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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERANCANGAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Manajemen Laba 

 Manajemen laba didefinisikan sebagai keputusan manajer dalam 

menentukan kebijakan akuntansi dengan maksud untuk memenuhi beberapa 

tujuan yang spesifik (Scott, 2012). Manajemen laba mengacu pada upaya manajer 

perusahaan dalam memanipulasi angka akuntansi, sehingga menyebabkan laporan 

keuangan menjadi tidak transparan (Kamran & Shah, 2014). Sementara, Ronen 

dan Yaari (2011) mendefinisikan manajemen laba sebagai kumpulan keputusan 

manajerial yang tidak melaporkan jangka pendek sebenarnya, laba yang nilainya 

dimaksimalkan seperti yang diketahui manajemen. 

 Menurut Islam, Ali, dan Ahmad (2011), manajemen laba tidak bisa 

diukur secara langsung. Discretionary accrual ialah salah satu pengukuran untuk 

mengetahui tingkat manajemen laba. Kesulitan dihadapi beberapa peneliti dalam 

membedakan discretionary accrual dan non-discretionary accrual yang 

merupakan hal sangat penting. Discretionary accrual ialah akrual yang 

mengalami perubahaan akibat keputusan manajemen pada pelaporan keuangan. 

Contohnya adalah adanya perubahaan penyisihan piutang tak tertagih oleh 

keputusan pihak manajemen. Perubahan ini yang didefinisikan sebagai 

discretionary accrual. Sedangkan non-discretionary accrual ialah perubahan yang 

terjadi karena akibat dari keputusan akuntansi manajemen yang diingankan. 

Contohnya saat pertumbuhan ekonomi, pihak manajemen menginginkan 
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perubahan atas akun piutang dan utang sebagai bentuk kenaikan penjualan atau 

pendapatan tanpa melalukan manajemen laba. 

 Masalah keagenan pada manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori 

keagenan. Teori ini menganggap bahwa setiap individu malakukan tindakan 

dengan dasar kepentingan sendiri (Lestari & Murtanto, 2017). Teori keagenan 

menyatakan pemisahaan kepemilikan dan kendali menyebabkan konvergensi 

dalam pencarian kepentingan pemilik yang bertentangan dengan kepentingan 

pihak manajerial (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi menunjukkan bahwa 

mekanisme pengawasan dapat meningkatkan keselarasan kepentingan antara 

manajemen dan pemegang saham dan mengurangi setiap perilaku oportunistik 

yang merupakan hasil dari konflik kepentingan (Alves, 2012). 

 Pemegang saham menggunakan laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan. Jika terjadi asimetri informasi pada perusahaan, dimana informasi 

yang didapat tidak sama antara pemegang saham dan manajemen, manajemen 

mencari cara melakukan tindakan manajemen laba (Abdullah, Yusof, & Nor, 

2010). Hassan dan Ahmed (2012) mengatakan bahwa elemen tata kelola suatu 

perusahaan yang tidak bekerja dengan baik juga dapat menyebabkan terjadinya 

manajemen laba. Tata kelola perusahaan merupakan sarana mekanisme dan 

struktur yang berfungsi sebagai kontrol atas perilaku mementingkan kepentingan 

pribadi oleh manajer yang merupakan penyebab dilakukannya manajemen laba 

(Ogbonnaya, Ekwe, & Ihendinihu, 2016). Robin dan Amran (2016) mengatakan 

bahwa tata kelola perusahaan memastikan perlakuan yang adil untuk setiap 

kepentingan pemegang saham dan menciptakan akuntabilitas dan transparansi. 
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Oleh karena itu, mekanisme tata kelola perusahaan yang sepenuhnya terstruktur 

dapat memprediksi penurunan manajemen laba karena mereka menghasilkan 

pengawasan manajemen yang aktif, khususnya dalam proses pelaporan keuangan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Banyak jurnal dan artikel terdahulu yang telah meneliti tentang pengaruh 

struktur kepemilikan dan independensi dewan komisaris pada praktik manajemen 

laba. Seperti yang dilakukan oleh Ali, Salleh, dan Hassan (2008) di Malaysia 

mengenai asosiasi antara struktur kepemilikan dan manajemen laba dengan 

discretionary accrual sebagai pengukurannya. Yang diteliti yaitu pengaruh 

kepemilikan manajerial, kepemilikan individual, kepemilikan asing, leverage, 

serta kualitas audit pada manajemen laba dengan dimoderasi ukuran perusahaan. 

