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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Manajemen Laba 

Menurut Lestari dan Anjelina (2015), laba merupakan bentuk positif 

dalam menampilkan prospek suatu entitas di masa depan. Adanya peningkatan 

laba terus menerus meningkat seiring waktu, hal ini memberikan sinyal positif 

dari kinerja perusahaan yang berdampak pada nilai suatu perusahaan dalam nilai 

saham yang menjadi sebuah indeks dalam mengukur efektivitas suatu entitas 

dengan menambah kekayaan investor. Akibatnya, manajemen terdorong 

melakukan manipulasi laba dengan melaporkan laba agar memberikan 

peningkatan dalam harga saham agar para investor dapat memberikan respon yang 

baik. 

2.1.1.1 Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan aksi yang direncanakan yang masih dibatas 

prinsip akuntansi dan tercantum dalam General Accepted Accounting Principle 

(GAAP). “Some potentiality to boost or reduce announced net income at will” 

maksudnya yaitu manajemen laba merupakan cara manajer agar dapat 

memaksimumkan dapat meminimumkan laba sama halnya dalam meratakan laba 

mengikuti keinginan manajemen Copeland, Weston, dan Shastri (2005). 

Pengertian manajemen laba menurut para ahli:  

a. Schipper (1989): Manajemen laba merupakan campur tangan pada saat 

pengerjaan laporan keuangan yang bermaksud dapat mendapatkan 

keuntungan pribadi.  
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b. Assih (2000): Manajemen laba merupakan teknik yang direncanakan 

untuk meningkatkan pelaporan laba. 

c. Fischer dan Rosenzweig (1995): Manajemen laba adalah aksi manajer 

dalam menaikan atau menyusutkan laba yang tidak memiliki sangkut 

paut pada kenaikan ataupun penurunan profitabiltas perusahaan dalan 

jangka waktu yang panjang. 

d. Healy dan Wahlen (1999): Manajemen laba pada saat penyusunan 

transaksi laporan keuangan guna mengecoh stakeholders mengenai 

kinerja ekonomi suatu entitas agar dapat mempengaruhi hasil kontrak 

dengan investor.  

Scott (2000) mengungkapkan “Earnings Management is the option by an 

accounting manager strategy to obtain some particular goals”. Ungkapan diatas 

adalah manajemen laba dapat menjadi alternative manajer dalam kebijakan 

akuntansi. Kebijakan akuntansi dikelempokan menjadi dua. Pertama, pilihan 

dalam kebijakan akuntansi tersebut, sebagai contoh metode depresiasi 

menggunakan straight line dan declining balance amortization selain itu ada 

akrual diskresi, contohnya adalah provisi kerugian kredit, nilai persediaan dan 

biaya jaminan. Terdapat dua cara agar dapat mengetahui sikap manajemen laba 

yang pertama adalah sifat opportunistic earnings management dalam 

mengoptimalkan utilitas dalam kompensasi, kontrak hutang, dan biaya politik. 

Yang kedua adalah dari segi perspective contacting. Selain definisi diatas, dapat 

dikonklusikan manajemen laba dijalankan manajer bukan untuk menaikan laba 

namun juga meminimunkan laba. 
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2.1.1.2 Bentuk Manajemen Laba 

Bentuk-bentuk dasar dari manajemen laba yaitu: 

a. Taking a bath 

Metode ini umumnya dilakukan saat perusahaan mengadakan 

reorganisasi termasuk saat penukaran direksi. Biasanya dilakukan saat terjadinya 

biaya-biaya saat kondisi yang tidak menguntungkan akan terjadi pada periode 

mendatang diakui dalam periode berjalan. Hasilnya, laba saat periode mendatang 

akan tetap diposisi tinggi walaupun terjadinya kondisi tidak menguntungkan. 

b. Income Minimization  

Merupakan teknik yang sama namun tidak se-ekstrim taking a bath. 

Maksud dari pola ini adalah kebijakan untuk meminimalkan laba seperti 

penghapusan aset tak berwujud, biaya riset, pengembangan dan pemasaran. 

