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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kualitas Laporan Keuangan 

Laporan keuangan bukanlah tujuan itu sendiri namun dimaksudkan untuk 

memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dan 

keputusan bisnis. Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi pihak internal dan pihak eksternal dalam pengambilan keputusan 

masa depan perusahaan. Laporan keuangan harus menunjukkan kondisi keuangan 

suatu perusahaan pada suatu periode tertentu (Kasmir, 2014). 

 Ada 2 perspektif yang digunakan dalam penilaian kualitas laporan 

keuangan. Yang pertama adalah bergantung pada kebutuhan pengguna dan kedua 

adalah bergantung pada kebutuhan pemegang saham/ investor. Perspektif yang 

pertama, kualitas laporan keuangan ditentukan berdasarkan kegunaan informasi 

keuangan kepada penggunanya (Baxter, 2007) dan perspektif kedua, laporan 

keuangan berguna untuk memastikan informasi yang diberikan kepada pengguna 

sesuai dengan apa yang mereka butuhkan (Tasios & Bekiaris, 2012). 

Akuntansi akrual dibagi menjadi dua yaitu discretionary accruals dan 

non-discretionary accruals. Kualitas laporan keuangan diukur dengan 

discretionary accruals. Semakin tinggi nilai discretionary accruals maka semakin 

rendah kualitas pendapatan (Dechow et al., 1995). Menurut Dechow et al. (2010) 

non-discretionary accruals dapat mendeteksi penyesuaian yang mencerminkan 
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kinerja fundamental dan discretionary accruals dapat mendeteksi penyimpangan 

yang disebabkan oleh penerapan manajemen laba atau standar akuntansi lainnya. 

 Islam, Ali, dan Ahmad (2011) menyatakan bahwa manajemen laba tidak 

dapat diukur secara langsung, tetapi bisa menggunakan discretionary accruals 

sebagai pengukuran. Para peneliti terdahulu menghadapi kesulitan dalam 

membedakan komponen discretionary accruals dan non-discretionary accruals, 

tetapi perbedaan antar dua komponen itu merupakan hal yang sangat penting 

untuk menganalisis manajemen laba. 

 Penelitian Dechow et al. (1995) dan Jones (1991) menggunakan variasi 

cross sectional model untuk mendapatkan proksi akrual diskresionalnya. Dechow 

et al. (1995) dan Guay et al. (1996) berpendapat bahwa model Jones adalah 

modifikasi yang paling kuat untuk mengukur akrual diskresional dibandingkan 

dengan model lainnya. Adebiyi dan Olowookere (2016), Alves (2012), Abbadi et 

al. (2016) menggunakan diskresional akrual (model Jones yang telah dimodifikasi 

Dechow et al,. 1995) untuk mengukur kualitas laporan keuangan. Semakin besar 

akrual diskresionalnya maka semakin rendah nilai pendapatannya (Dechow et al., 

1995). 

 Patrick et al. (2015) menggunakan Model Jones (1991) yang 

perhitungannya dengan menghitung non-discretionary accruals. Model ini 

mencoba mengendalikan efek dari perubahan keadaan ekonomi perusahaan 

terhadap non-discretionary accruals. Karami dan Akhgar (2014) menggunakan 

model Kaznick (1999) untuk menghitung kualitas laporan keuangan. Alasan 

memilih model ini untuk pengukuran karena akrual merupakan faktor utama 
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untuk memprediksi arus kas masa depan dan jika terjadi kesalahan, maka 

kesalahan yang dihasilkan akan lebih rendah (Bidel et al., 2009). 

 Affan et al. (2017) menggunakan 2 metode dalam pengukuran kualitas 

laporan keuangan. Metode yang pertama adalah model Jones yang telah 

dimodifikasi Dechow et al. (1995) dan metode kedua adalah menggunakan real 

earning management dengan indikator abnormal cash flows operation, abnormal 

discretionary expenses dan abnormal production cost oleh Roy chowdhury (2006). 

