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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 
2.1  Manajemen Laba  

 Schipper (1989) menjelaskan manajemen laba merupakan intrusi pada 

pelaporan keuangan eksternal dalam memperoleh keuntungan pribadi, Hal ini 

berpotensi terjadi karena fleksibilitas dan tingkat diskresi manajer perusahaan 

dalam melaporkan kinerja keuangan perusahaan. Degeorge et al. (1999) 

menyatakan bahwa manajemen laba adalah strategis dan kebijaksanaan dari 

manajerial dalam mengubah atau memanipulasi angka produktif yang dilaporkan 

ke pihak eksternal. Dechow et al. (1995) mendefinisikan manajemen laba 

merupakan proses yang disengajakan pada batasan umum prinsip akuntansi untuk 

menghasilkan laporan pendapatan yang diinginkan dikutip dalam (Schipper, 

1989). 

 Godard (2004) menjelaskan bahwa manajer yang dapat mengelola 

peluang investasi dengan baik, maka akan mempengaruhi pertumbuhan 

perusahaan dimasa yang akan datang.  Menurut Beneish (2001) manajemen laba 

terdiri dari 2 perspektif, yang pertama adalah perspektif informasi yang 

menyatakan bahwa kebijaksanaan manajerial yang diterapkan dalam perusahaan 

merupakan salah satu sarana bagi para manajer untuk menyampaikan kepada 

investor mengenai harapan atau prospek menurut manajer atas masa depan 

perusahaan yang akan datang, dan yang kedua adalah perspektif oportunistik yang 

menyatakan bahwa para manajer berusaha memanipulasi laporan untuk 

menyesatkan para investor. 
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Gajevszky (2014), Healy dan Wahlen (1999), serta Roychowdhury (2006) 

berpendapat bahwa manipulasi pelaporan angka akuntansi dalam praktik 

operasional perusahaan muncul dari keinginan manajemen untuk menyesatkan 

pemegang saham dalam memanipulasi terpenuhi target keuangan perusahaan dan 

keuntungan pribadi manajemen. Adanya potensi terjadinya manajemen laba 

pemegang saham akan kesulitan dalam mengetahui laporan keuangan perusahaan 

yang sebenarnya, adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu pembuktian 

aspek-aspek yang berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga dapat menjadi 

salah satu patokan dalam menghindari terjadinya manajemen laba.  

Soliman, Bassiouny dan Ragab (2016) melakukan penelitian pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba dengan Variabel independen 

yaitu firm size, financial leverage, firm age  dan audit quality. Peter, Uwuigbe dan 

Oyeniyi (2014) juga melakukan pengkajian pengaruh tata kelola terhadap 

mekanisme manajemen laba dengan Variabel independen yakni firm size, board 

size, , CEO duality dan board independence. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Johari, Saleh dan Hassan (2008) melakukan pengkajian tentang pengaruh 

dewan independen, kompetensi dan kepemilikan dewan terhadap manajemen laba. 

Pengkajian tersebut diambil dari negara malaysia yang mengumpulkan data dari 

perusahaan yang terdaftar dibursa malaysia pada tahun 2004-2006. Variabel 

independen peneliti tersebut berindependensi directors independence, ceo duality, 

directors compentency, directors experience and managerial ownership. 
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Penelitian tersebut telah memperbanyak variabel kontrol seperti ROA, firm size, 

operating cash flows, leverage and audit quality.   

 Iskandar dan Bukit (2009) meneruskan penelitian tentang dampak arus 

kas dan komite audit terhadap manajemen laba. Pengkajian tersebut diambil dari 

negara Malaysia yang mengumpulkan data dari perusahaan yang terdaftar di bursa 

malaysia dengan total 225 perusahaan pada tahun 2001. Variabel independen 

penelitian tersebut yaitu berindependensi arus kas dan audit komite. Penelitian 

tersebut telah memperbanyak variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, arus kas 

dan total akrual. 

 Fayoumi, Abuzayed dan Alexander (2010) melanjutkan penelitian 

tentang dampak struktur kepemilikan terhadap manajemen laba dengan 

mengambil data dari sampel perusahaan industri jordanian pada tahun 2001-2005. 

