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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Manajemen Laba 

Menurut Alkdai dan Hanefah (2012), tata kelola perusahaan dibentuk 

untuk melindungi kepentingan para pemakai informasi akuntansi khususnya 

pemegang saham. Elemen dalam perusahaan memiliki fungsi pengawasan seperti 

komite audit dan pemilihan struktur kepemilikan dalam rangka mewujudkan tata 

kelola perusahaan yang baik. Kedua elemen tersebut diharapkan mampu 

mengawasi proses pembuatan laporan keuangan untuk menghindari terjadinya 

praktik manajemen laba. 

Menurut Ghabdian, Attaran, dan Froutan (2012) menjelaskan bahwa 

manajemen laba merupakan akar dari kepribadian manajer untuk menyampaikan 

laporan keuangan, dimana mereka mencoba memanipulasi pasar terhadap 

transaksi dan ketentuan dadlam kontrak. Handoko (2013) mengukapkan bahwa 

manajemen akan mengejar hasil penyajian sesungguhnya tapi laporan keuangan 

ditampilkan berdasarkan praktik manajemen laba sehingga membuat laporan 

keuangan yang ditampilkan palsu. 

Sari (2015) mendefinisikan bahwa manajemen laba ialah hasil 

perencangan laporan keuangan yang tidak melanggar batas-batas dari standar 

pelaporan keuangan yang berlaku. Hal ini terjadi karena manajer perusahaan 

melakukan pelaporan dengan menggunakan hak dan wewenangnya untuk memilih 

metode pencatatan yang diperbolehkan oleh standar yang berlaku. 
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Menurut Iraya et al. (2015) manjelaskan bahwa manajemen laba adalah 

cara untuk melakukan tindakan manipulasi data seperti menaikkan maupun 

menurunkan angka total pendapatan perusahaan dengan sengaja dan tindakan ini 

bertujuan untuk mencapai target perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya 

Menurut Sellami dan Slimi (2016), masalah manajemen laba bisa dicegah 

dengan mengimplementasikan standar akuntansi internasional dan sistem tata 

kelola yang baik karena bisa memperkecilkan kesempatan manajemen perusahaan 

untuk melakukan manipulasi. Sellami dan Slimi (2016) juga berpendapat bahwa 

mekanisme tata kelola yang baik bisa menghindari terjadinya kegiatan manajemen 

laba yang akan dilakukan oleh pihak manajemen melalui karakteristik dewan, 

struktur kepemilikan, dan kualitas audit. 

Menurut Yossy (2016), tata kelola perusahaan diciptakan agar perusahaan 

bisa diatur dan dikendalikan oleh pihak berkaitan. Direksi dan komisaris 

berkewajiban atas tata kelola perusahaan, auditor berkewajiban untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas perusahaan melalui pengendalian 

internal, dan pemegang saham bertugas untuk memantau kegiatan perusahaan, 

memilih direksi dan auditor agar struktur perusahaan bisa terbentuk sesuai dengan 

keinginan para investor. Sehingga, penerapan mekanisme tata kelola yang baik 

bisa mencegah terjadinya aktivitas manajemen laba yang akan dilakukan oleh 

pihak manajemen melalui konstruk karakteristik dewan, struktur kepemilikan, dan 

kualitas audit. 

Tata kelola diciptakan dengan tujuan agar suatu perusahaan dapat diatur 

dan dikendalikan oleh pihak berkaitan. Direksi dan komisaris berkewajiban atas 
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tata kelola perusahaan, auditor berkewajiban untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kualitas perusahaan melalui pengendalian internal, dan pemegang 

saham bertugas untuk memantau kegiatan perusahaan, memilih direksi dan 

auditor agar struktur perusahaan bisa terbentuk sesuai dengan kemauan para 

investor (Shamsul, 2016). 

Keberagaman gender memiliki pengaruh kuat terhadap manajemen laba 

perusahaan. Misalnya, wanita dan pria akan bertindak secara berbeda dalam 

menghadapi kondisi atau permasalahan yang sama. Wanita diketahui cenderung 

lebih berhati-hati dan lebih menghindari risiko dibanding pria. Dengan demikian, 

ketika perusahaan dipimpin oleh seorang wanita akan terjadi penurunan tingkat 

manajemen laba pada perusahaan tersebut (Barber & Odean, 2015). 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Gulzar dan Wang (2011) meneliti tentang tingkat efisiensi tata kelola 

perusahaan dalam mengurangi tindakan manipulasi laba di perusahaan publik di 

Shanghai dan Shenzhen, China menggunakan sampel penelitian sebanyak 1.009 

perusahaan dari tahun 2002 hingga 2006. Penelitian yang dilakukan Gulzar dan 

Wang (2011) menggunakan variabel independen pengukuran independensi 

dewan, dualitas CEO, ukuran dewan, komite audit, frekuensi pertemuan anggota 

dewan, rasio jenis kelamin dewan, kepemilikan manajerial, dan konsentrasi 

kepemilikan serta variabel kontrol adalah rasio hutang, ukuran perusahaan, arus 

kas, dan rasio pengembalian atas aset. 
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Prencipe dan Yosef (2011) melakukan penelitian pengaruh tata kelola 

perusahaan terhadap manajemen laba di perusahaan publik non keuangan berbasis 

keluarga yang ada di Milan. Variabel dummy jenis perusahaan, independensi 

dewan, dualitas CEO, komite audit, kepemilikan institusional, ukuran dewan, 

ukuran perusahaan, leverage, tingkat pengembalian atas aset, arus kas operasional, 

rugi, dan tingkat pertumbuhan perusahaan merupakan variabel independen. 

