BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS
2.1

Manajemen Laba dan Tata Kelola Perusahaan

2.1.1 Manajemen Laba
Pengertian manajemen laba menurut Merchant (1989) adalah manajemen
perusahaan mengambil suatu tindakan dalam mempengaruhi laba yang dilaporkan
dimana mereka tidak memberikan informasi yang sesungguhnya terjadi dalam
perusahaan, yang tetapi dapat merugikan perusahaan jika dalam waktu jangka
panjang. Suatu proses yang sengaja dilakukan untuk mengatur laba yang akan
dilaporkan dalam batasan GAAP merupakan pengertian manajemen laba menurut
Asih dan Gudono (2000).
Pengertian manajemen laba menurut Fischer dan Rozenzwig (2005) adalah
usaha manajer dalam rangka menaikkan dan menurunkan angka laba yang
dilaporkan dari unit yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mempengaruhi
peningkatan maupun penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka waktu
yang panjang. Tindakan memanipulasi laporan keuangan dalam batasan yang
dilakukan oleh manajer dengan sengaja demi keuntungan dan kepentingan pihak
manajer dengan cara memberikan informasi yang sesat kepada para pemegang
saham dan para pengguna laporan keuangan tersebut (Meutia, 2004).
Istilah manajemen laba seringkali didengar pada praktik di dunia bisnis.
Manajemen laba sudah bukan hal yang asing lagi dalam pelaporan keuangan pada
suatu bisnis. Terjadinya manajemen laba bisa dikarenakan perusahaan tidak dapat
mencapai target yang diperkirakan oleh pasar, sehingga manajemen mengubah
angka laba yang akan mengakibatkan turunnya kualitas laporan keuangan
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perusahaan (Widarto, 2004). Healey dan Wahlen (1998) menjelaskan bahwa
terjadinya manajemen laba adalah pada saat manajer mempunyai ide dalam
merekayasa pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi yang tidak sesuai
dengan aktual sehingga menyesatkan stakeholder atau mempengaruhi hasil
kontraktual mereka dengan pemilik.
Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba
menurut Watt dan Zimmerman (1986) yaitu:
1.

Bonus Plan Hypothesis
Perusahaan dengan bonus plan cenderung untuk menggunakan metode

akuntansi yang memaksimalkan bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang
diberikan bonus yang tinggi berdasarkan laba bersih dapat memilih untuk
menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan.
2.

Debt Covenant Hypothesis
Manajer perusahaan yang melanggar peraturan terhadap perjanjian kredit

akan lebih memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan laba
dengan memindahkan laba tahun depan ke tahun berjalan sehingga dapat menjaga
reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.
3.

Political Cost Hypothesis
Secara umum, kebanyakan perusahaan besar berhubungan langsung dengan

publik dengan memilih metode akuntansi yang dapat menurunkan laba. Laba yang
dilaporkan tidak setinggi aktual sehingga tidak mengakibatkan pemerintah
menetapkan peraturan yang lebih ketat.
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4.

Taxation Motivation
Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan penghematan pajak

pendapatan. Pajak adalah salah satu alasan bagi setiap perusahaan untuk
menurunkan labanya. Laba yang tinggi akan menghasilkan pajak yang tinggi juga.
Perusahaan dapat menghemat pajak yang dibayarkan ke pemerintah apabila
mengurangi pendapatan yang dilaporkan.
5.

Perubahan CEO
Setiap CEO akan mempunyai masa habis penugasan atau masa pensiun,

maka biasanya CEO akan cenderung menaikkan pendapatan dan laba agar
mendapatkan bonus yang besar dan berharap untuk tidak diberhentikan.
6.

Initial Public Offering (IPO)
Perusahaan yang belum go public tentunya belum memiliki nilai pasar,

maka mereka perlu menetapkan nilai saham yang akan dijual. Tujuan
dilakukannya manajemen laba oleh manajer perusahaan yang akan go public
adalah untuk mendapatkan nilai saham yang tinggi.
Scott (2000) menjelaskan bahwa ada beberapa bentuk manajemen laba yang
dilakukan oleh manajer antara lain:
1.

Taking a bath
Teknik ini terjadi pada saat tekanan reorganisasi, misalnya pergantian CEO.
Pada teknik ini semua biaya di periode yang akan datang akan diakui di
tahun berjalan. Akibatnya laba pada periode yang akan datang menjadi lebih
tinggi walaupun kondisi tidak menguntungkan.
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2.

Income Minimization
Sebuah situasi dimana manajer meminimumkan laba pada saat perusahaan
memperoleh profitabilitas tinggi dengan tujuan tertentu seperti motif politik
atau motif meminimumkan pajak. Kebijakan ini bisa dilakukan dengan cara
penghapusan (write off) atas barang modal dan aktiva, pembebanan
pengeluaran iklan dan pengembangan yang cepat.