Variabel independen pada pengkajian ini terpusat pada Insider ownership, 

institutional investor and external block-holder. Pengkajian ini melibatkan 

beberapa variabel kontrol seperti firm size, ROE, growth and leverage. 

 Nugroho dan Eko (2011) melanjutkan penelitian tentang pengaruh 

karakteristik dewan terhadap manajemen laba dengan mengambil data di BEI 

periode 2004-2008. Variabel independen yang digunakan pada pengkajian ini 

adalah independent board of directors, CEO Duality, board size, board 

composition, board tenure, block interlock and audit committee.   

 Abed, Badainah, dan Serdaneh (2012) melanjutkan penelitian tentang 

pengaruh tingkat konservatisme terhadap manajemen laba, dengan menggunakan 

data 256 perusahaan manufaktur di Jordanian periode 2006-2009. Variabel 
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independen dalam pengkajian ini yaitu konservatisme. Penelitian ini juga 

melibatkan beberapa variabel kontrol yang terdiri dari prestasi, ukuran perusahaan, 

ukuran audit dan solvabilitas.  

Gulzar dan Wang (2011) melanjutkan penelitian tentang pengaruh 

karakteristik tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba, dengan mengambil 

data dari 1009 perusahaan china dari tahun 2002-2006. Variabel independen 

dalam penelitian ini yaitu proportion of independent non-executive directors, 

absolute discretionary accruals, discretionary accruals, CEO duality, board size, 

audit committee, board of directors, frequency of board meetings, corporate 

ownership, ownership concentration, board sex ratio dan director shareholdings. 

Penelitian ini juga melibatkan beberapa variabel kontrol yang terdiri dari return 

on assets, leverage, cash flow dan firm size.  
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Gambar 1 Model pengaruh karakteristik dan tata kelola perusahaan terhadap 

manajemen laba, sumber: M., Awais, G. & Zongjun, W., 2011, Corporate 

governance and characteristics and earnings management: emprical evidence 

from chinese listed firms. 

Moradi, Salehi dan Najari (2012) melanjutkan penelitian tentang variabel 

efektif yang berpengaruh terhadap manajemen laba, dengan mengambil seluruh 

data perusahaan dari bursa efek tehran pada tahun 2004-2010. Variabel 

independen pada penelitian ini terdiri dari current ratio, leverage, firm size, 

political costs, profitability, change in net income, ratio of gross income to sale, 

ownership concentration, type of ownership dan auditor change.    
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Liu (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh pengawasan dewan 

dan kontrak manajemen terhadap manajemen laba, dengan mengambil data 138 

perusahaan yang terdaftar di ASX. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu 

CEO Duality, dewan independen, managerial ownership dan existence of 

corporate governance committee. Penelitian ini juga melibatkan beberapa variabel 

kontrol yang terdiri dari ownership concentration, leverage, board size dan firm 

size.  

Ahmadzade, Hassanzadeh, Pooryegane dan Ebrahimi (2012) melanjutkan 

penelitian tentang pengaruh kepemilikan kantor audit dan spesialisasi industri 

terhadap manajemen laba, dengan mengambil data 73 perusahaan di Bursa Tehran 

periode 2008-2011. Variabel independen dalam pengkajian ini yakni auditor 

industry specialization dan audit tenure. Penelitian ini melibatkan beberapa 

variabel control yang terdiri dari cash flow, firm size dan operational cycle. Alves 

(2012) melanjutkan penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

manajemen laba, dengan mengambil 34 data perusahaan non-financial pada 

negara Portugal dari tahun 2002-2007. Variabel indepeden yang digunakan pada 

penelitian ini terdiri dari concentratiom, firm size, performance, leverage, board 

size dan operating cash flows.   

Memis dan Cetenak (2012) melanjutkan penelitian pengaruh kualitas 

audit dan lingkungan hukum terhadap manajemen laba, dengan mengambil data 

1507 perusahaan dari 8 negara yang berbeda. Variabel independen dalam 

penelitian ini yaitu firm size, leverage, ROA, rule of law index dan corruption 

index.  
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  Okolie, Izedonmi dan Enofe (2013) juga melanjutkan penelitian pengaruh 

kualitas audit dan Discretionary Accruals Management terhadap manajemen laba 

dengan mengambil data dari 57 perusahaan di nigeria pada tahun 2006-2011. 