 Berdasarkan uraian di atas, penelitian terdahulu dominan menggunakan 

metode Modified Jones (Dechow et al., 1995), maka penelitian ini juga akan 

menggunakan metode Modified Jones. Karena model ini dirancang untuk 

meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan ketika pengukuran terhadap 

pendapatan dan model ini dinyatakan lebih unggul daripada metode lain pada saat 

mendeteksi akrual tidak normal yaitu diskresional akrual. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Adebiyi dan Olowookere (2016) melakukan analisis tentang pengaruh 

struktur kepemilikan terhadap kualitas laporan keuangan bank di Nigeria. 

Penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan asing dan variabel kontrol yaitu ukuran bank. Eddy dan 

Oluku (2017) juga melakukan penelitian pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

manajemen laba di perusahaan Nigeria dengan menggunakan variabel independen 

kepemilikan manajerial dan menambahkan variabel kepemilikan keluarga dan 

kepemilikan blok. 
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Onourah, Chi dan Friday (2016) melakukan analisis tentang pengaruh tata 

kelola perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan di Nigeria. Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Nigeria stock exchange dengan 

kurun waktu 2006 - 2015. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran 

dewan, komisaris independen, ukuran komite audit, komite audit independen, dan 

pengalaman komisaris. Akeju dan Babatunde (2017) juga melakukan penelitian 

pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan di Nigeria, 

mereka menggunakan 40 perusahaan sebagai sampel. Variabel independen yang 

sama adalah ukuran komite audit dan komisaris independen dan menambahkan 

karakteristik komisaris, ukuran perusahaan dan growth dalam penelitiannya 

mengenai kualitas laporan keuangan. 

Madani, Addin dan Rad (2013) melakukan penelitian analisis pengaruh 

kepemilikan keluarga, kepemilikan negara dan pemegang saham utama terhadap 

kualitas laporan keuangan di Tehran. Sampel penelitian yang digunakan adalah 

102 perusahaan yang terdaftar di Tehran stock exchange dari tahun 2003 sampai 

tahun 2010. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan keluarga, 

kepemilikan negara dan pemegang saham utama. Pongsaporamat (2016) 

melakukan penelitian dengan topik yang sama di Thailand. Penelitian ini 

menggunakan sampel dari perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek 

Thailand pada tahun 2011 dengan menambahkan variabel independen 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan perusahaan yang mempunyai 

koneksi politik. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan 

leverage. 
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Chalaki, Didar, dan Riahinezhad (2012) melakukan penelitian pengaruh 

tata kelola perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel independen 

yang digunakan adalah ukuran dewan, komisaris independen, kepemilikan 

institusional dan konsentrasi kepemilikan. Variabel kontrol yang digunakan 

adalah ukuran perusahaan, usia perusahaan, ukuran perusahaan audit. Sampel 

yang digunakan adalah 136 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange. 

Data yang digunakan untuk penelitian adalah dari tahun 2003 sampai dengan 

tahun 2011. Kamran dan Shah (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh tata 

kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap manajemen laba di Pakistan. 

Sampel penelitian menggunakan 372 perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock 

Exchange dari 2003 sampai 2010. Variabel independen yang ditambahkan dalam 

penelitian adalah kepemilikan manajerial, kualitas audit, CEO duality. Variabel 

kontrol yang digunakan adalah sama dengan menambahkan variabel big 5 

ownership, leverage, return on assets, firm growth, market to book value, 

volatility dan loss. 

 Yasser, Mamun, dan Ahmed (2016) melakukan analisis pengaruh 

komposisi kepemilikan terhadap kualitas laporan keuangan di wilayah Asia-

Pasifik. Sampel yang digunakan adalah 60 perusahaan di Australia Stock 

Exchange, 90 perusahaan di Singapore Stock Exchange, 90 perusahaan di Kuala 

Lumpur Stock Exchange, 90 perusahaan di Philipines Stock Exchange dan 90 

perusahaan di Karachi Stock Exchange. Data yang digunakan adalah dari tahun 

2011 sampai tahun 2013. Variabel independen yang digunakan adalah konsentrasi 

kepemilikan, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, kepemilikan oleh 
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perusahaan grup, dan kepemilikan umum. Variabel kontrol yang digunakan 

adalah umur perusahaan, ukuran perusahaan dan ukuran dewan. Yasser, Mamun, 

dan Hook (2017) melakukan penelitian lagi dengan judul analisis pengaruh 

struktur kepemilikan terhadap kualitas laporan keuangan di Negara Timur. 