Roodposhti dan Chashmi (2011) meneliti tentang cara menguji asosiasi 

antara mekanisme tata kelola perusahaan secara internal dan eksternal pada 

manajemen laba. Pengukuran mekanisme tata kelola secara eksternal 

menggunakan pengukuran melalui kepemilikan institusional serta mekanisme tata 

kelola internal menggunakan pengukuran konsentrasi kepemilikan, independensi 

dewan direksi, dan dualisme CEO serta variabel kontrol yang digunakan yaitu 

skala perusahaan dan tingkat hutang. 

Maxon dan Martani (2011) melakukan penelitian tentang manajemen laba 

di Indonesia dengan data 322 perusahaan yang ada di BEI dari tahun 2008 sampai 

2009. Variabel independen yang digunakan adalah kewajiban pajak tangguhan 

bersih, perencanaan pajak, earnings pressure, tingkat utang, ukuran perusahaan, 

earning bath, dan persentase saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa 

Efek Indonesia. 

Hermiyetti dan Manik (2011) meneliti tentang manajemen laba di 

Indonesia dengan menggunakan presentase komisioner independen, ukuran 

komite audit dan frekuensi pertemuan rapat dewan direksi. variabel kontrol yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel data 
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laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di BEI dengan periode dari tahun 

2006 hingga 2010. 

Gerayli et al. (2011) melakukan penelitian tentang manajemen laba di Iran 

dengan menggunakan sampel sebanyak 90 perusahaan terbuka yang ada di Iran 

mulai dari tahun 2004 sampai tahun 2009. Variabel independen berupa ukuran 

auditor, spesialisasi industri auditor, dan independensi auditor, sedangkan variabel 

kontrol berupa ukuran perushaan, operasional arus kas, prospek pertumbuhan, dan 

leverage. 

Abed, Attar, dan Suwaidan (2012) melakukan penelitian antara hubungan 

manajemen laba dengan karakteristik tata kelola terhadap perusahaan non 

keuangan di Yordania dengan tahun penelitian periode 2006 sampai 2009. 

Variabel penelitian yang digunakan yaitu independensi anggota dewan, ukuran 

dewan, konsentrasi kepemilikan, dan peranan dualitas CEO, serta variabel kontrol 

berupa skala perusahaan, tingkat hutang, dan jenis industry. 

Alves (2012) meneliti tentang struktur kepemilikan terhadap manajemen 

laba dalam perusahaan publik di Portugal. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, 

ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, rasio hutang, ukuran dewan, serta arus kas 

operasional. 

Chua, Cheong dan Gould (2012) meneliti tentang kualitas akuntansi di 

negara Australia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

manajemen laba, nilai relevansi, serta pengakuan kerugian tepat waktu. Variabel 

independen yang ada dalam penelitian ini merupakan skala perusahaan, 
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pertumbuhan perusahaan, persentase perubahan saham biasa dan kewajiban 

perusahaan, financial leverage, perputaran aset, arus kas perusahaan, pegauditan 

oleh Big 4, klasifikasi industri, dan variabel kontrol yang digunakan adalah 

variabel dummy untuk tahun atau waktu. 

Hassan dan Ahmed (2012) meneliti tentang manajemen laba di Nigeria 

dengan menggunakan komposisi dewan direksi, kepemilikan institusional, ukuran 

komite audit, independensi komite audit, frekuensi pertemuan rapat komite audit, 

dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independen, sedangkan variabel 

kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan. 

Liu (2012) melakukan penelitian tentang manajemen laba di Australia 

dengan menggunakan sampel data laporan keuangan dari 138 perusahaan terbuka 

tahun 2009 di Australian Securities Exchange. Penelitian ini menggunakan 

variabel independen berupa CEO duality, independensi dewan direksi, keberadaan 

komite tata kelola perusahaan, independensi komite tata kelola perusahaan, 

kepemilikan manajerial, dan perencanaan bonus. Variabel kontrol yang digunakan 

dalam penelitian ini berupa kepemilikan terkonsentrasi, leverage, ukuran dewan 

direksi, dan ukuran perusahaan. 

Abbadi dan Zyoud (2012) melakukan penelitian di Britania Raya dengan 

menggunakan variabel independen berupa aktivitas dewan direksi, aktivitas 

dewan direksi non-eksekutif, dan gaji dewan direksi non-eksekutif. Leverage, 

total aset, tingkat pengembalian aset, dan market to book value merupakan 

variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini 
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adalah laporan keuangan yang diambil dari tahun 2008 hingga 2010 dengan 

sebanyak 60 data. 

Isenmila dan Elijah (2012) meneliti tentang manajemen laba di Nigeria 

dengan menggunakan 10 perusahaan finansial sebagai sampel data dengan periode 

dari tahun 2006 sampai tahun 2010. Variabel independen dalam penelitian ini 

adalah kepemilikan insider, kepemilikan blockholder eksternal, dan kempemilikan 

institusional. 