Bentuk ini juga dapat dilakukan dengan meminimumkan pajak.  

c. Income Maximization  

Manajer melakukan metode ini agar dapat mendapatkan bonus atau laba 

dalam jumlah besar. Fungsi dari metode ini adalah penghindaran atas pelanggaran 

kontrak hutang dalam jangka panjang (debt covenant).  

d. Income Smoothing  

Pola ini dibuat dengan meratakan pelaporan laba. Tujuannya adalah 

untuk memberikan laporan eksternal, salah satunya investor, karena pada dasarnya 

investor merupakan risk averse dan meminati pelaporan laba yang stabil.  

e. Timing Revenue and Expenses Recognition 
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Teknik ini diterapkan saat melakukan kebijakan berdasarkan waktu 

terjadinya suatu transaksi. Dengan mengakui pendapatan yang belum terjadi atau 

tidak mengakui beban yang terjadi, hal ini dapat meningkatkan laba dalam laporan 

laba rugi. 

2.1.1.3 Motivasi Manajemen Laba 

Penelitian Scott (2000) memberikan 3 motivasi manajemen untuk 

menjalankan manajemen laba yaitu:  

a. Rencana Bonus  

Seorang manajer apabila menginginkan bonus lebih memilih untuk 

menghindari pelaporan pendapatan yang relatif rendah. Karena itu, manajer akan 

melakukan kebijakan untuk menghasilkan laba yang tinggi. Pada rencana bonus, 

istilah yang digunakan adalah bogey dan cap. Bogey meminimunkan laba agar 

mendapatkan bonus, sedangkan cap merupakan cara sebaliknya dari bogey. 

Apabila laba terdapat diatas cap, bonus bergantung dengan kontrak yang 

disepakati manajer dengan investor. Metode manajemen laba yang dijalankan 

dalam proses ini adalah dengan memasukkan laba ke periode seterusnya. Apabila 

laba lebih rendah dari bogey manajer akan merendahkan nilai laba bersih. Perilaku 

itu memungkinkan manajer medapatkan bonus yang lebih tinggi di periode 

berikutnya. 

b. Kontrak Hutang Jangka Panjang 

Kontrak ini merupakan perjanjian untuk memberi perlindungan kepada 

peminjam dari sikap manajer demi kepentingan penagih. Contohnya, dividen, 

pemberian modal kerja serta kekayaan yang dimiliki pemilik berada tingkatan 

terbawah dari yang ditentukan.  
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c. Motivasi Politis 

Adanya kemungkinan aspek politis dalam perusahaan apabila 

perusahaan berkecimpung dalam bidang pengadaan fasilitas publik, contohnya air, 

telekomunikasi, listrik serta infrastruktur. Secara politis perusahaan mendapatkan 

perhatian dari masyarakat maupun pemerintah. maka dari itu perusahan cenderung 

menurunkan laba agar dapat meminimalisasi visibilitas senhingga memudahkan 

dalam memperoleh fasilitas pemerintah contohnya subsidi.  

d. Motivasi Perpajakan 

Motivasi perpajakan adalah dorongan perusahan untuk meminimalkan 

pelaporan laba bersih. Motif ini dilakukan agar perusahaan dapat mengurangi 

pembayaran pajak kepada pemerintah. Salah satu contoh dari motivasi ini adalah 

dengan mengubah cara pencatatan suplai menjadi LIFO supaya dapat melaporkan 

laba bersih yang lebih rendah.  

e. Pergantian Direksi  

Mendekati masa-masa penugasan atau istilahnya pension, kebanyakan 

direksi akan memaksimalkan laba guna menghasilkan bonus yang tinggi. Adapun 

sikap direksi ini dilakukan denga memperlihatkan kinerja perusahaan dengan 

menampilkan laba yang besar supaya dapat mencegah permecatan.  

f. Penawaran Perdana  

Saat perusahaan melakukan pelaporan terbuka, informasi yang disajikan 

dalam perusahaan adalah sumber penting bagi pihak yang membutuhkan. Salah 

satunya digunakan investor sebagai dasar untuk menilai kineja perusahaan, maka 

dari itu para manajer akan melaporkan laba yang tinggi untuk mempengaruhi 

investor. 
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2.1.1.4 Teknik Manajemen Laba 

Asyik dan Soelistyo (2000) menyatakan teknik-teknik yang dilakukan 

adalah:  

A. Perubahan metode akuntansi  

Pengubahan teknik akuntansi oleh manajer dapat menyebabkan kenaikan 

atau penurunan laba. Oleh karena itu metode yang diterapkan dapat memberi 

kesempatan untuk pihak manajemen mengubah fakta transaksi seperti mengganti 

metode penyusutan dari straight line method ke sum of the year digit. 