Sampel yang digunakan hampir sama tetapi perusahaan di Singapore, Philipina 

tidak dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini. Data yang digunakan juga 

sama yaitu dari tahun 2011 sampai 2013. Variabel independen yang digunakan 

sama dengan penelitian sebelumnya dan menambahkan variabel kepemilikan 

negara, kepemilikan perusahaan asosiasi. Variabel kontrol yang digunakan juga 

sama, perbedaannya pada tahun 2016 menggunakan ukuran dewan dan sekarang 

menggantikan ukuran dewan dengan komisaris independen.  

Rachman (2014) meneliti pengaruh dewan komisaris, komite audit dan 

auditor internal terhadap kualitas laporan keuangan Bank di Indonesia. Sampel 

yang digunakan adalah 22 Bank (Bank Asing, Bank Devisa dan Bank Swasta) 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel independen yang digunakan 

adalah dewan komisaris, komite audit dan auditor internal. Nuraini (2015) 

melakukan analisis peran tata kelola perusahaan terhadap kualitas laporan 

keuangan di Indonesia. Sampel penelitian menggunakan 74 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Variabel independen yang 

digunakan adalah sama dengan penelitian sebelumnya yaitu komite audit dan 

auditor internal.  

Affan, Rosidi, dan Purwanti (2017) meneliti pengaruh struktur 

kepemilikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sampel penelitian menggunakan 
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52 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data yang 

digunakan adalah dari tahun 2013 sampai tahun 2015. Variabel independen yang 

digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan 

keluarga dan kepemilikan asing. Hasil penelitian adalah kepemilikan institusional 

mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, karena mayoritas 

saham perusahaan yang dikendalikan oleh institusi akan meminimalkan konflik 

antar pemegang saham dan manajemen dan dapat meningkatkan pengawasan atas 

perilaku manajemen. Sehingga manajemen tidak bertindak semena-mena. 

kepemilikan manajerial, kepemilikan asing dan kepemilikan keluarga tidak dapat 

mempengaruhi manajemen dalam menjalankan sebuah perusahaan. Di perusahaan 

manufaktur di Indonesia, kepemilikan institusional dapat meningkatkan dan 

menurunkan lualitas laporan keuangan dan kepemilikan asing dapat mengurangi 

kualitas pelaporan keuangan karena jarak geografis dan ketidaksadaran terhadap 

kondisi lokal. 

Patrick, Paulinus, dan Nympha (2015) melakukan penelitian pengaruh tata 

kelola perusahaan terhadap manajemen laba di Nigeria. Penelitian ini 

menggunakan data primer dan data sekunder pada perusahaan Nigeria dengan 

menggunakan purposive sampling dari tahun 2011 sampai tahun 2014. Data 

dianalisis dengan menggunakan tabel, regresi dan dengan bantuan SPSS. Variabel 

independen yang digunakan adalah ukuran dewan, ukuran perusahaan, komisaris 

independen dan komite audit independen. Pada tahun yang sama, Kantudu dan 

Samaila (2015) juga melakukan penelitian pengaruh karakteristik dewan, komite 

audit independen terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan minyak di 
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Nigeria. Sample penelitian menggunakan 12 perusahaan di Nigeria dari tahun 

2000 sampai tahun 2011. Variabel independen yang ditambahkan dalam 

penelitian mereka adalah power separation, kepemilikan manajerial dan frekuensi 

rapat dewan.  

Aygun, Ic, dan Sayim (2014) melakukan penelitian dengan judul pengaruh 

struktur kepemilikan dan ukuran dewan terhadap manajemen laba di Turki. 