Buniamin et al. (2012) meneliti tentang manajemen laba di Malaysia 

dengan menggunakan sampel penelitian 100 perusahaan terbaik dari tahun 2008 

yang terdaftar di Malaysia Corporate Governance Index. Variabel independen 

yang digunakan ialah ukuran dewan direksi, independensi dewan direksi, 

kompetensi dewan direksi, remunarasi dewan direksi, dan jenis kelamin dewan 

direksi. Variabel kontrol yang digunakan adalah leverage dan operasional arus 

kas. 

Ahmadzade et al. (2012) meneliti mengenai manajemen laba di Iran 

dengan menggunakan variabel independen auditor spesialisasi industri dan biaya 

audit sedangkan variabel kontrol yaitu perubahaan arus kas, ukuran perusahaan, 

dan siklus operasional perusahaan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan 

data laporan keuangan perusahaan dari 73 perusahaan yang ada di Tehran Stock 

Exchange dari tahun 2008 hingga 2011. 

Waweru dan Riro (2013) meneliti tentang pengaruh tata kelola perusahaan 

serta karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba dala negara yang 

perekonomian sedang berkembang serta variabel independen yang digunakan 
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dalam penelitian ini berupa struktur kepemilikan, independensi audit, komposisi 

dewan, ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, dan rasio hutang. 

Ahmed, Neel, dan Wang (2013) meneliti tentang pengaruh penerapan 

standar akuntansi baru pada perkembangan dalam kualitas akuntansi. Penelitian 

ini menggunakan variabel dependen pengukuran manajemen laba dan pengakuan 

kerugian tepat waktu. Variabel dummy untuk pengadopsian IFRS dan tahun fiscal 

perusahaan merupakan variabel independen serta variabel kontrol adalah 

pendapatan perusahaan, nilai buku ekuitas, aset tetap, arus kas operasional, 

pertumbuhan perusahaan, persentase perubahan kewajiban dan ekuitas, perputaran 

aset, financial leverage, dan ukuran perusahaan. 

Mansor et al. (2013) melakukan penelitian tentang manajemen laba di 

Malaysia dengan sampel 260 data. Variabel independen yang digunakan yaitu 

independensi non-eksekutif direktur, CEO duality, ukuran komite audit, keahlian 

finansial komite audit, frekuensi pertemuan rapat dewan direksi, frekuensi 

pertemuan rapat komite audit, jumlah kehadiran peserta rapat dewan direksi, 

jumlah kehadiran peserta rapat komite audit, ukuran dewan direksi, kualitas 

auditor, dan perusahaan keluarga. Leverage, ukuran perusahaan, dan rasio utang 

merupakan variabel kontrol yang diteliti. 

Sun dan Liu (2013) meneliti tentang manajemen laba di Amerika dengan 

menggunakan sampel data sebanyak 1.500 perusahaan terbuka dari tahun 1996 

hingga tahun 2010 dengan menggunakan variabel independen adalah 

independensi dewan direksi dan spesialisasi industri auditor sedangkan variabel 

Rieswenni LC. Analisis Pengaruh Kepemimpinan Wanita dalam Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen 
Laba pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 2013-2017. 2019.
UIB Repository©2019



17 

Universitas Internasional Batam 

kontrol adalah ukuran perusahaan, leverage, market to book value, operasional 

aset bersih, dan kerugian perusahaan. 

Waweru dan Rio (2013) meneliti tentang manajemen laba di Kenya 

dengan menggunakan sampel data dari 37 perusahaan yang ada di Nairobi Stock 

Exchange dengan periode tahun 2007 hingga tahun 2010. Variabel yang 

digunakan adalah struktur kepemilikan, komposisi dewan direksi, independensi 

ukuran perusahaan, komite audit, leverage, dan kinerja perusahaan. 

Soliman dan Ragab (2013) meneliti tentang manajemen laba di Mesir 

dengan variabel independen berupa independensi dewan direksi, CEO duality, dan 

ukuran dewan direksi, sedangkan variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran 

perusahaan, market to book value, dan leverage. 

Farouk dan Hassan (2014) meneliti tentang pengaruh kepemilikan 

terhadap manajemen laba pada perusahaan kimia dan cat di Nigeria dengan 

menggunakan skala kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 

konsentrasi kepemilikan yang merupakan variabel independen dalam penelitian 

ini. 

Amar (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh independensi komite 

audit terhadap manajemen laba di Paris dengan menggunakan 279 sampel 

perusahaan dari tahun 2002 sampai 2005. Variabel independen dalam penelitian 

ini yaitu ukuran komite audit dan independensi komite audit, serta variabel 

kontrol yaitu rasio hutang, skala perusahaan, dan kualitas auditor. 

Marra dan Mazzalo (2014) meneliti tentang manajemen laba sebagai 

variabel dependen terhadap perusahaan publik non keuangan di Milan pada tahun 
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2003 hingga 2007, serta variabel independen yang digunakan ialah jumlah direksi, 

komisaris independen, dewan komisaris, direktur independen, dan dualitas CEO. 

Ukuran perusahaan, pengauditan oleh Big 4, pendapatan perusahaan, financial 

leverage, arus kas operasional, dan persentase pemegang saham utama merupakan 

variabel kontrol. 