B. Memainkan kebijakan perkiraaan akuntansi  

Memanipulasi kebijakan perkiraan akuntansi menjadi salah satu cara 

dimana ini memberikan kesempatan manajemen agar dapat melibatkan 

subyektifitas saat mengatur perkiraan, contohnya:  

a. Ketentuan dalam memperkiraan piutang yang tidak dapat ditagih. 

b. Ketentuan dalam pengestimasian biaya jaminan. 

c. Ketentuan dalam perkiraan pengadilan yang masih dalam proses. 

C. Mengubah pengakuan pendapatan dan biaya 

Pengubahan pengakuan biaya maupun pendapatan dapat dikatakan 

sebagai manipulasi dalam keputusan operasional, contohnya:  

a. Pengakuan biaya riset dan pengembangan dipercepat ataupun ditunda ke 

periode selanjutnya.  

b. Pengeluaran biaya promosi yang diakui lebih cepat atau lambat ke 

periode berikutnya. 
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c. Berkerjasama dengan pihak vendor untuk memberikan tagihan sesuai 

dengan keinginan manajer yang dapat ditunda sampai periode akuntansi 

selanjutnya.  

d. Memanipulasi laba dengan melakukan penjualan dalam investasi 

sekuritas.  

e. Menjual aktiva tetap yang tidak terpakai sesuai dengan waktu yang 

diingkan. 

2.1.1.5 Model Pendeteksian Manajemen Laba 

Pada penelitian Syahirah dan Mohd (2017), beliau menggunakan 

discretionary accrual yang merupakan modified jones dari Dechow et al. (2012) 

dimana discretionary accrual dihitung menjadi 2 persamaan yaitu: 

Persamaan pertama, 

TACCi,t = EARNi – OCFi 

Dimana: 

EARNi = laba bersih setelah pajak 

OCFi = arus kas operasi 

Persamaan kedua, 

TACCt/At-1 = α1 (1/At-1) + α2 (∆REVt-∆REVt/At-1) + α3 (PPEt/At-1) + ɛt 

Dimana: 

TACCt = Total akrual perusahaan ditahun t. 

At-1 = Total aset perusahaan ditahun sebelum t. 

ΔREVt = Perubahan dalam pendapatan penjualan ditahun t. 

ΔRECt = Perubahan dalam piutang bersih ditahun t. 

PPEt = Pabrik, peralatan dan properti bersih ditahun t. 
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Berdasarkan penjelasan diatas untuk menentukan discretionary accruals 

yaitu dengan mengurangi persamaan pertama dengan persamaan kedua. 

DACC = TACCt - TACCt/At-1 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian Syahirah dan Mohd (2017) yang membahas karakteristik 

perusahaan dengan manajemen laba dalam perusahaan keluarga menggunakan 

184 sampel dari 832 perusahaan keluarga yang tercatat di Bursa Malaysia. 

Dimana 531 sampel tidak memenuhi kriteria yang ditentukan seperti direktur yang 

kepemilikan saham langsung atau tidak langsung setidaknya 20% di perusahaan 

dan juga 82 sampel yang tidak memiliki data untuk tahun yang akan diteliti serta 

35 sampel yang bergerak dibidang perbankan, finance, dan industri dalam 

asuransi. Sampel pada penelitian menggunakan sampel dalam jangka waktu 4 

tahun yaitu tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012. Peneliti menggunakan manajemen 

laba yang merupakan variabel terikat dengan pengukuran discretionary accruals 

yang menggunakan model dari modified jones dan variabel independen yaitu 

dewan independen, CEO duality, rangkap jabatan para direksi, ukuran dewan dan 

frekuensi rapat dewan. Ada pun variabel control yang digunakan yaitu ukuran 

perusahaan, tingkat pengembalian aset, leverage, arus kas dari aktivitas operasi. 