Sampel yang digunakan adalah 230 perusahaan yang terdaftar di Istanbul Stock 

Exchange dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Data Bank dan Perusahaan 

Asuransi tidak digunakan dalam penelitian ini. Variabel independen dalam 

penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan 

ukuran dewan. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ROA, leverage dan 

ukuran perusahaan. Abbadi, Hijazi, dan Al-Rahahleh (2016) juga melakukan 

penelitian dengan topik yang serupa dengan judul pengaruh kualitas tata kelola 

perusahaan terhadap manajemen laba di Jordan. Penelitian ini menggunakan 

sampel dari perusahaan Industri dan Jasa yang terdaftar di Amman Stock 

Exchange dari periode 2009 sampai 2013. Variabel independen yang sama adalah 

ukuran dewan dan menambahkan variabel rapat dewan, komite audit dan komite 

nominasi dan kompensasi. Variabel kontrol yang digunakan juga hampir sama 

yaitu ukuran perusahaan dan leverage dan menambahkan pertumbuhan penjualan 

dalam variabel kontrol penelitian mereka. 

Alves (2012) melakukan penelitian tentang struktur kepemilikan dan 

manajemen laba di Portugis. Penelitian menggunakan sampel dari 34 perusahaan 

non-keuangan yang terdaftar di Portugis. Data yang digunakan adalah dari tahun 
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2002 sampai tahun 2007. Variabel independen yang digunakan adalah 

kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan dan kepemilikan institusional. 

Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, 

leverage, ukuran dewan, cash flow. Uwuigbe, Peter, dan Oyeniyi (2014) 

melakukan analisis efek mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen 

laba di Nigeria. Sampel menggunakan laporan keuangan 40 perusahaan di Nigeria 

dari tahun 2007 sampai tahun 2011. Variabel independen yang digunakan adalah 

ukuran dewan, komisaris independen, CEO duality, dan ukuran perusahaan. Di 

penelitian Alves (2012) ukuran perusahaan dan ukuran dewan dijadikan sebagai 

variabel kontrol dan di penelitian Uwuigbe et al. 2014 ukuran perusahaan dan 

ukuran dewan dijadikan sebagai variabel independen. 

Klai dan Omri (2011) melakukan penelitian pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap kualitas laporan keuangan di Tunisia. Sampel yang 

digunakan adalah perusahaan yang terdaftar di Tunisia Stock Exchange. Data 

yang digunakan adalah dari tahun 1997 sampai tahun 2007. Variabel independen 

yang digunakan adalah kepemilikan asing, pemegang saham utama, kepemilikan 

keluarga, kepemilikan negara. Variabel kontrol yang digunakan adalah leverage, 

ukuran perusahaan dan market to book value. Di tahun 2015 terdapat penelitian 

dengan topik yang serupa tetapi terdapat perbedaan yaitu pada variabel 

independen yang digunakan, tahun data yang digunakan dan sampel data yang 

digunakan. Alaryan (2015) melakukan analisis pengaruh struktrur kepemilikan 

terhadap kualitas laporan keuangan. Data yang digunakan adalah laporan tahunan 

perusahaan industri selama lima tahun yaitu tahun 2009 sampai tahun 2013. 
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Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, 

kepemilikan keluarga, dan kepemilikan asing. Penelitian ini hanya fokus pada 

struktur kepemilikan saja. 

Karami dan Akhgar (2014) meneliti pengaruh ukuran perusahaan dan 

leverage terhadap kualitas laporan keuangan di Tehran. Sampel penelitian adalah 

dari 120 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange pada tahun 2003 

sampai tahun 2012. Penelitian ini diuji dengan metode regresi multivariat. 

Variabel independen yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan leverage. 