3.

Income Maximazation
Teknik ini adalah dimana manajer perusahaan akan berusaha untuk
menaikkan laba dengan tujuan mendapatkan bonus. Selain mendapatkan
bonus, mungkin juga untuk menghindari pelanggaran atas perjanjian hutang
jangka panjang. Income maximization ini biasanya dilakukan pada saat
perusahaan mengalami penurunan laba.

4.

Income Smoothing
Pada teknik income smoothing, manajer meratakan laba yang dilaporkan
sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi, karena
umumnya investor lebih tertarik dengan laba yang stabil.

2.1.2 Tata Kelola Perusahaan
Menurut Organization for Economic Co Operation and Development
(OECD) yang dikutip oleh Sutojo dan Aldridge (2005), pengertian tata kelola
perusahaan adalah hubungan antara dewan, pihak manajemen perusahaan,
pemegang saham, dan pihak lain yang memiliki kepentingan bagi perusahaan.
Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk
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menciptakan nilai tambah kepada para semua pihak yang berkepentingan dengan
cara mengatur dan mengendalikan operasional perusahaan (Monks, 2003).
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) menjelaskan
bahwa tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur
hubungan antara pemegang saham, kreditur, pemerintah, karyawan serta para
pihak yang berkepentingan lainnya baik dari internal maupun eksternal yang
berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu
sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Tata kelola perusahaan yang baik adalah sistem yang dipergunakan untuk
mengarahkan dan mengendalikan kegiatan perusahaan. Tata kelola perusahaan
mengatur pembagian tugas hak dan kewajiban mereka yang berkepentingan
terhadap kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus,
para

manajer,

dan

semua

anggota

stakeholder

non-pemegang

saham

(Organization for Economic Corporation and Development, OECD).
Tujuan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik menurut Aldridge
(2005) adalah sebagai berikut:
1.

Hak dan kepentingan pemegang saham terlindungi.

2.

Hak dan kepentingan para anggota stakeholder non-pemegang saham
terlindungi.

3.

Nilai perusahaan dan para pemegang saham akan meningkat.

4.

Efisiensi dan efektifitas kerja dewan direksi dan manajemen perusahaan
akan meningkat

5.

Mutu hubungan dewan direksi dan manajer senior perusahaan akan
meningkat.
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Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001)
manfaat yang diperoleh dari tata kelola perusahaan berupa:
1.

Pengambilan keputusan yang tidak salah sehingga akan meningkatkan
kinerja perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan
pelayanan terhadap stakeholder.

2.

Mudah dalam mendapatkan dana pembiayaan yang lebih murah yang akan
meningkatkan nilai perusahaan.

3.

Investor akan menanamkan modal di Indonesia karena kepercayaannya.

4.

Peningkatan terhadap shareholder value dan dividen karena kepuasan
pemegang saham terhadap kinerja perusahaan.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mengemukakan prinsip-

prinsip utama dari tata kelola perusahaan yang baik meliputi:
1.

Transparansi (Transparency)
Pengambilan keputusan dalam kondisi keterbukaan, segala informasi wajib
berupa informasi yang aktual dalam arti harus material dan relavan. Selain
itu juga harus mudah dipahami dan diperoleh oleh pengguna informasi.

2.

Akuntabilitas (Accountability)
Fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen perusahaan harus
jelas dan dijalankan secara benar sehingga pengelola perusahaan terlaksana
secara efektif dan ekonomis.

3.

Pertanggungjawaban (Responsibility)
Perusahaan wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat, yang memiliki tanggung
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jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat bertahan dalam
waktu jangka panjang atas usaha yang dijalankan.
4.

Independensi (Independency)
Memastikan tidak adanya campur tangan oleh pihak lain dan tidak saling
mendominasi terhadap berbagai keputusan yang diambil oleh perusahaan.

5.

Keadilan (Fairness)
Perusahaan wajib menerapkan asas keadilan dan kesetaraan dalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian. Sikap
keadilan ini harus ditunjukkan kepada semua pihak yang berkepentingan.