Penelitian ini menampilkan bahwa direksi yang memiliki rangkap jabatan tidak 

berhubungan secara signifikan pada manajemen laba. Disisi lain, dewan 

independen, ukuran dewan serta frekuensi rapat dewan memiliki hubungan yang 

secara positif signifikan pada manajemen laba sedangkan CEO duality tidak 

memiliki berhubungan sama sekali pada manajemen laba. 
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Gambar 2.1 Model dari pengaruh Karakteristik Dewan terhadap Manajemen Laba 

oleh Syahirah dan Mohd (2017). 

Dalam penelitian yang dilakukan Bala dan Benjamin Kumai (2015) pada 

perusahaan di Nigria dengan menggunakan ukuran direksi, rapat direksi, direksi 

independen, direksi dengan pengalaman keuangan, direktur wanita, dan ukuran 

suatu perusahaan yang merupakan variabel bebas dimana manajemen laba adalah 

variabel terikat. Output penelitian ini menampilkan adanya hubungan timbal balik 

antara ukuran dewan, direksi yang memiliki pengalaman dalam keuangan, rapat 

dewan terhadap manajemen laba dimana komposisi direksi dan direksi wanita 

berpengaruh signifikan pada manajemen laba. Hal ini membuktikan, besarnya 

ukuran suatu direksi maka besar kemungkinan improvisasi dalam kualitas laba 

Variabel Independen: 

- Dewan Independen 
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begitu juga dengan semakin banyaknya direksi dengan pengalaman keuangan, 

maka dapat meminimalisir keinginan dalam memanipulasi laba oleh manajer. 

Begitu juga dengan seringnya dilakukan rapat direksi lebih efektif dalam 

memonitori. Penelitian ini menunjukkan kehadiran direktur wanita dalam 

perusahaan di Nigria tidak membatasi manajemen laba. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian Karakteristik Dewan dan Manajemen Laba pada 

perusahaan Nigria oleh Bala dan Benjamin Kumai (2015). 

Pada penelitian Hashim (2011) dan Syahirah dan Mohd (2017) dewan 

independen berpengaruh secara signifikan positif, dimana indenpedensi dewan 

yang tinggi maka manajemen laba cenderung meningkat. Disisi lain, adanya 

anggota dewan independen dapat meminimalkan manajemen laba yang 

dikarenakan adanya pemantauan yang baik atas manajemen (Johari, Saleh, Jaffar, 

dan Hassan, 2009). Berbeda dengan penelitian Cornett et al. (2009) dan Singh 

(2017) semakin banyak jumlah direktur independen maka manajemen laba 

menjadi rendah, adanya peran direksi independen di dewan secara efektif dapat 

mengendalikan pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh manajer. Dimana 

Ukuran Direksi 

Rapat Dewan Direksi 

Dewan Independen 
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direktur independen lebih mampu mengawasi dan mengendalikan manajer 

perusahaan, sehingga mengurangi penyalahgunaan aset oleh manajer dengan 

mengorbankan kepentingan pemegang saham. Maka dari itu pengaruh dewan 

independen pada manajemen laba signifikan negatif. Pengaruh dari ukuran dewan 

pada manajemen laba signifikan negatif. Hal ini dibuktikan dengan besarnya 

dewan yang maka semakin handal dalam mengatasi manajemen laba daripada 

dewan yang dengan jumlah yang sedikit memiliki hubungan yang lebih kuat akan 

kinerja yang buruk. Adanya pandangan mengenai semakin kecilnya dewan maka 

pengawasan terhadap manajer akan lebih waspada daripada dewan yang lebih 

besar (Razak et al., 2015; Adams et al., 2009; Bala & Kumai, 2015; Hashim, 

2011). 