Hasil penelitian adalah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif 

terhadap kualitas laporan keuangan dan leverage berpengaruh signifikan positif 

terhadap kualitas laporan keuangan, hal ini menunjukkan semakin tinggi ratio 

leverage maka semakin bagus kualitas laba sebuah perusahaan. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

2.3.1  Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

 Kepemilikan manajerial adalah persentase saham yang dimiliki oleh 

manajer dan komisaris suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan 

salah satu cara untuk mengurangi masalah agensi, karena kepemilikan manajerial 

merupakan pengawasan terhadap kinerja manajer yang bersifat internal (Melinda 

& Sutejo, 2008). 
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 Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan itu sangat penting, tetapi 

jika persentase kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan terlalu tinggi juga 

dapat berdampak buruk terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial 

yang tinggi maka manajer mempunyai hak voting yang tinggi sehingga 

perusahaan lebih dominan dikendalikan oleh manajer, dengan kata lain pemegang 

saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan manajer. 

 Hasil penelitian menurut Adebiyi dan Olowookere (2016) adalah 

kepemilikan manajerial meningkatkan kualitas laporan keuangan di perusahaan 

yang diteliti, dan manajer yang mempunyai jumlah saham yang tinggi akan 

kurang insentif dalam memanipulasi infomasi laporan keuangan. 

 Terdapat hubungan positif antara kepemilikan manajerial dengan praktek 

manajemen laba di perusahaan Nigeria dengan tingkat signifikasi 1%. Angka itu 

menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase kepemilikan manajemen maka 

tingkat manajemen laba juga akan tinggi, dan semakin tinggi tingkat manajemen 

laba maka kualitas laporan akan menurun (Eddy & Oluku, 2017). 

Hasil penelitian adalah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 

positif terhadap kualitas laporan keuangan (Kamran & Shah, 2014; Aygun et al., 

2014; Alves 2012). Menurut hasil penelitian Affan et al. (2017) kepemilikan 

manajerial tidak mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di 

Indonesia. 
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2.3.2.  Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

 Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham oleh institusi 

keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan institusi lainnya 

(Shien et al., 2006). Keberadaan kepemilikan institusional dalam perusahaan akan 

mendorong pengingkatan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Semakin 

besar kepemilikan institusi maka akan semakin mendorong pengawasan 

manajemen sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan kinerja 

perusahaan akan meningkat.  

 Keberadaan kepemilikan institusional ini juga dapat mengurangi agency 

cost di perusahaan. Investor institusional lebih mampu untuk mencegah terjadinya 

manajemen laba dibandingkan dengan investor individu. Investor institusional 

dianggap lebih profesional dalam mengendalikan portolio investasinya, sehingga 

lebih kecil kemungkinan melakukan manipulasi laporan keuangan (Bushee, 1998; 

Jung & Kwon, 2002; Velury & Jenkins, 2006; Tsai & Gu, 2007; Sarikhani & 

Ebrahimi, 2011). 

 Kepemilikan institusional terhadap kualitas laporan keuangan memiliki 

hubungan positif (Velury & Jenkins, 2006). Dan terdapat hubungan signifikan 

positif antara kepemilikan institusional dan kualitas laporan keuangan 

(Roodposhti & Chashmi, 2011; Yasser et al., 2016; Alaryan, 2015; Yasser et al,. 

2017; Alves, 2012; Kamran & Shah, 2014; Affan et al., 2017) 

 Hubungan antara kepemilikan institusional dan kualitas laporan keuangan 

adalah signifikan negatif. Penelitian ini dilakukan oleh (Pongsaporamat, 2016; 
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Adebiyi & Olowookere, 2016). Dan hasil penelitian menunjukkan tidak ada 

hubungan antara kepemilikan institusional dan kualitas laporan keuangan (Chalaki 

et al. 2012; Claessens & Fan 2002; Porter 1992). 

 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh orang 

asing di dalam perusahaan kita yang mempunyai hak suara dalam pengambilan 

keputusan. Kepemilikan investor asing memiliki peran penting untuk 

mengendalikan dan memantau manajemen dalam perusahaan (Gillan & Starks, 

1998; Muhamad & Karbhari, 2005). Gillan dan Starks (1998) berpendapat bahwa 

perusahaan dapat meningkatan kinerja perusahaan yang buruk disaat berada di 

bawah tekanan pemilik dan dapat meningkatkan nilai pemegang saham. 