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai manajemen laba sebagian besar menggunakan

pendekatan accruals, sehingga manajemen laba seringkali disebut sebagai
accruals management, yang dimana discretionary accruals didapatkan dengan
membandingkan akrual tahun t pada saat manipulasi laba terjadi dengan rata-rata
akrual perusahaan tersebut pada tahun sebelumnya. Model penelitian yang
dikembangkan oleh Jones (1991) dan modifikasi atas model tersebut merupakan
pendekatan yang paling sering digunakan untuk pengujian manajemen laba.
Singh et al. (2017) meneliti tentang pengaruh mekanisme tata kelola
perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di India
Stock Exchange dengan menggunakan 50 sampel perusahaan periode 2005-2015.
Variabel indepeden yang digunakan berupa ukuran dewan, frekuensi rapat direksi,
dewan independen, CEO duality, frekuensi rapat komite audit, dan komite audit
independen. Penelitian tersebut menggunakan variabel kontrol return on assets.
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Gambar 2.1 Model Pengaruh Ukuran Dewan, Frekuensi Rapat Direksi,
Dewan Independen, CEO Duality, Frekuensi Rapat Komite, Komite Audit
Independen, Return On Assets terhadap Manajemen Laba.
Ukuran Dewan
Frekuensi Rapat Direksi
Dewan Independen
CEO Duality