 Prencipe dan Bar-Yosef (2011) juga telah melakukan penelitian terhadap 

manajemen laba, tetapi hanya pada perusahaan kepemilikan keluarga dengan 

variabel moderasi yang terdiri dari proporsi anggota dewan komisaris independen 

dan CEO non-duality. Dari penelitian ini didapatkan bukti empiris yang 

menunjukan bahwa pada perusahaan yang dikendalikan keluarga, persentase 

anggota komisaris independen berpengaruh secara signifikan negatif pada 

manajemen laba dibanding entitas yang tidak dikendali keluarga. 

 Kamran dan Shah (2014) meneliti mengenai manajemen laba dengan 

mengestimasi discretionary accrual menggunakan 4 jenis model yaitu: Kothari, 

Leone, dan Wasley (2005); Kasznik (1999); Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995); 

dan Jones (1991). Pelaksanaan penelitian tersebut menggunakan variabel 
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independen berupa tata kelola dan struktur kepemilikan yang ditinjau yaitu 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan konsentrasi kepemilikan 

dengan sampel sebanyak 372 perusahaan Pakistan pada periode 2003-2010 yang 

terdaftar pada Karachi Stock Exchange. Hasil penelitian dengan model Jones 

menunjukan kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh secara signifikan 

serta kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif. 

 Penelitian yang dilakukan Aygun, Ic, dan Sayim (2014) juga 

menggunakan struktur kepemilikan sebagai variabel independennya dan 

manajemen laba sebagai dependen. Sampel perusahaan yang digunakan pada 

penelitian terdaftar di Instanbul Stock Exchange pada tahun 2009-2012. Struktur 

kepemilikan yang diteliti yaitu kepemilikan manajerial, institusional, serta ukuran 

dewan. Adapun variabel pengendali yaitu Return on Asset (ROA), leverage, dan 

ukuran perusahaan. 

 Poli (2015) juga melakukan penelitian terhadap hubungan struktur 

kepemilikan pada manajemen laba. Struktur kepemilikan yang digunakan sebagai 

variabel indepeden pada penilitian ini adalah kepemilikan non-eksekutif direktur, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan block holder, kepemilikan asing, 

kepemilikan institusional, serta kepemilikan konsentrasi serta kepemilikan negara. 

Ada juga variabel pengendali yang digunakan yaitu pinjaman bank, persentase 

pajak, dan ukuran perusahaan. 

 Cheng, Hung, Lieu, dan Chi (2015) melakukan penelitian yang 

menganalisis pengaruh perusahaan kepemilikan keluarga dan independensi dewan 

pada manajemen laba pada perusahaan di Taiwan. Hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa perusahaan keluarga lebih rentan terlibat dalam manajemen 

laba dibanding perusahaan non-keluarga yang terdaftar di perusahaan teknologi di 

Taiwan. Lebih lagi, ditemukan efek moderasi negatif independen dewan terhadap 

hubungan antara tingkat pengendalian keluarga dan manajemen laba.    

  Adapun Liu dan Tsai (2015) yang melakukan penelitian terhadap 

manajemen laba yaitu manajemen laba rill. Variabel independen yang 

mempengaruhi manajemen laba terdiri dari kualitas anggota direksi, kepemilikan 

manajerial dan institusional.  Variabel kontrol yang digunakan adalah leverage, 

size, CEO duality, rasio ROA, auditor big4, rasio market-to-book, dan kompensasi 

bonus. 