Variabel independen yang digunakan yaitu audit firm size, a measure of auditor 

independence, audit tenure dan degree of audit client importance to the audit 

firm. Variabel kontrol yang digunakan yaitu cash flow from operations, griwth 

prospects of the company, company size dan leverage. Llukani (2013) 

malanjutkan penelitian tentang pengaruh ukuran dewan terhadap manajemen laba, 

dengan mengabil data dari 300 perusahaan dari albanian. Variabel independen 

dalam penelitian ini yaitu firm size, leverage, change in sales dan foreign capital 

structures.  

 Chandrasegaram, Rahimansa, Rahman, Abdullah dan Mat (2013) lanjut 

melakukan penelitian pengaruh karakteristik audit komite terhadap manajemen 

laba dengan mengambil 153 perusahaan dari bursa publik malaysia periode 2011. 

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu audit committee meetings, audit 

committee size dan audit committee independence.  

Gill, Biger, dan Harvinder dan Mathur (2013) melanjutkan penelitian 

tentang manajemen laba, nilai perusahaan dan kinerja perusahaan pada 

perusahaan manufaktur india, dengan mengambil data 500 perusahaan di bursa 

bombay periode 2009-2012. Variabel independen dalam pengkajian ini yaitu 

market value, managed revenues, firm size, leverage dan current ratio.  

 Uwuigbe, Peter dan Oyeniyi (2014) melanjutkan pengkajian pengaruh tata 

kelola terhadap mekanisme manajemen laba dengan mengambil data periode 
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2007-2011. Variabel independen dalam pengkajian ini yaitu CEO duality, board 

independence, board size dan firm size.  

  Mishra dan Malhotra (2016) lanjut meneiliti tentang pengaruh 

karakteristik audit komite terhadap manajemen laba, dengan mengambil data 

seluruh perusahaan di BSE (Bombay Stock Exchange) dengan total 130 

perusahaan pada periode 2013-2015. Variabel independen dalam penelitian ini 

yaitu ukuran audit komite, audit komite independen, audit komite komisaris 

berganda, keahlian audit komite dan rapat komite audit. Penelitian ini melibatkan 

beberapa variabel kontrol yang terdiri dari leverage, log of total asset, negative 

income (loss), absolute change in earnings, price to book ratio dan big four. 

Rezaei dan Neghabi (2016) melanjutkan penelitian tentang Pengaruh 

krisis keuangan global terhadap manajemen laba, dengan mengambil data pada 

bursa Tehran periode 2008-2012. Variabel independen pengkajian ini yaitu firm 

size, sales growth, profitability, financial leverage dan efficiency of asset.  

  Bassiouny, Soliman dan Ragab (2016) melakukan penelitian pengaruh 

karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba, dengan mengambil data dari 

50 perusahaan di bursa Egyptian periode 2007-2011. Variabel independen dalam 

penelitian tersebut yaitu firm size, financial leverage, firm age  dan audit quality.   

 

2.3 Komponen yang Mempengaruhi Manajemen Laba 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Manajemen Laba  

  Menurut Beasley (1996), Sanda, Mikailu dan Garba (2008) ukuran 

dewan adalah faktor utama yang mempengaruhi efektifitas pengawasan 

manajerial. Ukuran dewan yang meningkat dapat mempengaruhi peningkatan 
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pemantauan secara ketat terhadap perusahaan dalam mencegah manajer dalam 

manipulasi laporan keuangan (Feng & Shiao, 2009).  

 Jensen (1993) menyatakan bahwa banyaknya dewan dapat meningkatkan 

pengawasan dalam mengantisipasi terjadinya manajemen laba. Berbeda pendapat 

dengan Yermack (1997) yang menyimpulkan bahwa ukuran dewan yang kecil 

lebih gampang dalam pengendalian dan pengawasan dibandingkan dengan ukuran 

dewan yang besar karena jauh lebih mudah dalam pemantauan, ukuran dewan 

harus berbanding terbalik dengan manajemen laba sehingga ukuran dewan yang 

kecil juga dapat menggurangi penggunaan discretionary accruals.   