Menurut penelitian Jamaludin et al. (2015) dan Syahirah dan Mohd 

(2017) rangkap jabatan direksi tidak berhubungan secara signifikan karena 

kesibukkan para direktur tidak mempengaruhi direktur lain untuk melakukan 

praktik manipulasi laba. Sebaliknya, penelitian Baccouche et al. (2013) dan 

Baccouche & Omri (2014) menunjukkan direktur yang memiliki jabatan lain 

diluar perusahaan melemahkan kapasitas pengawasan mereka dan karenanya 

mengurangi kemampuan mereka untuk mendeteksi praktik manajemen laba. 

Menjadi kurang diawasi, manajer kemudian akan memiliki lebih banyak 

kebebasan dan peluang untuk mengelola pendapatan untuk menghasilkan lebih 

banyak keuntungan pribadi. Maka dari itu direksi dengan rangkap jabatan 

berpengaruh signifikan pada manajemen laba. Penelitian oleh Hashim (2011), 

Bala dan Benjamin Kumai (2015), Syahirah dan Mohd (2017) dan Singh et al. 

(2017) menyatakan frekuensi rapat direksi berhubungan secara signifikan positif 
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dimana rapat dewan yang aktif dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

terutama untuk perusahaan keluarga. Menurut Kankanamage (2015) setelah 

ukuran dewan meningkat, dewan terdiri dari direktur non eksekutif independen 

dengan keahlian keuangan yang baik dan sangat sering bertemu, kapasitas 

pemantauan dewan juga meningkat dan karena itu peluang yang tersedia untuk 

manajemen laba semakin rendah. Manajer lebih lanjut juga enggan terlibat dalam 

manajemen laba karena kemungkinan diketahui oleh dewan direksi tinggi dengan 

keahlian mereka di dewan yang kuat. 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Dewan Independen terhadap Manajemen Laba 

Independensi dewan dalam perusahaan merupakan seorang yang tidak 

berhubungan keluarga atau bukan afiliasi. Banyaknya dewan independen 

memberikan pemonitorian praktik manajemen laba dan mengarah pada 

pemantauan yang lebih baik atas sikap manajemen yang memberikan dampak 

negatif signifikan pada manajemen laba (Johari et al., 2009).  

Penelitian Hashim (2011) dan Syahirah dan Mohd (2017), dewan 

independen memberi pengaruh positif bahwa independensi dewan yang lebih 

tinggi memiliki manajemen laba yang lebih tinggi namun berbeda dengan 

penelitian Cornett et al. (2009) dan Singh (2017) terdapat pengaruh yang negatif 

pada manajemen laba. Apabila jumlah direktur independen meningkat manajemen 

laba cenderung menurun. Hal ini menunjukkan peran direksi independen di dewan 

secara efektif dapat mengendalikan pelaporan kecurangan yang dilakukan oleh 
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manajer. Dimana direktur independen lebih mampu mengawasi dan 

mengendalikan manajer perusahaan, sehingga mengurangi penyalahgunaan aset 

oleh manajer dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham. 

 

 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran dewan didefinisikan dengan banyaknya jumlah direktur dalam 

perusahaan, hal ini menunjukkan semakin besarnya suatu dewan cenderung lebih 

handal dalam mengatasi manajemen laba dimana perusahaan dengan dewan yang 

kecil memiliki hubungan yang lebih kuat akan kinerja yang buruk (Razak et al., 

2015).  

Berbeda dengan pandangan Adams et al. (2009) dan Hashim (2011), 

semakin kecilnya dewan maka pengawasan terhadap manajer akan lebih waspada 

daripada dewan yang lebih besar, maka dari itu ukuran dari dewan direksi 

memiliki hubungan positif pada manajemen laba. 

2.3.3 Pengaruh Rangkap Jabatan Direksi terhadap Manajemen Laba 

Rangkap jabatan direksi dimaksudkan dengan direksi yang memiliki 

beberapa jabatan baik didalam perusahaan maupun diluar. Kualifikasi rangkap 

jabatan tidak berdampak pada manajemen laba, dimana kesibukkan para direktur 

tidak mempengaruhi direktur lain untuk melakukan manajemen laba (Jamaludin et 

al., 2015; Syahirah & Mohd, 2017). 