 Penelitian mengenai manajemen laba juga dilakukan oleh Alzoubi (2016) 

mengenai struktur kepemilikan berpengaruh pada manajemen laba. Penelitian 

menggunakan variabel independen berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, kepemilikan asing, kepemilikan keluarga, serta external block 

holders dengan manajemen laba sebagai variabel dependen. 

 Penelitian yang dilakukan Wimelda dan Chandra (2018) mengenai 

manajemen laba yang dipengaruhi beberapa variabel independen yaitu leverage, 

ukuran perusahaan, arus kas, dan tata kelola perusahaan yaitu ukuran komite audit, 

proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, serta kepemilikan 

manajerial dengan sampel akhir sebanyak 60 perusahaan manufaktur di BEI dari 

tahun 2013-2015. Penelitian ini menganalisis manajemen laba dengan model 

Jones yang dimodifikasi. 
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 Hashim dan Devi (2008) meneliti pada perusahaan di Malaysia mengenai 

komisaris independen, CEO duality, dan manajemen akrual. Yang diteliti yaitu 

ukuran komisaris independen dan CEO duality terhadap manajemen laba. Rapat 

dewan direksi, block holders, ukurang dewan direksi, ukuran perusahaan, arus kas, 

leverage, dan absolute charge adalah variabel kontrol yang digunakan dalam 

penelitian. 

 Penelitian yang dilakukan Uadiale (2013) mengenai manajemen laba 

yang dipengaruhi variabel independen yaitu tata kelola yang terdiri dari komposisi 

dewan komisaris dan komite audit dengan mengambil sampel di negara Nigeria. 

Penelitian tersebut menunjukan hasil bahwa dewan komisaris yang didominasi 

komisaris luar akan membawa pengalaman yang lebih luas terhadap perusahan 

dan dalam posisi yang lebih baik dalam memonitor dan mengontrol manajer. 

Sehingga kesimpulannya, penelitian ini merekomendasikan komposisi dewan 

komisaris seharusnya meliputi proporsi yang lebih besar atas dewan komisaris 

independen pihak luar.  

 Adebiyi dan Olowookere (2016) melakukan penelitian mengenai struktur 

kepemilikan, ukuran bank, dan  kualitas pelaporan keuangan dengan pengukuran 

discretionary accrual. Sampel diambil pada perusahaan Nigeria yang terdaftar di 

Tehran Stock Exchange. Struktur kepemilikan yang digunakan sebagai variabel 

independen adalah kepemilikan manajerial, asing, dan institusional. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen pada Variabel Dependen 

2.3.1 Kepemilikan Keluarga pada Manajemen Laba 
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 Karakteristik unik perusahaan keluarga yaitu kepemilikan terkonsentrasi 

di tangan keluarga pengendali, kekuatan keluarga pengendali untuk mencapai 

tujuan tertentu, keterlibatan keluarga dalam tata kelola perusahaan, dan hubungan 

antara manajer dan keluarga (Anderson & Reeb, 2003; Prencipe, Bar-yosef, & 

Dekker, 2014). 

 Kepemilikan kelurga dipercaya dapat menguragi konflik agensi antara 

pemegang saham dan manajer. Menurut Anderson dan Reeb (2003), kekayaan 

keluarga berkaitan erat dengan kesejahteraan perusahaan. Keluarga mungkin 

memiliki insentif kuat dalam mengawasi manajer serta meminimalkan masalah 

yang melekat pada pemegang saham yang tersebar. 

 Cheng et al. (2015) melakukan penelitian terhadap pengaruh perusahaan 

kepemilikan keluarga pada manajemen laba dan hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan positif. Ghabdian, Attaran, dan Froutan (2012) juga 

melakukan penelitian yang menunjukan hipotesis terpenuhi, yaitu adanya 

pengaruh signifikan antara struktur kepemilikan keluarga pada manajemen laba. 

