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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

2.1 Manajemen Laba 

Laba menjadi salah satu tolak ukur kinerja perusahaan yang dapat 

digunakan untuk dasar pengambilan keputusan bisnis. Informasi laba dapat kita 

lihat dalam laporan keuangan nomor 2 yaitu laporan laba rugi dan pendapatan 

komprehensif lain yang memiliki nilai prediktif sehingga menjadi unsur yang 

sangat penting bagi pihak tertentu. Sehingga untuk menunjukkan pihak eksternal 

bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka pihak manajemen akan 

melakukan praktik manajemen laba. Menurut Siregar (2015) manajemen laba 

sebagai suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan 

eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan privat. 

Menurut Rezeki (2015), definisi laba dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Definisi sempit 

Dalam hal ini, pemilihan metode akuntansi berkaitan dengan manajemen 

laba. Manajemen laba ini didefinisikan sebagai perilaku manajer dalam penentuan 

besaran laba dengan cara “bermain” dengan komponen discretionary accruals 

(kebijakan akuntansi akrual). 

2. Definisi luas 

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan atau 

mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas perusahaan dimana manajer 

bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan 

profitabilitas ekonomis jangka panjang perusahaan tersebut. 
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Dapat disimpulkan bahwa manajemen laba pada dasarnya mengarah pada 

perspektif opportunist (diuntungkan atas dasar keuntungan akuntansi yang dapat 

mempengaruhi mereka untuk memanipulasi angka akuntansi). Selain itu, dapat 

disimpulkan bahwa tidak hanya memaksimalkan laba tetapi meminimumkan laba 

juga merupakan manajemen laba.  

 

2.2 Struktur Kepemilikan 

Setiap perusahaan memiliki struktur kepemilikan yang berbeda-beda. 

Akan tetapi ada tiga kepemilikan yang sering dimiliki oleh sebuah perusahaan 

yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga dan kepemilikan manajerial. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

lembaga lain. Menurut Kazemian dan Sanusi (2015), dengan kepemilikan investor 

institusional yang besar dapat memonitor perusahaan, sehingga itikad manajer 

untuk melakukan manajemen laba berkurang. Kepemilikan keluarga merupakan 

kepememilikan saham dalam suatu perusahaan yang setidaknya 20% dan 

merupakan kepemilikan saham tertinggi yang dimiliki oleh keluarga. Secara 

historis dan sosiologis, perusahaan-perusahaan di Asia mayoritas merupakan 

perusahaan keluarga (Chi, Hung, Cheng, & Tien Lieu, 2015). Sedangkan 

kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak 

manajemen dalam suatu perusahaan (Kazemian & Sanusi, 2015). 
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2.3 Perusahaan Keluarga 

Menurut Setiawan (2017), disebut perusahaan keluarga apabila keuangan 

perusahaan diawasi oleh dua atau lebih anggota keluarga. Sedangkan menurut 

Wijaya, Wijaya, dan Kurniawan (2018) , dikatakan perusahaan keluarga apabila 

paling sedikit ada dua generasi dalam keluarga yang ikut terlibat dan mereka 

mempengaruhi kebijakan perusahaan. Dan perusahaan keluarga adalah dimana 

keluarga memiliki kepemilikan yang cukup untuk menentukan posisi dewan, 

dimana CEO dan setidaknya satu eksekutif lain adalah anggota keluarga dan 

tujuannya adalah untuk meneruskan perusahaan ke generasi berikutnya (Miller & 

Breton-Miller, 2003). Terdapat dua jenis perusahaan keluarga, yaitu pertama 

adalah family owned enterprise (FOE), merupakan perusahaan keluarga yang 

dikelola oleh professional yang berasal dari luar lingkaran keluarga. Keluarga 

tidak terlibat dalam operasi perusahaan dan hanya berperan sebagai pemilik. 