Manajemen Laba

Frekuensi Rapat Komite
Audit
Komite Audit Independen
Return On Assets
Sumber: Singh et al. (2017)
Kazemian dan Sanusi (2015) meneliti sebuah penelitian dengan judul
manajemen laba dan stuktur kepemilikan. Variabel independen dalam penelitian
yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
Gambar 2.2 Model Pengaruh Kepemilikan Insitusional dan Kepemilikan
Manajerial terhadap Manajemen Laba.
Kepemilikan Institusional
Manajemen Laba
Kepemilikan Manajerial
Sumber: Kazemian dan Sanusi (2015)
Ballesta dan Meca (2007) menganalisis mengenai pengaruh struktur
kepemilikan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menggunakan sampel
data sebanyak 32 obeservasi dari perusahaan dengan hasil audit qualified di pasar
modal Spanyol. Variabel independen dalam penelitian tersebut berupa dewan
independen, CEO duality, ukuran dewan, komite audit independen, insider
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ownership, konsentrasi kepemilikan, dan kepemilikan institusional. Al Fayoumi et
al. (2010) menambahkan variabel independen berupa external block-holders dan
variabel kontrol yaitu financial leverage, ROE, pertumbuhan dan ukuran
perusahaan. Alvez (2012) menambahkan kepemilikan manajerial sebagai variabel
independen dan arus kas sebagai variabel kontrol.
Ballesta dan Meca (2007), Al Fayoumi et al. (2010), Alvez (2012) dan Hsu
dan Wen (2015) menginvestigasi tentang pengaruh struktur kepemilikan dan
karateristik dewan terhadap manajemen laba. Hsu dan Wen (2015) menggunakan
data Shanghai dan Shenzhen Stock Exchange dari tahun 2002 – 2012. Variabel
independen yang digunakan berupa direksi independen, ukuran dewan, dan
Chairman and CEO.
Johari et al. (2008) menjelaskan tentang peran anggota dewan independen,
CEO yang menjadi sebagai kepala perusahaan, kompetensi mekanisme tata kelola
perusahaan dan kepemilikan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut
dilakukan atas perusahaan yang terdaftar di bursa Malaysia. Variabel independen
yang digunakan adalah direksi independen, CEO duality, kompetensi direktur,
pengalaman direktur, dan kepemilikan manajerial. Adapun variabel kontrol yang
digunakan adalah ROA, arus kas dan kualitas audit. Model penelitian tersebut juga
diteliti oleh Saleh et al. (2005), serta Guna dan Herawaty (2010) dengan
menambahkan variabel kontrol berupa leverage dan ukuran perusahaan.
Shah et al. (2009) meneliti tentang pengaruh komposisi dewan terhadap
manajemen laba dengan menggunakan sampel sebanyak 120 perusahaan yang
terdaftar di Karachi Stock Exchange dengan sektor- sektor yang berbeda. Variabel
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independen penelitian tersebut berupa dewan independen dan kepemilikan
institusional. Ukuran perusahaan dan ROA digunakan sebagai variabel kontrol.
Park dan Shin (2002) menambahkan beberapa variabel independen berupa
financial intermediaris, konsentrasi kepemilikan dan outside board members.
Terdapat juga penambahan variabel kontrol berupa financial leverage,
kesempatan investasi dan jumlah bonus. Nahandi et al. (2015) menambahkan
ukuran dewan dan CEO duality sebagai variabel independen. Ukuran perusahaan
dan market to book ratio juga ditambahkan oleh Nahandi et al. (2015) sebagai
variabel kontrol.
Hwang et al. (2010), Uwuigbe et al. (2014), Okougbo dan Okike (2017)
meneliti apakah tata kelola perusahaan dapat mengendalikan praktik manajemen
laba. Okougbo dan Okike (2017) melakukan penelitian di perusahaan privat di
Nigeria. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah
ukuran dewan, CEO duality, komite audit. Variabel kontrol yang digunakan
adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, tipe auditor, leverage dan ROA.
Hwang et al. (2010) menambahkan variabel independen yaitu konsentrasi
kepemilikan, CEO duality dan ROA, sedangkan Tobin’s Q dan financial leverage
sebagai variabel kontrol.
Guna dan Herawaty (2010), Taktak dan Mbarki (2014), Affes H dan Smii T
(2016) meneliti tentang pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Affes
H dan Smii T (2016), menggunakan data sampel dari 20 perusahaan terdaftar
Tunisian di Tunisan Stock Exchange dari periode 2005 – 2009. Variabel
independen yang digunakan adalah ukuran dari perusahaan auditor, reputasi
auditor, ukuran komite audit, keahlian anggota audit, keberadaan investor besar,
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dan yang terakhir adalah konsentrasi perusahaan audit. Variabel kontrol yang
digunakan berupa tracking analyst, ukuran perusahaan audit dan the indebtedness.
Guna dan Herawaty (2010) menambahkan variabel independen berupa
kepemilikan institusional, independensi auditor, dewan independen, dan kualitas
audit dengan variabel kontrol leverage, ROA dan ukuran perusahaan.
Populasi yang digunakan untuk meneliti tentang asosiasi antara mekanisme
internal tata kelola perusahaan yang baik (konsentrasi kepemilikan, dewan
independen dan CEO dominance) dengan mekanisme eksternal (kepemilikan
institusional) terhadap manajemen laba diambil dari data perusahaan yang
terdaftar pada Tehran Stock Exchange (TSE) masa periode tahun 2004 – 2008.
Variabel independen berupa konsentrasi kepemilikan, dewan independen, CEO
dominance, dan kepemilikan institusional dengan variabel kontrol ukuran dan
leverage perusahaan (Roodposhti & Chashmi, 2011). Penelitian yang sama
dilakukan oleh Chen & Zhang (2010) dengan menambahkan komite audit dan tipe
auditor. Heirany et al. (2013) menambahkan variabel kontrol yaitu spesialis
auditor dan arus kas.
Adiguzel (2013), Chi et al. (2014), dan Chen et al. (2015) meneliti tentang
faktor-faktor manajemen laba dengan mempertimbangkan pengaruh dewan
direksi. Adiguzel (2013) menggunakan variabel independen berupa dewan
independen dan komite audit, variabel kontrol berupa ROA dan laba bersih. Chi et
al. (2014) menambahkan variabel independen berupa perusahaan keluarga, dewan
independen dan CEO duality. Ada juga variabel kontrolnya yaitu ukuran
perusahaan, financial leverage, pertumbuhan penjualan, dan arus kas operasional.
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Soliman dan Ragab (2013), Taktak dan Mbarki (2014) dan Daghsni et al.
(2015) melakukan penelitian mengenai karateristik dewan direksi terhadap
manajemen laba di Mesir dan Perancis. Variabel independen yang digunakan
adalah dewan independen, CEO duality, dan ukuran dewan. Beberapa variabel
kontrol yang digunakan berupa ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan dan
financial leverage. Olfa et al. (2015) menambahkan variabel independen yaitu
aktivitas direksi.
Man dan Wong (2013) dan Iraya et al. (2015) meneliti tentang pengaruh tata
kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Man dan Wong (2013)
menggunakan struktur dewan, komite audit, kompensasi komite, struktur
kepemilikan dan kepemilikan institusional sebagai variabel independen. Iraya et
al. (2015) melakukan penelitian dengan mengambil data berasal dari 49
perusahaaan yang terdaftar di Nairobi Security Exchange (NSE) periode 2010 –
2012. Variabel independen yang ditambahkan berupa konsentrasi kepemilikan,
ukuran dewan, dewan independen, aktivitas dewan dan CEO duality.
Luthan et al. (2015) mendeterminasikan tentang efek dari perbedaan
mekanisme tata kelola perusahaan pada manajemen laba, sebelum dan sesudah
implementasi IFRS pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) di
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Komposisi dewan
independen, komposisi komite audit dan kualitas audit sebagai variabel
independen dan manajemen laba sebagai variabel dependen.
Ngamchom (2015) meneliti tentang efektifitas dewan dan struktur
pemegang saham terhadap manajemen laba di Thailand. Sampel penelitian
tersebut diambil dari perusahaan yang terdaftar di Thailand Stock Exchange
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selama periode 2009 – 2013. Variabel independen berupa ukuran dewan, komite
independen, chairman and CEO, direktur akuntan, rapat direksi, komite audit,
direktur komite audit, konsentrasi kepemilikan dan yang terakhir adalah investor
besar. Ada juga variabel kontrol yaitu kinerja perusahaan, financial leverage,
ukuran perusahaan, kualitas auditor, market to book value of equity, dan sektor
industri.
Lakhal et al. (2015), Alquhaif et al. (2017), dan Mulder (2017) menjelaskan
tentang hubungan antara manajemen laba dan keragaman gender di dewan direksi
dan posisi manajemen puncak. Lakhal et al. (2015) menggunakan sampel dari 170
perusaahan yang terdaftar di Perancis. Variabel independen yang digunakan
adalah proporsi peremupuan sebagai direktur dan paling sedikit tiga perempuan
sebagai direktur. Variabel kontrol berupa ukuran dewan, CEO duality, dewan
independen, leverage, ukuran perusahaan, ROA, market to book ratio, dan
ownership dipersion.
Penelitian selanjutnya oleh Alquhaif et al. (2017) menambahkan gender,
dewan independen, ukuran dewan, dan auditor big 4 sebagai variabel independen.
ROE, ukuran perusahaan, leverage dan arus kas sebagai variabel kontrol. Mulder
(2017) juga melakukan penelitian yang sama dengan variabel independen berupa
dewan independen dan komite audit, jumlah karyawan, ROA, solvency ratio,
negara dan tipe auditor.
Siam