Uwuigbe et al. (2014) melakukan penelitian tentang manajemen laba di 

Nigeria dengan menggunakan sampel data laporan keuangan 40 perusahaan 

terbuka di Nigerian Stock Exchange dengan periode dari tahun 2007 hingga tahun 

2011. Ukuran dewan direksi, independensi dewan direksi, CEO duality, dan 

ukuran perusahaan merupakan variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

Gonzalez dan Garcia-Meca (2014) melakukan penelitian di Amerika Latin 

dengan menggunakan sampel data laporan keuangan dari 435 perusahaan dari 

tahun 2006 hingga 2009. Variabel independen yang digunakan berupa 

kepemilikan manajerial, kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan institusional, 

ukuran dewan direksi, independensi dewan direksi, frekuensi pertemuan rapat 

dewan direksi, CEO duality, dan indeks pemerintahaan, sedangkan variabel 

kontrol yaitu kualitas audit, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan 

tingkat pengembalian aset. 

Sharma dan Kuang (2014) meneliti tentang manajemen laba di Selandia 

Baru dengan menggunakan variabel independen yaitu independensi komite audit, 

keahlihan komite audit, kepemilikan komite audit, dan komite audit multiple-

directorship, sedangkan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, leverage, 
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market value, kerugian perusahaan, perubahan laba bersih perusahaan, cash 

absolut, big 4, kepemilikan blockholder, frekuensi pertemuan rapat audit komite, 

dan tahun perusahaan. 

Salihi dan Jibril (2015) meneliti tentang manajemen laba di Nigeria 

dengan menggunakan sampel data lapora keuangan dari 23 perusahaan dengan 

periode tahun 2007 sampai 2011. Variabel independen yang digunakan berupa 

ukuran komite audit dan ukuran dewan direksi, sedangkan variabel kontrol berupa 

ukuran perusahaan, leverage, dan operasional arus kas. 

Bala dan Kumai (2015) meneliti tentang manajemen laba di Nigeria 

dengan menggunakan sampel laporan keuangan perusahaan yang bergerak di 

bidang makanan dan minuman dengan periode sampel tahun 2009 hingga tahun 

2014. Ukuran dewan direksi, frekuensi pertemuan rapat dewan direksi, 

independensi dewan direksi, keahlian finansial dewan direksi, dan dewan direksi 

wanita merupakan variabel independen, sedangkan variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan. 

Patrick et al. (2015) meneliti tentang manajemen laba di Nigeria dengan 

menggunakan sampel data dari laporan keuangan perusahaan terbuka dengan 

periode tahun 2011 hingga 2014. Ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, 

independensi dewan direksi, dan kekuatan umlah anggota komite audit merupakan 

variabel independen. 

Aygun et al. (2015) meneliti tentang manajemen laba di Turki dengan 

variabel independen yaitu kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, 

kepemilikan manajerial, tingkat pengembalian aset, leverage, dan ukuran 
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perusahaan. Sampel yang digunakan merupakan data laporan keuangan 

perusahaan dengan periode tahun 2009 hingga 2012 yang ada di Istanbul Stock 

Exchange. Berikut merupakan tampilan gambar model penelitian ini: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian tentang manajemen laba pada perusahaan yang ada 

di Istanbul Stock Exchange, sumber: Aygun et al, (2015). 

Iraya et al. (2015) meneliti tentang manajemen laba di Kenya dengan 

menggunakan variabel independen berupa kepemilikan terkonsentrasi, ukuran 

dewan direksi, frekuensi pertemuan rapat dewan direksi, CEO duality, dan 

independensi dewan direksi. Sampel yang digunakan berupa data laporan 

keuangan sebanyak 49 perusahaan dari periode tahun 2010 hingga tahun 2013. 

Keshteli dan Fathli (2015) meneliti tentang manajemen laba di Iran dengan 

menggunakan variabel independen kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan blockholder eksternal. Sampel data merupakan 

laporan keuangan dari 10 perusahaan keuangan di Tehran Stock Exchange dengan 

periode 2009 hingga 2013. 
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Alzoubi (2015) meneliti tentang manajemen laba di Yoradania dengan 

menggunakan variabel independen yaitu kepemilikan manajerial insider, 

kepemilikan manajerial outsider, kepemilikan institusional, kepemilikan 

blockholder eksternal, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan asing, sedangkan 

variabel kontrol yang diteliti berupa independensi dewan direksi, frekuensi 

pertemuan rapat dewan direksi, ukuran dewan direksi, independensi komite audit, 

frekuensi pertemuan rapat dewan direksi, ukuran dewan direksi, independensi 

komite audit, frekuensi pertemuan rapat komite audit, ukuran komite audit, ukuran 

perusahaan, pertumbuhan perusahaan, umur perusahaan, tingkat pengembalian 

aset, leverage, operasional arus kas, kualitas audit, dan kerugian perusahaan. 

Sampel data ialah laporan keuangan yang ada di 62 perusahaan yang terdaftar di 

Amman Stock Exchange. 

Jamaludina et al. (2015) meneliti tentang manajemen laba di Malaysi 

dengan menggunakan sampel data sebanyak 26 perusahaan yang terdaftar di 

Government Linked Companies dengan periode tahun 2005 hingga tahun 2010. 