Hubungan antara kepemilikan asing dan kualitas laporan keuangan adalah 

signifikan positif. Hal ini diteliti oleh (Wei et al., 2005; Mohandi & Odeh, 2010; 

Alaryan, 2015; Chibber & Majumdar, 1999). Hubungan antara kepemilikan asing 

dan kualitas laporan keuangan adalah pengaruh signifikan negatif (Adebiyi & 

Olowookere, 2016; Pongsaporamat, 2016; Ali et al., 2008) 

Affan et al. (2017) meneliti kualitas laporan keuangan dengan real 

earning management dan accrual earning management, hasil dengan 

menggunakan real earning management adalah mempunyai pengaruh signifikan 

antara kepemilikan asing dengan real earning management, semakin tinggi 

presentasi kepemilikan asing akan meninggikan praktek manajemen laba sehingga 

kualitas laporan keuangan menurun. Dan hasil dengan menggunakan accrual 
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earning management adalah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

Jensen (1993) menyatakan diantara penelitian terdahulu lainnya 

mengungkapkan bahwa ukuran dewan yang kecil dapat menumbuhkan tingkat 

koordinasi yang tinggi dan komunikasi antara mereka dengan manajer, yang 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian 

Godard (2001) dan Bradbury et al. (2006) mempunyai temuan lain, yaitu ukuran 

dewan yang besar dapat membangkitkan kekuatan manajemen, dan juga dapat 

meningkatkan masalah koordinasi dan komunikasi sehingga menurunkan 

kemampuan direksi dalam mengawasi manajemen. 

Ahmed et al. (2006) dan Vafeas (2005) menyatakan ukuran dewan yang 

besar dapat meningkatkan manajemen laba sehingga kualitas laporan keuangan 

menurun. Sedangkan Byard et al. (2006) berpendapat jumlah direksi yang banyak 

dapat menjamin nilai relevansi pada laporan keuangan.  

Dalton et al. (1999) menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang ukuran 

dewannya besar lebih bagus karena sumber daya yang dimiliki oleh dewan lebih 

banyak seperti dukungan finansial, keahlian para dewan dan hubungan dengan 

eksternal lebih luas dibandingkan dengan ukuran dewan kecil. 

Hasil penelitian Chalaki et al. (2012) adalah tidak ada pengaruh ukuran 

dewan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, hasil temuan Akeju dan 

Babatunde (2017) menyatakan hubungan antara ukuran dewan dan kualitas 
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laporan keuangan adalah signifikan positif. Hal ini didukung dengan P-Value 

0,004. 

Hubungan antara ukuran dewan dan manajemen laba adalah signifikan 

negatif. Dimana persentase ukuran dewan meningkat, tingkat manajemen laba 

menurun sehingga kualitas laporan keuangan akan meningkat juga. Atau dengan 

kata lain ukuran dewan mempunyai hubungan signifikan positif dengan kualitas 

laporan keuangan (Uwuigbe et al., 2014). Menurut hasil temuan Rahman dan Ali 

(2006) dan Chin et al. (2006) adalah ada hubungan positif antara ukuran dewan 

dan manajemen laba. 

 

2.3.5 Pengaruh Komisaris Independen terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki 

hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi dan 

pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis perusahaan. 

Hubungan afiliasi yang dimaksud adalah hubungan keluarga, hubungan dengan 

pegawai atau manajemen perusahaan dan hubungan antara perusahaan dan 

pemegang saham utama. Ada dua fungsi dari komisaris independen adalah 

mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja perusahaan dan memantau 

penerapan dan efektivitas dari Good Corporate Governance. Komisaris 

independen juga berperan dalam mewakili kepentingan pemegang saham 

minoritas. 
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Menurut penelitian Peasnell et al. (2000) dan Klein (2002) komisaris 

independen dapat mengurangi manajemen laba di perusahaan. Keberadaan 

komisaris independen dapat meningkatkan kualitas laba di perusahaan (Firth et 

al., 2007; Dimitropoulus & Asteriou, 2010; Nesrine & Abdelwahid, 2011). 