Pengaruh ukuran dewan terhadap manajemen laba menurut Uwuigbe, 

Peter dam Oyeniyi (2014), Nugroho dan Eko (2011), JingHui Liu (2012), Saleem, 

Alifiah dan Tahir (2016) dan Rezaei dan Neghabi (2016) adalah signifikan negatif 

sedangkan hasil uji Patrick, Liu (2012), Paulinus dan Nympha (2015), Gulzar dan 

Wang (2011) dan Daghsni, Zouhayer dan Mbarek (2016) adalah signifikan positif.  

2.3.2 Pengaruh Dewan Independen terhadap Manajemen Laba  

 Dewan independen yaitu salah satu mekanisme memantau proses 

pencatatan akuntansi (Klein, 2002). Oleh karena itu, manajerial harus terdiri dari 

anggota yang bersifat independen yang bukan termasuk direktur eksekutif 

perusahaan maupun pihak internal perusahaan. Studi sebelumnya memberikan 

bukti bahwa direktur non eksekutif dan pihak eksternal perusahaan adalah 

mekanisme dalam mempermudah pemantauan pelaporan keuangan perusahaan 

(Beasley, 1996). 
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 Pengaruh dewan independen dalam manajemen laba tidak membawa 

pengaruh yang signifikan dalam deskripsi dewan independen, yang pada 

umumnya dirunjuk pada non executive directiors, Hal tersebut mengakibatkan 

terbatasnya analisa dewan independen yang terkategori non executive directiors, 

dan dewan independen memiliki batas sehingga sulit melakukan pemeriksaan 

yang lebih dalam terhadap perilaku diskresioner manajerial (Garcia-Meca & 

Ballesta, 2009). Klein (2002) mendokumentasikan bahwa, dewan yang berasal 

dari luar perusahaan pada umumnya jarang terlibat dalam manajemen laba melalui 

abnormal accruals.  

Pengaruh ukuran dewan dan dewan independen terhadap manajemen laba 

menurut Uwuigbe, Peter dan Oyeniyi (2014), Liu (2012),  Daghsni, Zouhayer dan 

Mbarek (2016) dan Saleem, Alifiah dan Tahir (2016) adalah signifikan negatif 

sedangkan hasil uji Liu (2012), Patrick, Paulinus dan Nympha (2015) dan 

Swastika (2013) adalah signifikan positif.  

2.3.3 Pengaruh Aktifitas Dewan terhadap Manajemen Laba  

 Conger (1998) menyatakan bahwa aktifitas dewan dapat diukur dengan 

frekuensi pertemuan dewan, pertemuan dewan merupakan sumber penting dalam 

pengawasan operasional perusahaan, Banyak ahli akademis yang mengkritik 

bahwa dewan yang terlalu sedikit dalam menghadiri pertemuan secara teratur 

akan membatasi kemampuan mereka dalam memantau operasional perusahaan 

maupun pencatatan laporan keuangan manajemen.  

 Godard (2004) menjelaskan hubungan antara aktivitas dewan terhadap 

manajemen laba, pengaruh antara dua variabel  tersebut menghasilkan kesimpulan 
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yang kontradiktif. Studi sebelumnya membuktikan bahwa seringnya pertemuan 

dewan diharapkan dapat memantau aktifitas manajer agar tetap terjaga dari 

tindakan manajemen laba (Vafeas, 2000). Pengaruh aktivitas dewan terhadap 

manajemen laba menurut Meiranto (2013), Daghsni, Zouhayer dan Mbarek (2016) 

dan Saleem, Alifiah dan Tahir (2016) adalah signifikan negatif.  

2.3.4 Pengaruh  Rapat Audit Komite terhadap Manajemen Laba 

 Rapat audit komite menurut Financial Reporting Council (2012) adalah 

pertemuan dewan direksi yang berkewajiban atas kewajaran laporan keuangan, 

pengawasan keuangan perusahaan, dan memberikan rekomendasi kepada 

perusahaan. Anggaran dasar BAPEPAM No. 55/POJK.04/2015 menyebutkan 

audit komite berkewajiban menyelenggarakan pertemuan secara periodik minimal 

tiga bulan satu kali. Pertemuan audit komite dapat dilaksanakan bila yang 

menghadiri minimal 50% (lima puluh persen) dari total dewan atau anggota. 