Kedua adalah family business enterprise (FBE), merupakan perusahaan yang tidak 

hanya dimiliki namun juga dikelola oleh keluarga yang mendirikannya (Miller & 

Breton-Miller, 2003) 

 

2.4 Model Penelitian Terdahulu 

Berbagai Negara telah banyak melakukan penelitian terkait manajemen 

laba dengan variabel yang bervariasi. Adiguzel (2013) meneliti tentang pengaruh 

independensi dewan, komite audit, ROA (return on assets), rugi perusahaan 

terhadap manajemen laba. Zamri, Rahman, dan Isa (2013) menambahkan variabel 

leverage, biaya bunga bersih, ukuran perusahaan dan tipe-tipe industri. Sedangkan 
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Ali dan Zhang (2015) meneliti tentang pengaruh jasa CEO pada awal tahun, jasa 

CEO pada akhir tahun dan efek monitoring terhadap manajemen laba. Boulila 

Taktak dan Mbarki (2014) meneliti tentang pengaruh ukuran dewan, dualitas CEO 

dan reputasi auditor eksternal terhadap manajemen laba. Iraya, Mwangi, dan 

Muchoki (2015) menambahkan variabel aktivitas dewan dan konsentrasi 

kepemilikan. Sedangkan Ghazali, Shafie, dan Sanusi (2015) meneliti tentang 

pengaruh mekanisme monitoring, financial distress dan perilaku oportunistik 

terhadap manajemen laba. Dan Alquhaif, Latif, dan Chandren (2017) 

mengembangkan penelitian mengenai manajemen laba dengan variabel gender 

dalam dewan direksi, independensi dewan direksi, ukuran dewan direksi, BIG4 

auditors, ROE (return on equity), ukuran perusahaan, leverage dan FCF (free 

cash flow). 

Menurut berbagai studi yang telah dilakukan, manajemen laba perusahaan 

dipengaruhi oleh struktur kepemilikan suatu perusahaan. Man dan Wong (2013), 

Miloud (2014), Hsu dan Wen (2015), Kazemian dan Sanusi (2015), Ratnawati dan 

Abdul Hamid (2015), Yuan (2017) meneliti tentang pengaruh kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan terhadap manajemen 

laba. Guna dan Herawaty (2010) menambahkan independensi dewan dan 

profitabilitas, sedangkan Soliman dan Ragab (2013) menambahkan variabel 

ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. Chi et al. (2015) menambahkan 

perusahaan keluarga, rasio independensi direktur, pertumbuhan penjualan dan 

arus kas operasi. Peace dan Elewechi (2015) menambahkan variabel ukuran 

dewan, umur perusahaan, jenis auditor dan return on asset (ROA). Kemudian 

Martha Christina, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Family Owned Enterprise 
(FOE) dan Family Business Enterprise (FBE) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository©2019



12 
 

Universitas Internasional Batam 

 

Daghsni, Zouhayer, dan Mbarek (2016) menambahkan kinerja perusahaan, 

teknologi tinggi dan aktivitas dewan. 

Penelitian mengenai manajemen laba telah banyak dilakukan. Begitu juga 

dengan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan keluarga telah banyak diteliti 

oleh peneliti-peneliti sebelumnya.  

 Johari et al. (2009) meneliti mengenai kepemilikan manajerial, kompetensi 

direktur, pengalaman direktur dan kualitas audit terhadap manajemen laba. 

Mansor, Che-Ahmad, Ahmad-Zaluki, dan Osman (2013) mengembangkan 

penelitian ini dengan menambahkan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, 

rasio utang, perusahaan yang dikontrol keluarga, jumlah anggota dewan dan 

komite audit. 

 Lestari dan Harindahyani (2017) melakukan penelitian terhadap 

manajemen laba dengan menggunakan variabel perusahaan keluarga, rasio 

komisaris independen, ukuran perusahaan, tingkat utang dan arus kas dari 

kegiatan operasi. Model penelitian Lestari dan Harindahyani (2017) dapat dilihat 

pada Gambar 2.1: 
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Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh perusahaan keluarga dan peran komisaris 

independen terhadap praktik manajemen laba di Indonesia, sumber: Lestari dan 

Harindahyani (2017) 

 Hartanto dan Nugrahanti (2006) melakukan penelitian terhadap 

manajemen laba dengan menggunakan variabel kepemilikan keluarga, 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, leverage dan collateralizable 

asset. Model penelitian Hartanto dan Nugrahanti (2006) dapat dilihat pada 

Gambar 2.2: 
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Gambar 2.2 Model penelitian pengaruh struktur kepemilikan dan struktur modal 

terhadap manajemen laba, sumber: Hartanto dan Nugrahanti (2006) 