Komisaris independen tidak kompeten dalam untuk mengatur dan mengawasi 

manajer dan keberadaan mereka tidak menjamin kualitas pelaporan keuangan 

(Petra, 2007; Mak & Tan, 2006; Ahmed et al., 2006). 

Kualitas informasi laporan keuangan meningkat ketika jumlah komisaris 

independen di perusahaan meningkat (Bushman et al., 2004; Vafeas, 2005; 

Karamanou & Vafeas, 2005; Holtz & Neto, 2014). Dan Chalaki et al. (2012) tidak 

menemukan ada pengaruh antar komisaris independen dan kualitas laporan 

keuangan. Akeju & Babatunde (2017) dan Onourah et al. (2016) menemukan 

terdapat hubungan signifikan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. 

Uwuigbe et al. (2014) menemukan komisaris independen bepengaruh signifikan 

negatif terhadap manajemen laba. 

 

2.3.6 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance komite audit 

adalah satu atau lebih anggota dewan komisaris yang mempunyai berbagai 

keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

komite audit. Komite audit bertanggungjawab langsung kepada komisaris, tujuan 

dari komite audit ini adalah membantu komisaris dalam melaksanakan tugasnya.  
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Peran dan fungsi komite audit sangat penting dalam aspek tata kelola 

perusahaan dan dan keberadaan komite audit dapat memastikan kualitas laporan 

keuangan sebagaimana terungkap dalam hasilnya (Rezaee, 2008; Rezaee & Riley, 

2010). Keberadaan komite audit dapat mengurangi permasalahan dalam laporan 

keuangan (Farber, 2005; Erena & Tahulu, 2012; Kent & Stewart, 2008). Jika 

perusahaan mempunyai kualitas internal audit yang handal maka tidak akan 

terjadi manipulasi laba dalam perusahaan tersebut (Pawrit et al., 2009; Greco, 

2012). Hasil penemuan Onourah et al. (2016) adalah ukuran komite audit 

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.  

Komite audit dan kualitas laporan keuangan adalah signifikan positif, 

dimana keberadaan komite audit dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. 

Hasil ini dibuktikan dengan P-value 0,022 dimana tingkat signifikannya adalah 

0,05 (Akeju & Babatunde, 2017). Komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas pelaporan keuangan, jika perusahaan mempunyai komite audit yang 

handal maka perusahaan akan memiliki pelaporan keuangan yang lebih tepat 

(Nuraini, 2015). Abbadi et al. (2016) menemukan komite audit bepengaruh 

negatif terhadap manajemen laba, dengan kata lain komite audit dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan. Hasil temuan Rachman (2014) adalah 

komite audit bepengaruh positif terhadap kualitas pelaporan keuangan.  
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2.3.7 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan 

Komite audit independen adalah sebutan lain untuk auditor eksternal. 

Audit biasa dilakukan oleh perusahaan yang sudah Tbk atau perusahaan go public. 

Opini auditor akan dipaparkan di laporan keuangan perusahaan. Ada 4 jenis opini 

audit yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan 

tidak memberikan pendapat. 

Menurut temuan Abebayo (2011), komite audit independen dapat 

meningkatkan kredibilitas laporan keuangan, dengan kata lain komite audit 

independen dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, dimana meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan maka dapat mengurangi manipulasi pada laporan 

keuangan dan kualitas laporan keuangan akan meningkat.  

Penelitian Yasar (2013) tidak menemukan adanya perbedaan kualitas 

laporan keuangan antara dengan yang menggunakan Big Four auditor dan Non-

Big Four auditor. Leung et al. (2005) mengungkapkan melalui temuan mereka 

bahwa kehadiran auditor eksternal diantara Big Four auditor menandakan kualitas 

informasi keuangan diungkapkan oleh direksi dan integritas informasi keuangan. 