  Klein (2002) menyatakan bahwa audit komite yang aktif berasal dari 

banyaknya jumlah rapat yang dilakukan perusahaan. Tujuan penting dalam 

mengadakan audit komite adalah untuk menyediakan waktu yang cukup dalam 

melaksanakan tugas dan memperketat pemantauan proses pelaporan keuangan 

perusahaan (Lin & Hwang, 2010). Studi sebelumnya menyatakan perusahaan 

yang banyak melakukan pertemuan atau rapat komite audit maka cenderung tidak 

dikenai sanksi penipuan dan akuntansi agresif (Abbott et al., 2000). 

 Pengaruh rapat audit komite terhadap manajemen laba menurut 

pengkajian Saleem, Alifiah dan Tahir (2016), Chandrasegaram, Rahimansa, 

Rahman, Abdullah dan Mat (2013) dan Musa, Dakata, Kamardin, hasnah, Malak 
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dan Delima (2017) yaitu signifikan negatif sedangkan Salleh dan Haat (2014), 

Susanto dan Pradipa (2016) dan Susanto (2016) berpengaruh signifikan positif. 

2.3.5 Pengaruh Kehadiran Rapat Audit Komite terhadap Manajemen 

Laba 

 Soliman dan Ragab (2014) menyatakan jumlah mutlak kehadiran audit 

komite menjamin kemudahan dalam mengendalikan manajemen laba, Sebagian 

besar penelitian sebelumnya menggunakan jumlah kehadiran dalam pertemuan 

rapat komite audit sebagai tolak ukur komite audit yang efektif dalam pemantauan 

perusahaan. Namun, pada realitanya tidak semua anggota komite audit 

menghadiri pertemuan.  

  Menurut Krishnan dan Visvanathan (2009) kehadiran rapat komite audit 

sangat membantu dalam meningkatkan pemantauan dan memastikan proses 

pencatatan laporan keuangan perusahaan. Jadi semakin besar jumlah kehadiran 

rapat audit komite maka kemungkinan terjadi kecurangan pun semakin kecil 

(Beasley, 1996).  

 Pengaruh kehadiran rapat komite audit menurut hasil penelitian Prastiti 

dan Meiranto (2013) dan Dakata, Kamardin, hasnah, Malak dan Delima (2017) 

yaitu signifikan negatif. Berbeda dengan hasil penelitian Ormin, Tuta, Shadrach 

(2015) yaitu signifikan positif.  

2.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

 Ukuran perusahaan adalah salah satu variabel kontrol pada pengkajian 

pengaruh terhadap manajemen laba. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba menyebabkan munculnya anggapan yang sangat bervariasi 
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(Kouki, Atri, Souid, & Elkhadi, 2011). Watts dan Zimmerman (1978),  Moses 

(1997) menyatakan perusahaan besar dapat menghasilkan pendapatan yang 

banyak dibandingkan perusahaan kecil, karena perusahaan besar mempunyai nilai 

politik yang tinggi. Biaya politik yang lebih tinggi dikarenakan profitabilitasnya 

lebih menarik perhatian kepada para media dan konsumen (Yendrawati & Setyo, 

2012).  

 Perusahaan yang berukuran besar memiliki berbagai pemangku 

kepentingan sehingga segala kebijakan perusahaan akan membawa dampak yang 

besar terhadap kepentingan umum, berbanding terbalik dengan perusahaan yang 

berukuran kecil. Bagi investor perusahaan dengan kebijakaan baik akan 

berimplikasi pada prospek arus kas dimasa depan dan pencatatan laporan 

keuangan dalam menghindari manajemen laba. Bagi pemerintah, perusahaan yang 

besar maupun kecil memiliki dampak pada efektifitas dalam peran memberikan 

perlindungan kepada masyarakat umum, serta jumlah pajak yang akan diterima 

(Pambudi & Sumantri, 2014). Banderlipe (2009), Jiang, Lee dan Anandarajan 

(2008), Peasnell, Paus dan Young (2000) menyatakan bahwa perusahaan besar 

akan lebih rendah dalam diskresi akrual. Di sisi lain, Menurut Lobo dan Zhou 

(2006) perusahaan besar lebih berpotensi dalam peningkatan laba, peningkatan 

laba juga mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh manajer peusahaan. 