Komposisi dewan direksi, ukuran dewan direksi, multiple directorship, dan 

petugas senior pemerintahan merupakan variabel independen. 

Adebiyi dan Olowookere (2016) meneliti tentang manajemen laba di 

Nigeria dengan menggunakan variabel independen berupa kepemilikan 

institusional, kepemilikan asing, dan kepemilikan manajerial, sedangkan variabel 

kontrol berupa ukuran perusahaan. Sampel penelitian merupakan perusahaan 

keuangan yang ada di Nigeria Stock Exchange dengan sampel data yang 

digunakan dari periode tahun 2005 hingga tahun 2013. 
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Grassa (2017) meneliti tentang manajemen laba di Bahrain, United Arab 

Emirates, Qatar, Saudi Arabia, dan Kuwait dengan jumlah sampel sebanyak 223 

data sebagai dasar penelitian dengan periode tahun 2004 hingga tahun 2012. 

Ukuran perusahaan, independensi dewan direksi, kepemilikan institusional, 

ukuran komite audit, dan jumlah pertemuan rapat komite audit merupakan 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian. 

Liu, Wei, dan Xie (2013) melakukan penelitian di China mengenai 

manajemen laba dengan menggunakan direktur wanita sebagai variabel 

independen. Sampel yang digunakan merupakan perusahaan terbuka yang ada di 

China dengan periode tahun 1999 hingga tahun 2011. 

Arun, Almahrog, dan Aribi (2015) melakukan penelitian mengenai 

manajemen laba di Inggris dengan menggunakan direktur wanita, jumlah direktur 

wanita di dewan, dan jumlah direktur wanita independen di dewan sebagai 

variabel independen. Sampel data yang digunakan dari periode tahun 2005 hingga 

tahun 2011 dengan menggunakan 350 perusahaan yang ada di UK FTSE Index. 

Gambar model penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian tentang manajemen laba pada perusahaan yang ada 

di UK FTSE Index, sumber: Arun, Almahrog, dan Aribi (2015). 
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Sila, Gonzalez, dan Hagendorff (2015) melakukan penelitian tentang 

manajemen laba di Amerika dengan menggunakan variabel independen direktur 

wanita, proporsi wanita, dan koneksi direktur. Sampel data yang digunakan 

sebanyak 1.960 perusahaan dengan periode tahun 1996 hingga periode tahun 2010 

yang berasal dari RiskMetrics, Compustat, Execucomp, and CRSP databases. 

Ismail (2016), meneliti tentang manajemen laba di Malaysia dengan 

variabel independen berupa direktur wanita dan kepemilikan keluarga dengan 

menggunakan sampel data laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Main 

Market of Bursa Malaysia dengan periode tahun 2008 hingga tahun 2011 kecuali 

perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan real estate investment trust 

(REIT). 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Manajemen Laba 

2.3.1 Pengaruh Independensi Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba 

Menurut Chiraz dan Anis (2012), dewan independen memiliki peranan 

penting dalam mekanisme perusahaan seperti sebagai pengawasan kinerja manajer 

untuk mengarahkan bisnis yang menguntungkan bagi pemegang saham dengan 

membatasi tindakan manipulasi laba yang terjadi. Oleh karena itu, kehadiran 

dewan pengawas independen yang menjalankan tugas dengan baik dalam stuktur 

dewan akan mampu meningkatkan efektivitas dewan dalam menjalankan fungsi 

pemeriksaan terhadap kinerja manajer. 

Menurut Liu (2012), dewan independen adalah anggota direksi atau 

pemegang saham yang memiliki hubungan bisnis dalam perusahaan dan direksi 

Rieswenni LC. Analisis Pengaruh Kepemimpinan Wanita dalam Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen
Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 2013-2017. 2019.
UIB Repository©2019.



24 

Universitas Internasional Batam 

tersebut berperan bagi kepentingan perusahaan. Umumnya keberadaan dewan 

independen bisa mengurangi tingkat manajemen laba. Sehingga, kehadiran dewan 

pengawas independen yang menjalankan tugas dengan baik mampu meningkatkan 

efektivitas dewan dalam menjalankan fungsi pemeriksaan terhadap kinerja 

manajer yang mewakili pihak investor atau pemegang saham minoritas. 

Bouchareb, Ajina, dan Souid (2014), meneliti yang menyatakan bahwa 

proporsi dewan direksi indpenden dalam anggota dewan direksi berpengaruh 

signifikan secara positif terhadap manajemen laba. Hal ini menujukkan bahwa 

jumlah anggota dewan independen yang lebih banyak dapat menimbulkan 

kegiatan pengawasan terhadap kinerja manajemen yang tidak efisiensi atau tidak 

memiliki independensi yang akurat dan mengakibatkan adanya kesempatan pihak 

manajemen dalam memanipulasi laba. 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba 

Ukuran dewan memiliki peranan penting dalam mempengaruhi kinerja 

dewan untuk mendeteksi manajemen laba. Secara umum, ukuran dewan yang 

lebih besar akan mempersulit manajer perusahaan untuk memanipulasi laba. Hal 

ini terjadi karena ukuran dewan yang lebih besar akan cenderung memiliki lebih 

banyak direksi atau komisaris yang berpengalaman untuk menjalankan bisnis 

sehingga kinerja kerja akan lebih bagus dan kesempatan manajer untuk 

melakukan manajemen laba akan berkurang (Jensen, 2015). 