Kim et al. (2003) membuktikan bahwa kualitas laporan keuangan yang di 

audit oleh Big-Four lebih sedikit akrual diskresionalnya. Hasil penelitian Patrick 

et al. (2015) adalah auditor independen mempunyai pengaruh signifikan negatif 

terhadap manajemen laba. Murhadi (2009) menyatakan tidak ada pengaruh antara 

auditor independen terhadap manajemen laba. 
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Lin dan Yang (2006) menyatakan terdapat hubungan signifikan negatif 

antara auditor independen dengan manajemen laba, dengan kata lain jika auditor 

independen berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. 

Meca dan Ballesta (2009) menyatakan auditor independen dapat menghambat 

manajemen laba dimana dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan 

kecilnya manajemen laba sebuah perusahaan.  

Penelitian Lin dan Hwang (2010) terdapat hubungan signifikan positif 

antara auditor independen dengan kualitas laporan keuangan. Park dan Parker 

(2000) menyatakan auditor independen dapat mengurangi kejadian manajemen 

laba di perusahaan. Tidak ada hubungan antara auditor independen dengan 

kualitas laporan keuangan (Choi, Jeon & Park, 2004; Xie, Davidson & DaDalt, 

2003). 

 

2.3.8  Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kualitas Laporan Keuangan 

 Adebiyi dan Olowookere (2016) mengungkapkan bawah perusahaan yang 

lebih besar akan menghadapi biaya politik yang lebih besar dibandingkan 

perusahaan kecil. Diperusahaan besar lebih besar kemungkinan terjadi manipulasi 

laba karena dengan manipulasi laba, maka para manajer akan mendapatkan 

keuntungan yang lebih besar (Lobo & Zhou, 2006).  

Cohen (2004) menemukan terdapat hubungan positif antara ukuran 

perusahaan dengan kualitas laporan keuangan. Chalaki et al. (2012) tidak 

menemukan adanya hubungan yang signifikan antara ukuran perusahaan dengan 

kualitas laporan keuangan. Hubungan antara ukuran perusahaan dan kualitas 
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laporan keuangan adalah signifikan negatif (Yasser et al., 2016; Kamran & Shah, 

2014; Yasser et al., 2017; Patrick et al., 2012; Karami & Akhgar, 2014). 

Ukuran perusahaan mempunyai keterkaitan dengan kualitas pelaporan 

yang buruk. Hal ini dijelaskan dengan fakta bahwa ukuran perusahaan 

meningkatkan risiko operasional, yang menyebabkan manajer menerapkan 

manajemen laba yang menyesatkan investor (Ballesta & Meca, 2007). 

 

2.4  Perumusan Model dan Hipotesis Penelitian 

Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan gabungan 

dari model penelitian Adebiyi dan Olowookere (2016) dan Onourah, Chi, dan 

Friday (2016). Model Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut: 
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Gambar 2.1 Model Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Laporan 

Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah (2018). 

 Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas 

laporan keuangan yang diukur dengan discretionary accruals. Variabel 

independen terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

kepemilikan asing, ukuran dewan, komisaris independen, ukuran komite audit, 

komite audit independen. Dengan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan. 

Dengan variabel diatas, maka hipotesis penelitian ini adalah : 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan manajerial 

dengan kualitas laporan keuangan. 

Ukuran Dewan 

Ukuran Komite Audit 

Kepemilikan Asing 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Manajerial 

Kualitas Laporan 

Keuangan 

(Discretionary Accruals) 

Komisaris Independen 

Komite Audit Independen 

Ukuran Perusahaan 
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H2 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan institusional 

dengan kualitas laporan keuangan. 

H3 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan asing dengan 

kualitas laporan keuangan. 

H4 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran dewan dengan kualitas 

laporan keuangan. 

H5 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara komisaris independen dengan 

kualitas laporan keuangan. 

H6 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran komite audit dengan 

kualitas laporan keuangan. 

H7 : Terdapat pengaruh signifikan positif antara komite audit independen 

dengan kualitas laporan keuangan. 
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