 Pengaruh ukuran perusahan terhadap manajemen laba menurut Moradi, 

Salehi dan Najari (2012), Patrick, Paulinus dan Nympha (2015), Moradi, Salehi 

dan Najari (2012) Rezaei dan Neghabi (2016) dan Bassiouny, Soliman dan Ragab 

(2016) yaitu signifikan positif, berbeda dengan hasil penelitian Cabej (2013), 

Swastika (2013), Musa, Dakata, Kamardin, hasnah, Malak dan Delima (2017), 
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Susanto (2016), Qi dan Tian (2012), Jao dan Pagalung (2011), Sun et al. (2011), 

Wardhani dan Joseph (2010), Kusumawardhani (2012), Jinghui Liu (2012), 

Ahmadzade, Hassanzadeh, Pooryegane, Llukani (2013), Memis dan Cetenak 

(2012) dan Ebrahimi (2012)  berpengaruh signifikan negatif. 

2.3.7 Pengaruh Solvabilitas terhadap Manajemen Laba 

 Alsharairi dan Salama (2012) menyatakan Solvabilitas sebagai 

pemanfaatan dana yang digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan 

keuntungan perusahaan. Efek Solvabilitas pada manajemen laba menyebabkan 

perbedaan saran dan sanggahan di antara para ahli, perusahaan dengan 

Solvabilitas tinggi diasumsikan memiliki akrual diskresioner yang lebih tinggi 

(Alkhatib, 2012).  Watts dan Zimmerman (1978) menyatakan Solvabilitas 

merupakan jumlah aset perusahaan yang masih hutang, semakin tinggi rasio 

Solvabilitas maka semakin besar pula ketidak mampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya. Hal ini mempengaruhi pandangan kreditur atas kinerja 

dan penilaian dalam memberikan kepercayaan kepada perusahaan dalam 

membayar kewajibanya (Rice, 2013).  

Ali et al. (2008), DeFond dan Jiambalvo (1994), Jiang (2008) 

mengemukakan bahwa sebuah perusahaan bila memiliki nilai Solvabilitas yang 

tinggi maka memiliki insentif yang kuat dalam menggunakan akrual pendapatan 

untuk meningkatkan kendala kontraktual. Meski demikian, perusahaan yang 

memilki nilai Solvabilitas yang tinggi pada umumnya jarang terjadi manajemen 

laba karena  kreditur pada perusahaan tersebut akan menperhatikan secara ketat. 
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Pengaruh solvabilitas terhadap manajemen laba menurut Johari, Saleh, 

Jaffar dan Hassan (2008), Jinghui Liu (2012),  Musa, Dakata, Kamardin, hasnah, 

Malak dan Delima (2017), Moradi, Salehi dan Najari (2012), Rezaei dan Neghabi 

(2016), Memis dan Cetenak (2012) dan Bassiouny, Soliman dan Ragab (2016) 

signifikan positif, Sedangkan Zamria, Rahmanb dan Isac (2013), Ayemere dan 

Elijah (2015) dan Llukani (2013) signifikan negatif, dan Fayoumi, Abuzayed dan 

Alexander (2010) menyatakan insignifikan. 

2.3.8 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

 Menurut DeFond dan Park (1997) bila tingkat keuntungan perusahaan 

yang dikategorikan tinggi, manajer mempunyai potensi tidak memperlihatkan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya di laporan keuangan. ini dibuat oleh manajer 

agar antisipasi defisit pada masa depan perusahaan agar dapat digantikan dengan 

keuntungan yang tersimpan dimasa dini. 

