laba.

2.3.3

Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba
Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004,

komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan
tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Perusahaan yang memiliki komite
audit akan menghambat perilaku manajemen laba oleh pihak manajemen.
Keberadaannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal
perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang
pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada
para pemegang saham dan stakeholder lainnya. Dalam penelitian Man, Hong, &
Wong (2013), dinyatakan bahwa keberadaan komite audit ternyata mampu
mengurangi manajemen laba dalam perusahaan. Namun penelitian oleh Gulzar &
Zongjun (2011) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap
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manajemen laba. Hasil penelitian Alves (2011) menunjukkan tidak ada bukti
bahwa keberadaan komite audit secara langsung mempengaruhi tingkat
manajemen laba.
Penelitian Ishak et al. (2011) menyatakan bahwa ukuran komite audit dan
jumlah pertemuan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
manajemen laba namun komite audit dengan keahlian keuangan tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba. Hasil penelitian Gerayli et al. (2011)
menyatakan bahwa komite audit independen berpengaruh signifikan negatif
terhadap manajemen laba karena jika semakin independen mempunyai pengaruh
yang signifikan secara negatif terhadap manajemen laba.

2.3.4

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba
Ukuran dewan komisaris merupakan suatu hal yang tidak boleh

dikesampingkan. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini
akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan
dalam berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota
dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari
manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi
perusahaan. Adanya kesulitan dalam perusahaan dengan anggota dewan komisaris
yang banyak ini membuat sulitnya menjalankan tugas pengawasan terhadap
manajemen perusahaan yang nantinya berdampak pula pada kinerja perusahaan
yang semakin menurun.
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Terkait manajemen laba, ukuran dewan komisaris dapat memberi efek
yang berkebalikan dengan efek terhadap kinerja. Untuk itu hubungan yang terjadi
antara ukuran dewan komisaris dan manajemen laba harus positif, semakin
banyak anggota dewan komisaris maka makin banyak manajemen laba yang
terjadi. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution
dan Setiawan (2007). Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan
Pramuka (2007) serta Gulzar dan Zongjun (2011) menyatakan bahwa tidak
terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen
laba.

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba
Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, penjualan dan
kapitalisasi pasar. Ketiga pengukuran tersebut seringkali digunakan untuk
mengidentifikasikan ukuran suatu perusahaan karena semakin besar aktiva yang
dimiliki perusahaan, maka semakin besar pula perputaran uang diperusahaan
tersebut, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka perusahaan tersebut semakin
dikenal oleh masyarakat. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh
masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan
keuangan, sehingga akan berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya
lebih akurat. Perusahaan besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan
manajemen laba dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan karena
perusahaan besar memiliki basis pengguna laporan keuangan yang lebih luas
sehingga dituntut memiliki kredibilitas yang tinggi dalam menyajikan laporan
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keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Jao dan Pagalung (2011), Lin (2011),
Amer dan Abdelkarim (2011), Gargouri et al. (2010) menyatakan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini bertolak
belakang dengan penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang menyimpulkan
bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi manajemen laba.
Riahi dan Arab (2011) menggunakan ukuran perusahaan untuk diuji
sebagai variabel kontrol dan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang
positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal tersebut mengindikasikan
bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan manajemen laba untuk
meningkatkan nilai laba perusahaan agar perusahaan terlihat lebih baik di mata
calon investor.

2.4

Model dan Perumusan Hipotesis
Berdasarkan uraian dan kerangka model diatas, maka hipotesis untuk

penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 2.13
Model Penelitian Analisis Pengaruh Struktur Tata Kelola dan Ukuran Perusahaan
terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia

Ukuran Dewan Direksi
Kepemilikan Institusional
Komite Audit

Manajemen Laba

Ukuran Dewan Komisaris
Ukuran Perusahaan

Aprilyanti, Analisis Pengaruh Struktur Tata Kelola dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018
UIB Repository©2018

30

H1:

Ukuran Dewan Direksi berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

H2:

Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap Manajemen
Laba.

H3:

Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

H4:

Dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.

H5:

Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.
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