 Wijayanti dan Wiedodo (2014) melakukan penelitian terhadap manajemen 

laba dengan menggunakan variabel kepemilikan bisnis keluarga dan financial 

statement fraud. Rancangan diagam jalur menunjukan hubungan langsung antara 

kepemilikan bisnis keluarga dengan financial statement fraud (P1). Kepemilikan 

bisnis keluarga juga mempunyai hubungan tidak langsung ke financial statement 

fraud, yaitu dari manajemen laba (P2) baru kemudian ke financial statement fraud 

(P3). Model penelitian Wijayanti dan Wiedodo (2014) dapat dilihat pada Gambar 

2.3: 
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Gambar 2.3 Model kepemilikan bisnis keluarga, manajemen laba dan financial 

statement fraud, sumber: Wijayanti dan Wiedodo (2014) 

 

2.5  Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.5.1  Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Menurut Kazemian dan Sanusi (2015), dengan kepemilikan investor 

institusional yang besar dapat memonitor perusahaan, sehingga itikad manajer 

untuk melakukan manajemen laba berkurang. Artinya, semakin besar kepemilikan 

institusional, maka praktik manajemen laba akan semakin berkurang. Karena 

semakin besar komposisi saham yang dimiliki oleh investor institusional, maka 

semakin besar pula investor dapat memonitor perusahaan. Sehingga, 

kemungkinan praktik manajemen laba akan semakin berkurang. Sebaliknya, 

semakin kecil komposisi saham yang dimiliki oleh investor institusional, maka 

semakin kecil pula pengaruh investor institusional dalam memonitoring 

perusahaan. Sehingga kemungkinan manajer dapat mengambil tindak opurtunis 

lebih tinggi. 

2.5.2  Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Manajemen Laba 

Menurut Chen et al. (2015), suatu perusahaan dapat dikatakan dimiliki 

oleh keluarga (family owned) apabila keluarga tersebut merupakan controlling 

shareholders atau mempunyai saham setidaknya 20% dari voting rights dan 
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merupakan pemilik saham tertinggi dibandingkan dengan shareholders lainnya. 

Salah satu yang dikendalikan atau dipengaruhi oleh kepemilikan keluarga adalah 

manajemen laba. Semakin tinggi kontrol keluarga dalam suatu perusahaan, maka 

kendali atau pengaruh keluarga terhadap manajamen laba akan semakin besar. 

Manajemen laba cenderung dilakukan pada saat kinerja perusahaan turun, 

sehingga praktik ini dilakukan agar citra perusahaan terlihat baik dihadapan 

pemegang saham atau principal. Sehingga dapat disimpulkan, apabila 

kepemilikan keluarga lebih tinggi dibandingkan kepemilikan lainnya, maka 

kemungkinan praktik manajemen laba akan terjadi. Namun, apabila kepemilikan 

keluarga menempati posisi kedua atau ketiga sebagai pemilik saham tertinggi, 

maka itikad untuk melakukan praktik manajemen laba semakin berkurang. 

2.5.3  Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh 

direktur atau manajer dalam suatu perusahaan. Dalam family owned enterprise, 

dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer, maka manajer akan mengelola 

perusahaan sesuai dengan kepentingan pemegang saham sehingga opurtunis 

manajer untuk melakukan manajemen laba semakin rendah. Namun hal itu 

berbeda dengan family business enterprise dimana keluarga juga berperan dalam 

mengelola perusahaan. Artinya, keluarga bisa menjadi manajer dan 

memungkinkan terjadinya perilaku oportunistik atau dengan artian praktik 

manajemen laba. 
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2.5.4  Pengaruh Independensi Komisaris terhadap Manajemen Laba 

Dalam menerapkan Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola 

perusahaan, dewan komisaris merupakan salah satu bagian perusahaan yang 

penting. Menurut Man dan Wong (2013), di dalam dewan komisaris terdapat 

kehadiran komisaris independen yang berperan sebagai pengawas berjalannya 

perusahaan sehingga pemegang saham mayoritas dalam perusahaan keluarga tidak 

memiliki kesempatan dalam mengendalikan perusahaan untuk keuntungan pribadi 

yang dapat merugikan pemegang saham minoritas. Sehingga, keluarga yang 

merupakan pemegang saham mayoritas atau kepemilikan keluarga tidak dapat 

melakukan praktik manajemen laba. Dapat diartikan bahwa semakin tinggi 

komposisi komisaris independen dalam komisaris, maka semakin tinggi juga 

pengawasan yang dapat dilakukan oleh komisaris independen. Sehingga praktik 

manajemen laba akan semakin rendah. 

2.5.5  Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba 

Ukuran dewan yang lebih besar cenderung memberi lebih banyak keahlian 

dan keragaman untuk meningkatkan kapasitas pemantauan dewan. Selain itu, 

dewan yang lebih besar lebih cenderung melibatkan direksi yang lebih independen 

dengan pengalaman berharga dan karenanya mereka dapat mendelegasikan lebih 

banyak tanggung jawab kepada dewan komisaris daripada dewan yang lebih kecil. 