et

al.

(2014)

melakukan

penelitian

yang

betujuan

untuk

menginvestigasi hubungan antara dewan independen, ukuran dewan, CEO duality,
frekuensi rapat direksi, dan keahlian keuangan dimana sebagai variabel
independen dalam penelitian tersebut berpengaruh atau tidak terhadap manajemen
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laba. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel pada penelitian tersebut adalah
perusahaan yang terdaftar di Amman Stock Exchange.
Kankanamage (2015) meneliti tentang hubungan antara karakteristik dewan
terhadap manajemen laba. Data sampel yang digunakan dalam penelitian
Kankanamage (2015) diambil dari Sri Lanka Stock Exchange periode 2012-2015.
Variabel independen penelitian tersebut berupa ukuran dewan, komposisi dewan,
dewan ahli keuangan dan frekuensi rapat direksi.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Obigbemi et al. (2016) mengenai
manajemen laba dan struktur dewan di Negara Nigeria dengan menggunakan data
137 perusahaan yang terdaftar di Nigeria Stock Exchange selama 8 tahun (20032010). Ukuran dewan, komite remunerasi, keragaman gender, CEO duality,
frekuensi rapat direksi dan dewan independen digunakan sebagai variabel
independen, sedangkan Return On Assets (ROA) sebagai variabel kontrol.
Penelitian Amin et al. (2017) menggunakan dewan independen, keahlian
dewan, ukuran dewan dan frekuensi rapat direksi sebagai variabel independennya.
pertumbuhan dan leverage sebagai variabel kontrolnya. Penelitian tersebut
meneliti tentang interaksi antara para dewan dan para auditor terhadap manajemen
laba di 122 perusahaan terpilih dari Indonesia Stock Exchange dalam periode
2011 – 2014.
Penelitian selanjutnya yang diteliti oleh Abbadi et al. (2016) mengenai
pengaruh kualitas mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba
pada perusahaan yang terdaftar di Amman Stock Exchange selama periode 2003 –
2009. Terdapat lima variabel independen dalam penelitian ini berupa dewan
independen, frekuensi rapat direksi, rapat komite audit, dan kompensasi komite.
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Penelitian Ajay & Madhumathi (2015) yang bertujuan untuk menguji
apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifkan terhadap manajemen laba
dengan menggunakan kepemilikan institusional dan kepemilikan institusional
sebagai variabel independen. Penelitian tersebut menggunakan sampel data dari
500 perusahaan National Stock Exchange di India.
Lee et al. (2015) mengembangkan penelitian dengan menggunakan insider
ownership, kepemilikan institusional, CEO duality, dan dewan independen
sebagai variabel independennya. Penelitian tersebut meneliti atribut fundamental
dari struktur kepemilikan yang akan berpengaruh terhadap manajemen laba.
Masud dan Mazumder (2016) juga meneliti hal yang sama dengan menambahkan
variabel independen berupa institusi keuangan dan bisnis kerjasama. Mereka
menggunakan sampel data perusahaan dari Japanese Listed Company selama
periode 5 tahun mulai dari tahun 2007 – 2012.
Saleh et al. (2007) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel data
dari Malaysia Stock Exchange mengenai karateristik komite audit dan manajemen
laba. Variabel independen berupa frekuensi rapat komite audit, ukuran komite
audit, komite audit independen, pengetahuan komite audit, aktivitas komite audit
dan pengetahuan akuntansi. Ukuran perusahaan, leverage dan kinerja sebagai
variabel kontrol.
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Chandrasegaram et al. (2013)
mengenai hal yang sama dengan penelitian Saleh et al. (2007) yaitu tentang
karateristik komite audit dan manajemen laba. Penelitian tersebut menggunakan
153 perusahaan Malaysian Public Listed dengan data laporan keuangan tahun
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2011. Frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit dan komite audit
independen digunakan sebagai variabel independen.
Penelitian mengenai apakah atribut komite audit dapat berpengaruh
signifikan terhadap manajemen laba dilakukan oleh Ayemere & Elijah (2015)
dengan menggunakan variabel independen ukuran komite audit, komite audit
independen, keahlian komite audit dan frekuensi rapat komite audit. Ukuran
perusahaan dan leverage digunakan sebagai variabel kontrol. Malhotra (2016)
melakukan penelitian yang sama dengan mengambil sampel data dari 130
perusahaan yang terdaftar di Bombay Stock Exchange di India selama 3 tahun
periode 2013 – 2015. Penelitian Ayemere & Elijah (2015) juga menggunakan
variabel independen yang sama dan ditambah dengan audit committee multiple
directorships.