Penelitian Baccouche et al. (2013) dan Baccouche dan Omri (2014) yang 

menunjukkan adanya hubungan positif, menyatakan direktur dengan jabatan lain 
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diluar perusahaan melemahkan kapasitas pengawasan mereka dan karenanya 

mengurangi kemampuan mereka untuk mendeteksi praktik manajemen laba. 

Berkurangnya pengawasan, manajer akan memiliki lebih banyak kebebasan dan 

peluang untuk mengelola pendapatan untuk menghasilkan lebih banyak 

keuntungan pribadi. 

2.3.4 Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan terhadap Manajemen Laba 

Frekuensi rapat dewan yaitu jumlah total dari rapat yang diadakan 

direksi dalam 1 tahun. Dampak negatif pada manajemen laba ditunjukkan dengan 

aktifnya rapat dewan maka kualitas dari pelaporan keuangan lebih baik terutama 

untuk perusahaan keluarga (Hashim, 2011; Bala & Kumai, 2015; Syahirah & 

Mohd, 2017; Singh et al., 2017).  

Menurut Kankanamage (2015) setelah ukuran dewan meningkat, dewan 

terdiri dari direktur non eksekutif independen dengan keahlian keuangan yang 

baik dan sangat sering bertemu, kapasitas pemantauan dewan juga meningkat dan 

karena itu peluang yang tersedia untuk manajemen laba semakin rendah. Manajer 

lebih lanjut juga enggan terlibat dalam manajemen laba karena kemungkinan 

diketahui oleh dewan direksi tinggi dengan keahlian mereka di dewan yang kuat, 

hal ini menerangkan hasil dari hipotesa yang berpengaruh secara negatif pada 

manajemen laba. 

2.3.5 Pengaruh Dewan dengan Pengalaman Keuangan terhadap 

Manajemen Laba 

Dewan yang memiliki keahlian keuangan lebih handal dalam mengawasi 

manajemen laba. Penelitian Bala dan Kumai (2015) menunjukkan hasil dari uji 
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data yang signifikan positif dengan bukti bahwa dewan yang memiliki 

kemampuan dalam keuangan dapat mendeteksi adanya kecurangan dan 

manipulasi dalam pencatatan akuntansi.  

Sama dengan penelitian Xie et al. (2003) menyatakan lebih banyaknya 

dewan yang mengerti keuangan mampu mengawasi praktek manajemen laba, 

bersamaan dengan penemuan Zalata et al. (2018) dengan adanya pakar keuangan 

dalam suatu direksi memiliki kontribusi penting dalam pemantauan laporan yang 

diberikan dari manajer. 

2.3.6 Pengaruh Dewan Wanita terhadap Manajemen Laba 

Wanita yang lebih simpatik yang membuat mereka lebih enggan dalam 

menanyakan dan memeriksa kegiatan para manajer, hal ini menunjukkan bahwa 

direktur wanita secara signifikan positif mempengaruhi manajemen laba Bala dan 

Kumai (2015).  

Penelitian Arun et al. (2015) menunjukkan bahwa direktur wanita dalam 

perusahaan yang memiliki hutang yang lebih rendah cenderung lebih konservatif. 

Wanita lebih etis dan ketat dalam masalah keuangan, dimana wanita cenderung 

mengekang adanya praktik manajemen laba hal ini menunjukkan wanita lebih 

mengurangi adanya manajemen laba dalam perusahaan keluarga (Nor et al., 

2013). Berbeda dengan penelitian Abdullah dan Ismail (2016), direktur wanita 

dalam perusahaan keluarga tidak mempengaruhi manajemen laba secara 

signifikan hal ini dinyatakan bahwa direktur wanita tidak dapat terlibat dalam 

manajemen laba.  
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2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Perusahaan besar lebih baik dalam memonitor manajemen yang akan 

menghasilkan pengurangan manajemen laba. Perusahaan biasanya memiliki 

prosedur kontrol internal yang kuat dan tata kelola karena peduli terhadap 

reputasinya, maka dari itu ukuran perusahaan berdampak signifikan negatif pada 

manajemen laba (Bala & Kumai, 2015; Bar-Yosef & Prencipe, 2011; Johari et al., 

2009; Syahirah & Mohd, 2017; Salleh, 2016).  