Menurut Iraya et al. (2015), menyatakan bahwa ukuran dewan direksi 

yang tinggi bisa memberikan dampak terhadap penurunan tindakan manajemen 

laba karena tingginya independensi dan keahlian para direksi. Hasil dari penelitian 
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ini menunjukkan ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sallihi dan Jibril (2015), Uwuighe et al. (2014), Grassa (2015), Bala dan 

Kumai (2015), serta Dibia dan Onwuchekwa (2014). 

Menurut Gonzalez dan Meca (2013) mengatakan bahwa ukuran dewan 

direksi yang lebih besar berkesempatan dalam melakukan manajemen laba yang 

juga semakin tinggi. Hasil penelitian ini menampilkan data dewan berpengaruh 

signifikan positif terhadap manajemen laba dan bisa ditemukan dalam penelitian 

Mulyadi dan Anwar (2014), Alzoubi (2015), Patrick et al. (2015), Liu (2012), 

serta Gulza dan Wang (2011). 

2.3.3 Pengaruh Wanita dalam Dewan terhadap Manajemen Laba 

Menurut Gavious, et al. (2012), menyatakan bahwa keberadaan wanita 

dalam dewan direksi memiliki hubungan secara signifikan terhadap manajemen 

laba karena jumlah perwakilan wanita yang lebih banyak dalam tata kelola 

perusahaan atau pada jajaran top manajemen akan memiliki kualitas laba yang 

lebih tinggi sehingga bisa menekan terjadinya praktik manajemen laba. 

Menurut Barber dan Odean (2011), wanita dan pria akan bertindak secara 

berbeda dalam menghadapi kendala yang sama. Wanita lebih cenderung berhati-

hati dalam menghindari risiko dibandingkan pria. Perusahaan yang dipimpin oleh 

wanita bisa mengalami penurunan tingkat manajemen laba pada perusahaan 

tersebut. Karena, wanita dinilai memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi 

dan cenderung menghindari resiko dibandingkan pria (Kusumastuti, 2006). Hasil 
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ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Peni dan Vahama (2010), Liu 

(2012), Iraya et al. (2015), serta Shamsul (2016). 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Audit Komite terhadap Manajemen Laba 

Ukuran audit komite yang besar bisa mempunyai peranan besar dalam 

menekan praktik manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh ukuran komite audit 

yang besar atau kecil mencerminkan sumber daya dan kemampuan dalam 

melaksanakan fungsi pengawasan (Ismail, Dunstan, & Zijl, 2015). Lin et al. 

(2011), bependapat bahwa ukuran komite audit yang kecil dianggap lebih efektif 

untuk melaksanakan fungsi pengawasan karena tidak terlalu dibebani oleh 

masalah birokrasi. 

Keadaan diatas menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran komite audit 

pada suatu perusahaan, maka tingkat manajemen laba pada perusahaan akan 

cenderung menurun. Pengaruh signifikan positif antara ukuran komite audit dan 

manajemen tidak hanya ditemukan pada penelitian Lin et al. (2011), melainkan 

didukung juga oleh penelitian Ishak et al. (2011). 

Menurut Ayemere dan Elijah (2015) mendefinisikan bahwa ukuran audit 

komite mempunyai hubungan negatif terhadap manajemen laba. Kegiatan 

manajemen laba dapat dicegah dengan peranan anggota komite audit. Anggota 

komite audit yang dimiliki perusahaan bisa meningkatkan kualitas dari informasi 

keuangan yang ditampilkan oleh perusahaan. Hasil ini selaras dengan penelitian 

Miko dan Kamardin (2014), Salihi dan Jibril (2015), dan Iraya et al. (2015). 

Rieswenni LC. Analisis Pengaruh Kepemimpinan Wanita dalam Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen 
Laba pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 2013-2017. 2019.
UIB Repository©2019



27 

Universitas Internasional Batam 

2.3.5 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Manajemen Laba 

Menurut Siregar dan Utama (2008), manajemen laba di perusahaan yang 

kepemilikan saham keluarga tinggi berpengaruh signifikan positif. Hal ini karena 

perusahaan keluarga yang bergabung dalam kelompok bisnis menggunakan dana 

yang diperoleh dari publik dan dana tersebut digunakan dalam perusahaan 

keluarga yang ada dalam kelompok bisnis mereka, serta kelompok bisnis akan 

memberikan insentif untuk melakukan manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan Apriliani dan Diyanty (2016) mengemukakan 

bahwa kepemilikan keluarga di Indonesia memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap manajemen laba karena keluarga mempunyai kepemilikan saham 

mayoritaas dan mempunyai hak dalam pengambilan suara terhadap pengelolaan 

laba perusahaan. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Ghabdian et al. (2012) serta Hassan dan Ahmed (2012). 

Alzoubi (2016) meneliti bahwa perusahaan yang memiliki struktur 

kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. 

Kepemilikan keluarga yang besar dalam perusahaan secara efektif melakukan 

pengawasan kinerja manajemen sehingga manajemen tidak bisa leluasa untuk 

melakukan praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Alzoubi (2016), Ajina, Bouchareb, dan Souid (2013), serta 

Ariza, Ferrero, dan Sanchez (2015). 