2.3

Pengaruh Variabel Independen terhadap Manajemen Laba

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Manajemen Laba
Jumlah anggota dewan direksi dapat mempengaruhi kinerja suatu
perusahaan. Masalah keagenan mengatakan bahwa semakin banyak anggota
dewan direksi maka akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya
seperti kesulitan komunikasi dan pembagian kerja terhadap masing-masing
anggota dewan itu sendiri.
Banyaknya jumlah anggota direksi dalam suatu perusahaan merupakan
salah satu faktor tata kelola perusahaan yang sering dikaitkan dengan praktik
manajemen laba. Ada sisi positif dan negatif jika suatu perusahaan memiliki
jumlah anggota dewan direksi dan komisaris yang besar. Anggota dewan yang
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semakin banyak dapat memberikan lebih banyak ide dalam meningkatkan kinerja
perusahaan dan melakukan pengawasan terhadap pihak manajemen perusahaan.
Namun sisi negatifnya adalah akan membutuhkan waktu yang lebih lama jika ada
pembahasan dan pengambilan keputusan karena bisa terjadi banyak perbedaan
pendapat.
Hasil penelitian Soliman dan Ragab (2013) menyatakan bahwa ukuran
dewan direksi berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Semakin
banyak anggota dewan maka akan semakin besar pula praktik manajemen laba
yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan semakin banyak anggota
dewan maka pengawasan menjadi tidak efektif karena akan memakan waktu yang
lebih lama dalam mengambil keputusan. Nganchom (2015), Okougbo & Okike
(2015), Taktak & Mbarki (2014) dan Kankanamage (2015) memiliki hasil
penelitian yang serupa.
Saleh et al. (2008) menemukan hasil yang bertolak belakang dimana hasil
penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif antara ukuran dewan
direksi terhadap manajemen laba. Ukuran dewan direksi yang besar cenderung
memiliki kemampuan yang lebih tinggi dan beragam sehingga kemampuan
tersebut dapat digunakan dalam melakukan pengawasan dan meminimalisir
tindakan manajemen laba. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian
Sanchez-Ballesta & Garcia-Meca (2007), Mahdi et al. (2012), Jouber dan
Fakhfakh (2012), Daghsni et al. (2015), Singh et al. (2017), Iraya et al. (2015),
Obigbemi et al. (2016), Amin et al. (2017), Salihi dan Jibril (2015) dan Siam et
al. (2014).
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Hasil berbeda diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Nahandi et al.
(2011), Alquhaif et al. (2017) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang
signifikan antara ukuran dewan direksi dan manajemen laba. Hasil tesebut serupa
dengan penelitian yang dilakukan oleh Hsu dan Wen (2015), Wang (2011) serta
Cornett et al. (2007).
2.3.2 Pengaruh Dewan Independen terhadap Manajemen Laba
Secara umum, dewan independen merupakan anggota dari direksi yang
tidak memiliki kepentingan ataupun berhubungan langsung dengan perusahaan.
Dewan independen bertugas melakukan pengawasan dan nasihat yang lebih baik
kepada direksi maupun manajer. Keberadaan direktur yang independen dipercaya
dapat meminimalisir kemungkinan praktik manajemen laba yang dilakukan oleh
pihak manajemen.
Soliman dan Ragab (2013), Ngamchom (2015), serta Okougbo dan Okike
(2015) menyatakan bahwa semakin banyak dewan independen tidak akan
mengurangi tindakan manajemen laba karena dengan semakin banyak dewan
independen maka akan menghabiskan waktu yang lebih lama dalam pengambilan
keputusan dan semakin besar konflik kepribadian yang akan terjadi (Rashidah &
Fairuzanana, 2006).
Menurut Saleh et al. (2005) dan Ballesta dan Meca (2007) terdapat
hubungan negatif antara dewan independen dan manajemen laba. Hasil penelitian
tersebut sejalan dengan penelitian Daghsni et al. (2015), Alquhaif et al. (2017),
dan Hsu dan Wen (2015)
Nahandi et al. (2011), Singh et al. (2017), Dai et al. (2013), Park dan Shin
(2002), Saleh et al. (2005), Johari et al. (2008), Shah et al. (2009), Guna dan
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Herawaty (2010), Nahandi et al. (2011), Adiguzel (2013), dan Taktak dan Mbarki
(2014) menyatakan bahwa tidak ada hubungan positif maupun negatif antara
dewan independen dan manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa dewan independen tidak menjadi faktor tata kelola perusahaan yang baik
dalam menjaga tindakan manajemen laba.
2.3.3 Pengaruh Frekuensi Rapat Direksi terhadap Manajemen Laba
Jumlah rapat yang diadakan oleh para dewan dalam suatu perusahaan akan
sangat mempengaruhi tingkat praktik manajemen laba. Kesempatan untuk
melakukan manajemen laba tentunya akan lebih rendah jika jumlah rapat para
dewan semakin sering dilakukan. Adanya rapat dewan direksi secara berkala,