Sedangkan hasil penelitian Alzoubi (2016) menunjukkan kepemilikan keluarga 

berpengaruh signifikan dan negatif pada manajemen laba. Begitu juga dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Mansor, Che-Ahmad, Ahmad-Zaluki, dan Osman 

(2013) yang hasilnya perusahaan keluarga berpengaruh signifikan negatif 

terhadap discretionary accruals. Tetapi di samping itu ada juga penelitian baru 

oleh Noviardhi dan Hadiprajitno (2013) yang hasilnya mendokumentasikan 

struktur kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

manajemen laba. 
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2.3.2 Kepemilikan Manajerial pada Manajemen Laba  

 Dalam pengertian ini kepemilikan manajerial menunjukkan kepemilikan 

internal. Kepemilikan internal yang mengarah pada manajemen pendapatan untuk 

membuat kekayaan pribadi (Jaggi et al., 2009; Peasnell, Pope, & Young, 2005).  

 Menurut Jensen & Meckling (1976), dengan memperbesar kepemilikan 

manajerial mampu menyamakan kepentingan manajemen dan pemegang saham, 

karena manajemen akan langsung merasakan kerugian yang terjadi sebagai 

konsekuensi yang diperoleh pemegang saham. Sehingga dengan semakin 

tingginya kepemilikan manajerial dalam suatu entitas, dipercaya pihak manajemen 

akan lebih memperhatikan kinerja perusahaan untuk kepentingan bersama. 

 Penelitian Ali, Salleh, dan Hassan (2008) menunjukkan hasil pengaruh 

signifikan negatif antara tingkat kepemilikan manajerial terhadap discretionary 

accruals pada perusahaan di Bursa Malaysia. Begitu juga dengan Teshima dan 

Shuto (2008) yang membuktikan hasil penelitian yang sama, kepemilikan 

manajerial berpengaruh signifikan negatif pada discretionary accruals. Berbeda 

dengan Al-fayoumi, Abuzayed, dan Alexander (2010) serta Isenmila dan Elijah 

(2012) menunjukkan pengaruh signifikan postif, dikarenakan kepemilikan 

manajerial yang lebih besar memberikan kesempatan pihak manajemen untuk 

menggali lebih dalam sehingga ada ruang lingkup lebih besar terhadap perilaku 

oportunistik manajemen laba. Akan tetapi, penelitian Liu dan Tsai (2015) 

menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial 
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pada manajemen laba. Begitupun pada penelitian Wimelda dan Chandra (2018) 

menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan.  Kemudian penelitian terbaru 

yang dilakukan oleh Alzoubi (2016) membuktikan adanya pengaruh signifikan 

negative oleh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Sehingga, 

semakin banyak persentase kepemilikan manajerial maka dapat mengurangi 

tindakan manajemen laba pada perusahaan. 

 

2.3.3 Kepemilikan Institusional pada Manajemen Laba 

 Kepemilikan institusional memiliki peran yang efektif dalam memantau 

kebijaksanaan manajemen dan meningkatkan kompetensi informasi di pasar 

modal, karena kepemilikan institusional yang bagus, dengan keuntungan dalam 

memproses dan memperoleh informasi (Ferreira & Matos, 2008). Semakin tinggi 

tingkat kepemilikan institusional dalam sebuaah perusahaan, maka asimetri 

informasi antara manajemen dan pemegang saham akan menurun, dengan 

pengawasan secara efektif akan sulit bagi pihak manajemen dalam memanipulasi 

laporan keuangan (Mitra, 2002). 

 Al-fayoumi et al. (2010) meneliti mengenai kepemilikan institusional 

terhadap manajemen laba. Hasil menunjukkan tidak adanya pengaruh secara 

signifikan antara kepemilikan institusional terhadap manajemen laba, karena 

kepemilikan institusional tidak memiliki keahlian dalam pengawasan sehingga 

dianggap tidak bisa melakukan pengawan secara efektif. Hasil penelitian Wimelda 

dan Chandra (2018) juga menunjukkan hasil tidak berpengaruh secara signifikan 

antara pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. Berbeda 
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dengan beberapa penelitian sebelumnya dan penelitian terbaru yang telah 

dilakukan yang membuktikan ada pengaruh signifikan secara negatif antara 

kepemilikan institusional terhadap manajemen laba (S. M. Ali et al., 2008; 

Alzoubi, 2016; Bao & Lewellyn, 2017; Liu & Tsai, 2015; Rajgopal, 

Venkatachalam, & Jiambalvo, 1999). Adapun hasil penelitian yang menunjukkan 

pengaruh signifikan positif antara kepemilikan institusional terhadap manajemen 

laba. (Isenmila & Elijah, 2012).  