2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Adebiyi dan Olowookere (2016), mendefiniskan bahwa kepemilikan 

manajerial sebagai perbandingan antara saham yang dimiliki oleh pihak 
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manajerial dengan jumlah saham yang beredar. Manajer dan pemegang saham 

memiliki kepentingan memaksimalkan tujuannya. Tinggi persentase kepemilikan 

manajerial cenderung bisa menekan dukungan perilaku oportunistik yang dimiliki 

manajer. Kepentingan pemegang saham dan manajer menjadi setara sehingga 

kepemilikan manajerial mampu mengurangi terjadinya kegiatan manajemen laba. 

Farouk dan Hassan (2014), meneliti tentang kepemilikan manajerial dan 

manajemen laba yang menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial dan 

manajemen laba memiliki pengaruh signifikan positif yang menyatakan bahwa 

semakin banyak jumlah manajer dalam saham perusahaan maka tingkat 

manajemen laba akan semakin tinggi. Hal ini bisa ditemukan dalam penelitian 

Rahma et al. (2010), Chiraz dan Anis (2012), serta Masmoudi dan Boujelbene 

(2014). Penelitian Alves (2012) menghasilkan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Menurut Alves (2012), 

bahwa semakin tinggi bagian kepemilikan manajer bisa mengurangi manajemen 

laba karena rasa kepemilikan manajemen atas perusahaan sehingga membuat 

manajer mengelola perusahaan dengan hati-hati dalam melakukan proses 

pelaporan keuangan. 

2.3.7 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional memiliki peranan dalam meminimalisir tingkat 

manajemen laba karena pihak institusi melakukan pengawasan lebih ketat 

terhadap kegiatan manipulasi laba (Ramadan, 2015). Penelitian yang dilakukan 

oleh Roodposhti dan Chashmi (2011), menunjukkan bahwa perusahaan yang 

memiliki kepemilikan institusional lebih tinggi bisa memiliki angka manajemen 
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laba yang tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional 

mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Hal ini juga 

terjadi terhadap investor yang tidak bisa melakukan pemantauan secara efektif 

terhadap kinerja manajer sehingga muncul oportunistik manajer dalam 

manajemen laba. 

Menurut Bhattacharjee (2012) menjelaskan bahwa pemegang saham 

institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba ini 

dikarenakan bahwa besar kecilnya jumlah kepemilikan institusional tidak 

mempengaruhi kegiatan manajemen laba terhadap perusahaan. Penelitian ini sama 

seperti penelitian yang dilakukan oleh Yang et al. (2009) dan Bouchaeb et al. 

(2014). 

2.3.8 Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Manajemen Laba 

Menurut Gulzaar dan Wang (2011), konsentrasi kepemilikan mempunyai 

pengaruh signifikan positif dengan manajemen laba. Penelitian ini menjelaskan 

bahwa semakin tinggi presentase kepemilikan terkonsentrasi maka tingkat 

manajemen laba akan lebih tinggi karena pemegang saham mayoritas tidak 

memiliki keahlian dalam memantau pengelolaan manajemen perusahaan. Menurut 

Ramadan (2015), konsentrasi kepemilikan ialah kepemilikan saham yang 

dipegang oleh saham mayoritas sebagai investor utama yang mempunyai saham 

perusahaan lebih dari 5%. Kepemilikan ini bisa memantau dan mengendalikan 

pengelolaan manajemen dalam mencapai tujuan usaha dan kepentingan investor 

lainnya. 

Rieswenni LC. Analisis Pengaruh Kepemimpinan Wanita dalam Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen 
Laba pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk Tahun 2013-2017. 2019.
UIB Repository©2019



30 

Universitas Internasional Batam 

Keberadaan konsentrasi kepemilikan bisa mempersempit kesempatan 

manajemen dalam melakukan kegiatan kecurangan karena pemegang saham akan 

melindungi saham mereka, sehingga muncul pengontrolan yang ketat terhadap 

manajemen laba (Ramadan, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Ramadan 

(2015), menunjukkan hasil signifikan negatif antara kepemilikan terkonsentrasi 

dengan manajemen laba. 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Perusahaan yang mempunyai ukuran lebih besar maka lebih diminati oleh 

calon investor karena adanya kesempatan untuk mendapatkan dividen yang lebih 

besar dan kenaikan harga saham menjadi lebih tinggi. Menurut Soliman dan 

Ragab (2013), perusahaan yang tergolong besar memiliki pengawasan yang lebih 

ketat dari pemegang saham dan membuat perusahaan sulit dalam melakukan 

kegiatan manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menujukkan signifikan positif 

antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dan penelitian selaras dengan 

penelitian Ayemere dan Elijah (2015), Aygun et al. (2015), Gonzalez dan Meca 

(2013), Roodposhti dan Chashmi (2011), serta Rahman et al. (2010). 

Liu (2012), menjelaskan bahwa perusahaan dengan ukuran kecil memiliki 

kemungkinan besar melakukan manipulasi terhadap pendapatan akrual dengan 

cara menurunkan atau menaikkan nilai pendapatan yang diterima oleh perusahaan. 