tentunya masalah atau kendala yang dihadapi para direksi terhadap tindakan para
manajer akan lebih cepat mendapatkan jalan keluar karena telah melewati
pembahasan bersama dan mengambil keputusan secara seksama. Dewan direksi
yang jarang mengadakan rapat bersama akan lebih sulit untuk mendeteksi
tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen.
Penelitian yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara kedua
variabel ini diteliti oleh Mansor et al. (2013), Ballesta dan Meca (2013), Ugbede
et al. (2013), Salleh dan Haat (2014), Kankanamage (2015), Kahiri et al. (2014),
Abbadi et al. (2016), serta Siam et al. (2014). Hasil penelitian tersebut
menunjukkan bahwa semakin banyak rapat yang diadakan maka semakin rendah
kesempatan terjadinya manipulasi laba.
Hasil penelitian Iraya et al. (2015) menunjukkan bahwa frekuensi rapat para
dewan memiliki hubungan positif terhadap manajemen laba. Nganchom (2015),
Daghsni et al (2015), Obigbemi et al. (2016), Singh et al. (2017), Gulzar dan
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Wang (2011) dan Amin et al. (2014) memiliki hasil penelitian yang serupa
dimana hubungan antara para dewan dan manajemen laba adalah signifikan
positif.
2.3.4 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Manajemen Laba
Menurut teori keagenan, pihak manajemen mendapatkan pengawasan yang
efektif dari komite audit independen yang bertujuan agar pihak manajemen tidak
dapat memanipulasi tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri dan
merugikan pemilik perusahaan. Adanya pengawasan dari komite audit independen
akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan tingkat praktik
manajemen laba yang minimal.
Luthan et al. (2015) dan Taktak (2014) berpendapat bahwa komite audit
memiliki hubungan negatif terhadap manajemen laba. Semakin banyak anggota
komite audit akan meningkatkan laporan kualitas laporan keuangan. Hasil
penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Iraya et al. (2015), Miko dan
Kamardin (2014).
Ballesta dan Meca (2007), Ngamchom (2015), Okougbo dan Okike (2015),
serta Ayemere dan Elijah (2015) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan
bahwa komite audit memiliki hubungan positif terhadap manajemen laba.
Chandrasegaram et al. (2005) dan Ishak et al. (2011) memiliki pendapat yang
sama.
Ada juga hasil penelitian yang menunjukkan tidak ada pengaruh signifikan
antara komite audit dengan manajemen laba yang dilakukan oleh Amar (2014).
Komite audit independen biasanya memiliki keterbatasan ruang lingkup ataupun
kompetensi untuk dapat mencegah terjadinya tindakan manajemen laba.
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Penelitian tersebut diteliti oleh Grassa (2017), Prayogo et al. (2013), Guna dan
Herawaty (2010), Adiguzel (2013), Malhotra (2016), dan Chandrasegaram et al.
(2013).
2.3.5 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Manajemen Laba
Pelaksanaan rapat komite audit biasanya membahas masalah atau isu yang
sudah pernah dikomunikasikan dengan manajemen yang selanjutnya akan
ditindaklanjuti oleh komite audit. Selain itu, tujuan dilakukan rapat juga untuk
meninjau akurasi laporan keuangan dan mengurangi praktik manajemen laba yang
dilakukan oleh pihak manajemen, jadi semakin sering dilakukan rapat komite
audit diyakini dapat mencegah terjadinya manajemen laba.
Hubungan negatif antara frekuensi rapat komite audit dan manajemen laba
ditunjukkan pada hasil penelitian Mansor et al. (2013). Penelitian tersebut
mempunyai hasil yang sama dengan penelitian Abbadi et al. (2016), Ayemere dan
Elijah (2015), Malhotra (2016) dan Saleh et al. (2007). Artinya semakin banyak
rapat diadakan maka semakin rendah persentase manajemen laba karena dengan
rapatnya komite audit tentunya dapat menghasilkan laporan yang berkualitas dan
meminimalisir tindakan manajemen laba.
Hasil penelitian diatas bertolak belakang dengan penelitian Hamdan et al.
(2013) dan Nganchom (2015) dimana hasilnya frekuensi rapat komite audit
berhubungan positif dengan manajemen laba. Hasil lain ditunjukkan oleh
penelitian yang dilakukan oleh Chandrasegaram et al. (2013), Singh et al. (2017),
Prayogo et al. (2013), Bedrad et al. (2004) dimana tidak ada pengaruh antara
frekuensi rapat komite audit dan manajemen laba.
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2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba
Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan yang
dimiliki oleh lembaga atau institusi, contohnya bank, perusahaan asuransi dan
perusahaan investasi. Kepemilikan institutional mempunyai peran penting karena
memiliki kompetensi dalam melakukan pengawasan yang lebih maksimal dan
optimal untuk meminimalisir pihak manajemen melakukan manajemen laba.
Roodposhti
institusional