2.4.2 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Leverage ditemukan untuk meningkatkan kecenderungan manajemen 

laba, dikarenakan risiko yang lebih tinggi melanggar perjanjian utang, perusahaan 

dengan leverage tinggi cenderung melakukan praktik manipulasi laba. Oleh 

karena itu leverage memiliki pengaruh terhadap manajemen laba (Abdullah and 

Ismail, 2016). Namun dalam penelitian Khalil dan Ozkan (2016) perusahaan 

dengan leverage tinggi tidak mungkin membuat pilihan akuntansi yang 

meningkatkan pendapatan dalam upaya untuk mengurangi kemungkinan utang 

gagal bayar dan tidak ditemukan bukti yang mendukung pernyataan bahwa para 

manajer perusahaan dengan tingkat leverage tinggi menggunakan manajemen laba 

untuk meningkatkan pendapatan yang dilaporkan untuk menghindari pelanggaran 

perjanjian utang. Leverage dikendalikan karena, di satu sisi, perusahaan yang 

tidak dapat memperoleh keringanan terpaksa melakukan negosiasi atau 

merestrukturisasi utang mereka agar dapat menghindari manajemen laba (Bar-

Yosef & Prencipe, 2011) hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang terjadi 

antara leverage dan manajemen laba. 
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2.4.3 Pengaruh Tingkat Pengembalian Aset terhadap Manajemen Laba 

Penelitian Johari et al. (2009), Bar-Yosef dan Prencipe (2011), Hashim 

(2011), Abdullah dan Ismail (2016) dan Syahirah dan Mohd (2017) menunjukkan 

bahwa perusahaan yang berkinerja buruk lebih cenderung mengelola pendapatan 

dibandingkan dengan perusahaan dengan kinerja keuangan yang kuat. Hal ini 

dilakukan agar para investor yakin dalam melakukan investasi saham ke 

perusahaan yang membuktikan hasil penelitian yang menunjukkan adanya 

hubungan positif pada manajemen laba. 

2.4.4 Pengaruh Arus Kas dari Aktivitas Operasional terhadap 

Manajemen Laba 

Adanya pengaruh dari arus kas kegiatan operasi yang tinggi terhadap 

aktifitas manajemen laba oleh manajer, hal ini ditunjukkan apabila nilai dari kas 

operasional rendah maka manajer akan mempercepat adanya pengakuan laba. 

Sehingga, pelaporan uang ditunjukkan perusahaan tidak menampilkan kinerja 

yang buruk dihadapan investor. Penelitian Tresnaningsih (2008) menunjukkan 

hubungan yang signifikan negatif dengan manajemen laba. 

 

 

 

 

 

 

Evie Kamala Ngo. Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Terhadap Manajemen Laba dalam Perusahaan 
Keluarga, 2019. 
UIB Repository©2019



25 
 

   

                       Universitas International Batam 

 

 

 

 

 

2.5 Model Penelitian 

Berdasarkan acuan dari penelitian terdahulu, model penelitian penulis 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.3 Model penelitian Pengaruh Karakteristik Dewan Direksi terhadap 

Manajemen Laba dalam perusahaan keluarga (2019). 
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 Berdasarkan model yang disusun, penulis merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1: Terdapat hubungan signifikan negatif antara dewan independen dan 

manajemen laba. 

H2: Terdapat hubungan signifikan positif antara ukuran dewan dan manajemen 

laba. 

H3: Tidak terdapat hubungan signifikan positif antara rangkap jabatan direksi dan 

manajemen laba. 

H4: Terdapat hubungan signifikan negatif antara frekuensi rapat direksi dan 

manajemen laba. 

H5: Terdapat hubungan signifikan negatif antara dewan dengan pengalaman 

keuangan dan manajemen laba. 

H6: Terdapat hubungan signifikan positif antara dewan wanita dan manajemen 

laba. 
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