Hal ini juga dapat mencegah atau membatasi perilaku oportunistik manajerial 

(Xie, Davidson, & DaDalt, 2003). 

Xie et al. (2003) menguji karakteristik dewan dalam menghambat 

manajemen laba menggunakan akrual diskresioner saat ini untuk mengukur 

Martha Christina, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Family Owned Enterprise 
(FOE) dan Family Business Enterprise (FBE) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository©2019



18 
 

Universitas Internasional Batam 

 

manajemen laba untuk sampel 282 perusahaan AS untuk tahun 1992, 1994 dan 

1996. Hasil mereka menunjukkan bahwa manajemen laba cenderung tidak terjadi 

dalam perusahaan dengan ukuran dewan yang lebih besar. Salah satu interpretasi 

dari efek ini adalah bahwa dewan yang lebih kecil mungkin lebih cenderung 

"ditangkap" oleh manajemen atau didominasi oleh blockholders, sementara dewan 

yang lebih besar lebih mampu memantau tindakan top management. 

 

2.6  Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.6.1  Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba dan mencerminkan kinerja perusahaan dalam suatu periode 

tertentu (Rezeki, 2015). Oleh karena itu, praktik manajemen laba cenderung 

terjadi pada saat profitabilitas perusahaan menurun. Alasan perusahaan melakukan 

manajemen laba, agar kinerja perusahaan tampak baik dimata para investor dan 

dengan adanya laporan kinerja perusahaan yang baik maka akan menarik para 

calon investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Namun, pada saat 

profitabilitas perusahaan naik, maka terjadinya praktik manajemen laba cenderung 

akan menurun. Dikarenakan kinerja perusahaan sudah terlihat baik, sehingga tidak 

diperlukannya tindakan lebih lanjut dalam “bermain” laba. 

2.6.2  Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan sebagai pengukur yang menunjukkan suatu perusahaan 

dapat dikatakan besar atau kecil. Menurut peneliti sebelumnya, ukuran perusahaan 

cenderung mempengaruhi keputusan manajemen akrual perusahaan, dikarenakan 

Martha Christina, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba pada Family Owned Enterprise 
(FOE) dan Family Business Enterprise (FBE) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository©2019



19 
 

Universitas Internasional Batam 

 

perusahaan besar terlihat lebih politis dan cenderung mengelola pendapatan untuk 

mengurangi visibilitas politik mereka (Zamri et al., 2013). Namun, ada juga 

peneliti yang memiliki pandangan yang berlawanan dan berpendapat bahwa 

perusahaan yang lebih besar cenderung informasi mengenai perusahaannya 

banyak tersebar dan diteliti secara cermat oleh analis dan investor. Oleh karena 

itu, peluang perusahaan untuk merapikan pendapatan atau menambah nilai kecil. 

Dengan demikian, tidak ada prediksi spesifik mengenai hubungan antara ukuran 

perusahaan dan akrual diskresioner. 

2.6.3  Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Umur perusahaan mengambarkan kemampuan perusahaan dalam bertahan 

hidup dan menjalankan operasionalnya. Akan tetapi untuk perusahaan yang baru 

berdiri, tidak dapat memperlihatkan secara jelas apakah perusahaan dapat 

bertahan lama dan memiliki performa yang baik untuk menarik investor. Oleh 

sebab itu, perusahaan yang baru berdiri cenderung melakukan praktik manajemen 

laba agar performa atau kinerja perusaahn terlihat baik oleh investor (Rodriguez-

Ariza et al., 2016). 

 

2.7  Model Penelitian dan Pengembangan Hipotesis 

Penelitian diadopsi dari penelitian Kazemian dan Sanusi (2015) dengan 

ditambahkan beberapa variabel. 
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Gambar 2.4 Model penelitian pengaruh struktur kepemilikan terhadap manajemen 

laba pada family owned enterprise dan family business enterprise yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, sumber: Data yang diolah 

Berdasarkan kerangka model diatas, maka hipotesisnya adalah sebagai 

berikut: 

H1:  Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba 

H2:  Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen 

laba 

H3:  Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen 

laba 

H4:  Independensi komisaris berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba 

H5: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba 
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H6: Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba 

H7: Ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara spesifik terhadap manajemen 

laba 

H8: Umur perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba 
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