 

2.3.4 Kepemilikan Asing pada Manajemen Laba 

 Perusahaan dengan kepemilikan asing memiliki kesulitan yang lebih 

dalam memperoleh informasi. Semakin tinggi tingkat kepemilikan asing, semakin 

beragam juga informasi yang dibutuhkan, akan tetapi Chung, Ho, dan Kim (2004) 

menunjukkan bahwa kepemilikan asing aktif dalam mencegah perilaku manajerial 

oportunistik sehingga menurunkan praktik manajemen laba. 

 Chung et al. (2004) menunjukkan hasil signifikan negatif dimana 

kepemilikan asing aktif dalam mencegah perilaku manajerial oportunistik dan 

menurunkan praktik manajemen laba. Guo, Huang, Zhang, dan Zhou (2014) juga 

mendokumentasikan pengaruh signifikan negatif bahwa perusahaan dengan 

kepemilikan asing kurang terlibat dalam manajemen laba. Alzoubi (2016) juga 

meneliti pengaruh kepemilikan asing pada manajemen laba yang menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan negatif, sama seperti penelitian yang dilakukan Ali et 

al. (2008) menyimpulkan kepemilikan asing akan menurunkan tindakan 

manajemen laba.  
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2.3.5 External Block Holders pada Manajemen Laba 

 External block holders merupakan pihak dengan kepemilikan besar atas 

saham perusahaan (Thomsen, 2005). Block adalah sejumlah sekuritas besar yang 

ditawarkan di pasar bursa sebagai satu kesatuan (Ardiyos, 2006). 

 Penelitian yang dilakukan Klein (2002) serta Wang dan D’Souza (2006) 

mengatakan bahwa tingginya tingkat kepemilikan merupakan mekanisme tata 

kelola perusahan dalam mengendalikan keputusan akuntansi manjemen dan 

menghasilkan kualitas laporan keuangan yang lebih bagus. Yeo, Tan, Ho, dan 

Chen (2002) mengatakan bahwa mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh 

external block holders menurunkan tindakan manajemen laba. 

 Al-fayoumi et al. (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

kepemilikan block holders terhadap manajemen laba. Penelitian menunjukan hasil 

tidak adanya pengaruh signifikan pada manajemen laba, karena dianggap tidak 

dapat mengawasi secara efektif yang disebabkan tidak memiliki keahlian yang 

dibutuhkan ataupun tidak memiliki informasi yang cukup dan menguntungkan 

dalam perusahaan. Isenmila dan Elijah (2012) juga meneliti hubungan antara 

external block holders dan manajemen laba dan hasil menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan positif, yang berarti semakin tinggi external block holders 

makan semakin tinggi juga tindakan manajemen laba. Ada juga penelitian yang 

dilakukan Ali et al. (2008) dan Alzoubi (2016) yang menunjukan external block 

holders berpengaruh signifikan negatif terhadap tindakan manajemen laba. 
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Sehingga semakin banyak persentase external block holders maka dipercaya dapat 

mengurangi praktik manajemen laba pada suatu perusahaan. 

2.3.6 Struktur Kepemilikan pada Manajemen Laba yang Dimoderasi 

Independensi Dewan Komisaris 

 Menurut Chtourou, Bédard, dan Courteau (2001), dewan komisaris ialah 

pihak yang memiliki peran dalam menyiapkan laporan keuagan perusahaan yang 

terpercaya. Adanya dewan komisaris independen memiliki pengaruh pada kualitas 

laporan keuangan serta digunakan sebagai ukuran tingkat manipulasi yang 

dilakukan manajer perusahaan. Secara umum, pengawasan oleh komisaris 

independen lebih baik pada manajemen, sehingga mempunyai pengaruh terhadap 

kecurangan saat menyajikan laporan keuangan yang dilakukan manajer 

perusahaan. 