dan

Chahsmi

berpengaruh

(2011)

signifikan

menyatakan bahwa

positif

terhadap

kepemilikan

manajemen

laba.

Kepemilikan institusional yang tinggi tentunya lebih tinggi juga discretionary
accrual. Hasil yang serupa diperoleh pada penelitian yang diteliti oleh Alvez
(2012), Kazemian dan Sanusi (2015), Ratnawati dan Hamid (2015), Johari et al.
(2008), dan Masud & Mazumder (2016)
Hasil penelitian Shah et al. (2009) dan Park dan Shin (2002) menunjukkan
terdapat hubungan signifikan negatif antara kepemilikan institusional dan
manajemen laba, yang artinya kepemilikan institusional dapat mengurangi praktik
manajemen laba. Beberapa peneliti lainnya juga menemukan hasil yang konsisten
seperti Taktak &Mbarki (2014), Ajay dan Madhumathi (2015), Ratnawati dan
Hamid (2015) dan Lee et al. (2015).
Selain hubungan positif dan negatif, ada juga penelitian yang menunjukkan
hasil bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusional dan manajemen
laba. Penelitian tersebut dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010), Meca dan
Ballesta (2009), dan Fayoumi et al. (2010).
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2.3.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba
Kepemilikan manajerial menunjukkan saham suatu perusahaan yang
dimiliki oleh pihak manajer perusahaan itu sendiri. Menurut Fayoumi et al. (2010)
antara kepemilikan menajerial dan manajemen laba memiliki pengaruh signifikan
positif yang dimana semakin besar kepemilikan yang dipegang oleh manajer,
maka semakin besar kesempatan terjadinya manajemen laba yang bertujuan untuk
mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan cara meningkatkan harga
saham. Hasil ini konsisten dengan hasil penelitian Alves (2012), Fayoumi et al.
(2010), Ratnawati dan Hamid (2015), Johari et al. (2008), Kazemian dan Sanusi
(2015), dan Masud dan Mazumder (2016).
Penelitian dengan hasil siginifikan negatif ditemukan oleh Taktak dan
Mbarki (2014) dan Lee et al. (2015). Meca dan Ballesta (2009) menyatakan hasil
yang berbeda yaitu tidak ada hubungan antara kepemilikan manajer terhadap
manajemen laba.

2.4

Model Penelitian
Model penelitian ini menggunakan manajemen laba sebagai variabel

dependen. Variabel independen yang digunakan adalah ukuran dewan, dewan
independen, frekuensi rapat direksi, komite audit independen, frekuensi rapat
komite audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Return on
Asset (ROA) akan digunakan sebagai variabel kontrol pada penelitian ini. Model
penelitian merupakan gabungan dari model penelitian Singh et al. (2017) dan
Kazemian dan Sanusi (2015).
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Ukuran Dewan
Dewan Independen
Frekuensi Rapat Direksi
Komite Audit Independen
Manajemen Laba
Frekuensi Rapat Komite Audit

Kepemilikan Manajerial
Return on Asset
Gambar 2.3 Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen
Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2.5

Pengembangan Hipotesis

H1:

Ukuran dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba

H2:

Dewan independen berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba

H3:

Frekuensi rapat direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen
laba

H4:

Komite audit independen berpengaruh signifikan negatif terhadap
manajemen laba

H5:

Frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap
manajemen laba

H6:

Kepemilikan

institusional

berpengaruh

signifikan

negatif

terhadap

manajemen laba
H7:

Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen
laba
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