Hasil penelitian ini berpengaruh signifikan negatif antara ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba dan selaras dengan penelitian Grassa (2017), Hasmin 
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dan Devi (2008), Lakhal et al. (2014), Mulyadi dan Anwar (2014), dan Heirany et 

al. (2014). 

2.4.2 Pengaruh Umur Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Menurut Bassiouny et al. (2016) menjelaskan bahwa umur perusahaan 

menjadi salah satu pertimbangan investor untuk melakukan penilaian terhadap 

suatu perusahaan sebelum menenamkan modalnya. Perusahaan yang telah berdiri 

lama umumnya memiliki profitabilitas yang lebih stabil dibandingkan dengan 

perusahaan yang baru berdiri. 

Zaluki, Campbell, dan Goodacre (2011) mengemukakan bahwa umur 

perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba karena 

umur perusahaan bukan merupakan faktor ataupun penentu untuk melakukan 

manajemen laba. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Chiraz dan Anis (2012) 

yang menyatakan bahwa umur perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 

2.4.3 Pengaruh Tingkat Pengembalian Aset terhadap Manajemen Laba 

Pengukuran profitabilitas perusahaan sering menggunakan tingkat 

pengembalian aset sebagai dasar pengukuran. Persentase tingkat pengembalian 

aset yang tinggi yang dimiliki oleh perusahaan mampu memotivasi manajemen 

untuk melakukan praktik manajemen laba dan membuat bonus dan komisi 

semakin besar (Ayemere & Elijah, 2015). 

Menurut Gill et al. (2013) aset yang dimiliki oleh perusahaan bisa membat 

manajer melakukan praktik manajemen laba. Misalnya, manajer akan 

meningkatkan nilai persediaan akhir supaya bisa memanipulasi nilai harga pokok 
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penjualan. Penelitian Aygun et al. (2015) memiliki hasil bahwa adanya pengaruh 

signifikan positif antara tingkat pengembalian aset dengan manajemen laba. Hasil 

penelitian ini selaras dengan penelitian Usman dan Yero (2010). Hasil  ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Salihi dan Jibril (2015) dan Wang (2011) 

yang memiliki hasil bahwa tingkat pengembalian aset berpengaruh signifikan 

negatif terhadap manajemen laba. 

2.4.4 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Menurut Alkhaib (2012) bahwa leverage dinyatakan sebagai tingkat 

pemanfaatan uang yang dipinjam manajemen untuk menaikkan laba perusahaan. 

Tingkat leverage perusahaan yang tinggi bisa menjadi pengawasan yang ketat 

oleh pihak pertama selaku pemimjam dana, sehingga pengawasan yang ketat bisa 

menyulitkan manajemen untuk melakukan kegiatan manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Alves (2012), menghasilkan leverage 

berpengaruh secara signifikan positif terhadap manajemen laba. Hasil ini bisa 

ditemukan dalam penelitian Epps dan Ismail (2009), Roodposhti dan Chasmi 

(2010), Liu (2012), dan Lakhal et al. (2014). Hubungan leverage yang 

berpengaruh secara signifikan negatif terhadap manajemen laba bisa ditemukan 

dalam penelitian Fayoumi et al. (2010), Ishak et al. (2011), Amir (2014), serta 

Salihin dan Jibril (2015). 

2.4.5 Pengaruh Arus Kas Operasional terhadap Manajemen Laba 

Menurut Solimman dan Ragab (2013), arus kas operasional memiliki 

pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa semakin kecil angka arus kas operasional di suatu 
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perusahaan maka akivitas manajemen laba akan meningkat, begitu juga dengan 

sebaliknya. Hal ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yang, Lai, 

dan Tan (2008) dan Alves (2012). 

Hal ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Jiang, Lee, dan 

Anandarajan (2008) yang mendefinisikan bahwa perusahaan dengan arus kas 

operasional yang besar tidak perlu melakukan manajemen laba. Hal ini selaras 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Gerayli et al. (2011), Gulzar dan Wang 

(2011), dan Alzoubi (2016). 

2.5 Model penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengalisis pengaruh kepemimpinan wanita 

dan tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan yang 

terdaftar di BEI dari periode 2013 hingga 2017. Model penelitian ini bisa dilihat 

pada gambar 1 berikut ini: 
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Gambar 2.3 Model Penelitian Analisis Pengaruh Kepemimpinan Wanita dalam 

Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Laba, sumber: Data diolah,  2019. 

2.6 Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan hasil permasalah yang telah diuraikan, maka perumusan 

hipotesis penelitian dapat dijelaskan kedalam rumus sebagai berikut: 

Manajemen 

laba 

Dewan direksi independen 

Ukuran dewan direksi 

Wanita dalam dewan 

Ukuran audit komite 

Kepemilikan keluarga 

Kepemilikan manajerial 

Kepemilikan institusional 

Konsentrasi kepemilikan 

Variabel kontrol : 

• Ukuran perusahaan

• Umur perusahaan

• Tingkat pengembalian

• Arus kas operasional

• Leverage
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H1: Dewan direksi independen berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba. 

H2: Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. 

H3: Wanita dalam dewan direksi berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba. 

H4: Ukuran audit komite berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen 

laba. 

H5: Kepemilikan keluarga berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. 

H6: Kepemilikan menajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. 

H7: Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. 

H8: Konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. 
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