 Tingginya proporsi komisaris independen berasosiasi dengan semakin 

efektif pengawasan pada manajemen laba, sehingga kualitas pelaporan laba juga 

tinggi (Jaggi et al., 2009). Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) serta Klein (2002) 

meneliti dampak komisaris independen terhadap manajemen laba perusahaan dan 

menemukan bahwa perusahaan dengan proporsi dewan independen yang lebih 

banyak cenderung tidak terlibat dalam manajemen laba. Begitu juga dengan 

penelitian Peasnell, Pope, dan Young (2005) yang mengemukakan hasil bahwa 

dalam sampel perusahaan Inggris, manajemen laba berhubungan negatif dengan 

proporsi orang luar dewan komisaris. Berbeda dengan penelitian (Uadiale, 2013), 

hasil menunjukkan bahwa dewan komisaris didominasi komisaris luar yang 

membawa pengalam lebih luas ke perusahaan, dan berada di posisi yang lebih 
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baik untuk mengawasi manajer, yang diharapkan bisa mengurangi manajemen 

laba. 

 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Pada penelitian ini, peneliti mencoba menyajikan faktor yang dianggap 

memberi pengaruh pada praktik manajemen laba (variabel dependen) di 

perusahaan, oleh karena itu dilakukanlah penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti 

menguji adakah pengaruh dari struktur kepemilikan perusahaan pada praktik 

manajemen laba dan apakah proporsi dewan komisaris independen memoderasi 

hubungan kedua variabel tersebut. Sehingga dapat diuraikan, variabel independen 

struktur kepemilikan saham berupa kepemilikan keluarga, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan external block holders serta 

variabel moderasi yang diteliti adalah independensi dewan komisaris. 

 Berdasarkan paparan diatas dapat digambarkan sebuah bagan guna 

mempermudah peneliti dalam meneliti faktor yang memperngaruhi praktik 

manajemen laba. 
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Gambar 1 Model penelitian pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen 

laba yang dimoderasi independensi dewan komisaris, sumber: Peneliti, 2019. 

Berdasarkan permasalahan dan model penelitian yang telah diterangkan 

di atas, maka hipotesis yang dapat disimpulkan ialah sebagai berikut. 

H1(a): Adanya pengaruh signifikan negatif antara struktur kepemilikan keluarga 

dan tindakan manajemen laba. 

H1(b): Adanya pengaruh signifikan moderasi independensi dewan komisaris 

terhadap hubungan kepemilikan keluarga dan manajemen laba. 

H2(a): Adanya pengaruh signifikan negatif antara struktur kepemilikan 

manajerial dan tindakan manajemen laba. 

H2(b): Adanya pengaruh signifikan moderasi independensi dewan komisaris 

terhadap hubungan kepemilikan manajerial dan manajemen laba. 

H3(a): Adanya pengaruh signifikan negatif antara struktur kepemilikan 

institusional dan tindakan manajemen laba. 

H3(b): Adanya pengaruh signifikan moderasi independensi dewan komisaris 

terhadap hubungan kepemilikan institusional dan manajemen laba. 

H4(a):  Adanya pengaruh signifikan negatif antara struktur kepemilikan asing dan 

tindakan manajemen laba. 

H4(b): Adanya pengaruh signifikan moderasi independensi dewan komisaris 

terhadap hubungan kepemilikan asing dan manajemen laba. 

H5(a): Adanya pengaruh signifikan negatif antara external block holders dan 

tindakan manajemen laba. 
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H5(b): Adanya pengaruh signifikan moderasi independensi dewan komisaris 

terhadap hubungan external block holders dan manajemen laba. 
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