 Studi sebelumnya membuktikan bahwa profitabilitas perusahaan terkait 

erat dengan arus kas dan ROA. ROA yang digunakan dalam pengkajian ini 

merupakan studi tahun berjalan. Oleh karena itu, ROA yang baik merupakan 

insentif bagi manajer untuk mengelola laba perusahaan dalam menujukkan 

profitabilitas ataupun keuntungan pada masa depan perusahaan (Demirkan & Platt, 

2009). Menurut Rahman dan Ali (2006) penelitian ini menggunakan ROA sebagai 

pengukuran kinerja perusahaan dengan cara mengoperasikan EBIT dibagi dengan 

total aset. 

Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba menurut Musa, Nura 

Dakata, Kamardin, hasnah, Malak dan Delima (2017) adalah signifikan negatif. 
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Sedangkan menurut Rezaei dan Neghabi (2016), Roodposhti, Arabahmadi, 

Arabahmadi (2012) dan Rezaei dan Neghabi (2016)  adalah signifikan positif.  

2.3.9  Pengaruh Kinerja Perusahaan terhadap Manajemen Laba  

 Menurut Carrie dan McDevitt (1997) kinerja perusahaan adalah 

manajemen kinerja yang dapat menggambarkan proses dalam pengelolaan 

organisasi agar sesuai dengan strategi dan tujuan fungsional perusahaan. Selain itu 

nilai perusahaan yang baik dapat membawa manfaat kepada pemegang saham 

(Rouf, 2011). Kinerja perusahaan mampu dinilai berdasarkan laporan keuangan. 

Akibatnya perusahaan berkinerja baik akan memperkuat manajemen dalam 

pengungkapan atau tanggung jawaban dalam penyusunan laporan keuangan 

(Herly & Sisnuhadi, 2011). 

 Bergstresser dan Philippon (2006), Chunguang (2006), Erickson dan 

Wang (1999), Gong, Louis, dan Sun (2008), Hamza dan Lakhal (2010), Hope, 

Kang, dan Kim (2011), Leuz, Nanda (2012), Wysocki (2003), Louis (2004), Sun 

dan Rath (2008) mempelajari pengaruh kinerja perusahaan pada manajemen laba. 

Kinerja perusahaan sangat penting dalam pemantauan manajemen perusahaan 

(Demirbag, Tatoglu, Tekinus, & Zaim, 2006). Dalam peningkatan kinerja 

perusahaan tidak dapat dilakukan tanpa mengukur hasil. Oleh sebab itu, 

peningkatan kinerja memerlukan pengukuran untuk di identifikasi tingkat dimana 

sumber daya perusahaan apakah sudah cukup untuk mempengaruhi kinerja 

perusahaan (Gadenne & Sharma, 2002) dan (Madu, Aheto, Kuei, & Winokur, 

1996).  
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Pengaruh kinerja perusahaan terhadap manajemen laba menurut 

Roodposhti, Arabahmadi dan Arabahmadi (2012) adalah signifikan positif 

sedangkan menurut Hassen (2014) dan Fayoumi, Abuzayed dan Alexander (2010) 

adalah signifikan negatif. 

 

2.4 Perumusan Hipotesis dan Model Penelitian 

 Berdasarkan model penelitian yang terdapat di atas, hipotesis untuk 

pengkajian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1:  Varaibel ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap varaibel 

manajemen laba.  

H2:  Varaibel dewan independen berpengaruh signifikan positif terhadap 

varaibel manajemen laba. 

H3:   Varaibel aktivitas dewan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

varaibel manajemen laba. 

H4:  Varaibel rapat komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

varaibel manajemen laba.  

H5: Varaibel kehadiran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

varaibel manajemen laba.  

H6: Varaibel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

varaibel manajemen laba.  

H7: Varaibel solvabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap varaibel 

manajemen laba.  
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H8: Varaibel profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap varaibel 

manajemen laba.  

H9: Varaibel kinerja perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

varaibel manajemen laba.   

 Model penelitian diusulkan pada pengkajian atau penelitian ini yaitu 

pengaruh karakteristik dewan dan komite audit terhadap manajemen laba dengan 

manajemen laba merupakan variabel dependennya. Berikut variabel independen 

yang ditetapkan dalam pengujian pada model penelitian pada topik ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Model penelitian, sumber: Data diolah, 2018. 
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