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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Manajemen Laba 

Standar Akuntansi Keuangan no 1 per 1 januari tahun 2015 menjelaskan 

bahwa penyajian laporan keuangan yang berisi laporan yang dibuat oleh 

perusahaan diwajibkan untuk menggunakan metode akrual kecuali laporan arus 

kas. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam sistem akrual yang digunakan 

diharapkan dapat memberikan peluang untuk manajer dalam memodifikasi 

laporan keuangan sehingga menciptakan keuntungan yang diinginkan. 

Manajemen laba ialah salah satu intervensi yang direncanakan dalam operasi 

pelaporan keuangan dalam mencapai tujuan individu daripada memaksimalkan 

nilai - nilai pemegang saham (Schipper, 1989). Hal ini dapat mengakibatkan 

pemalsuan laporan keuangan oleh manajer, menggunakan teknik akuntansi dan 

memprediksi untuk mencapai beberapa tujuan yang menciptakan konflik dengan 

pendekatan maksimalisasi pemegang saham.  

Fischer dan Rozenzwig (1995) mengartikan manajemen laba dengan 

sebuah perbuatan yang dibuat oleh manajer agar dapat meningkatkan 

(menurunkan) laba yang dijadikan sebagai pelaporan dari unit tanggung jawab 

manajer yang tidak memiliki kaitan dengan naik maupun turunnya pendapatan 

perusahaan dalam kurun waktu yang lama. Menurut Shleifer dan Vishny (1997) 

manajemen laba ialah sebuah intervensi yang ditargetkan dalam proses pelaporan 

keuangan eksternal yang dirancang agar dapat mencapai beberapa keinginan 

individu (tidak hanya untuk menetralkan proses operasi perusahaan). 
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Manajemen laba dapat dilakukan saat manajer memanfaatkan penilaian 

dan menyusun transaksi untuk megubah laporan keuangan, maka hasil laporan 

keuangan akan menyimpangkan stakeholders dalam kemampuan ekonomi 

perusahaan dan juga hasil keputusan akan terpengaruhi  oleh kontrak dari angka 

akuntansi (Wallen & Healy, 1999). Manajemen laba ialah teknik yang sengaja 

dilakukan untuk menuju pada tingkat laba yang dilaporkan dengan menyesuaikan 

dalam batasan General Addopted Accounting Principles (GAAP) (Assih & 

Gudono, 2000). 

Menurut Messod D. Beneish (2001) manajemen memiliki dua perspektif 

(sudut pandang) yaitu sudut pandang berupa informasi yang menyatakan bahwa 

kebijaksanan manajerial adalah alat bagi manajer untuk mengungkapkan 

keinginan manajer kepada investor tentang arus kas masa depan perusahaan, dan 

yang kedua adalah sudut pandang dalam segi oportunistik yang menjelaskan  jika 

manajer berusaha menyesatkan investor. Menurut Degeorge, Patel, dan 

Zeckhauser (2002) manajemen laba juga berfungsi sebagai proses latihan strategis 

kebijaksanaan manajerial dalam mempengaruhi angka penghasilan yang 

dilaporkan kepada pengamat eksternal.  

Manajemen laba ialah sebuah cara dalam intervensi laporan keuangan 

eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan beberapa keuntungan individu 

(bukan hanya untuk memudahkan proses operasi yang netral) (Schipper, 1989) 

kutipan dari jurnal (Rahmawati et al., 2006). Menurut Blom (2009) manajemen 

laba disebut sebagai sebuah intrusi yang sengaja dibuat manajer dalam kegiatan 

pelaporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan individu atau untuk 

organisasi. Berdasarkan definisi ini, manajemen laba tidak informatif bagi 
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pemegang saham, karena bersifat oportunistik. Manajemen laba dapat dijelaskan 

dalam beberapa teori yaitu:  

1. Menurut teori signaling, pendapatan dianggap sebagai indikator dalam 

pasar modal untuk menguji apakah perusahaan terlibat dalam kegiatan 

menambahkan nilai selama periode tertentu atau tidak (Waweru & Riro, 

2013). 

2. Teori stakeholder menjelaskan bahwa manajer mungkin memanipulasi 

laba untuk meningkatkan kepentingan dan manfaat pribadi mereka 

dengan mengorbankan keuntungan pemegang saham dan pemilik 

perusahaan lainnya  (Prior et al., 2008). 

3. Teori ketiga adalah teori agensi yang menjelaskan masalah keagenan 

yang disebabkan oleh agen (manajemen) bertindak untuk keperluan 

pribadi dengan cara oportunistik dengan mengorbankan prinsipal 

(pemilik / pemegang saham) (Jensen & Meckling, 1976). 

Menurut Yang, Chun dan Ramadili (2009) dalam jurnal (Aygun, Ic, dan 

Sayim, 2014) Manajemen laba dapat dianggap legal jika perusahaan 

menyesuaikan penghasilan yang diungkapkan dalam pedoman GAAP misalnya 

mengubah pendekatan untuk aset saat ini seperti penilaian inventori dan 

penyusutan. Di sisi lain, manajemen laba berubah menjadi kegiatan curang ketika 

tidak sesuai dengan standar GAAP seperti mempermudah penerimaan pendapatan 

dan memperlambat pengakuan beban. Oleh karena itu, Menurut Healy dan 

Wahlen (1999) dalam jurnal (Aygun et al., 2014) manajemen laba dapat menjadi 

cara untuk memanipulasi pernyataan keuangan perusahaan yang diungkapkan 
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baik untuk menyimpangkan pemegang saham dan akan mempengaruhi manfaat 

kontrak yang didasarkan pada laba akuntansi.  

Manajemen laba ialah sebuah proses pemilihan metode akuntansi yang 

digunakan oleh manajer untuk menunjukkan kemampuan manajer dalam 

memperbaiki situasi perusahaan sambil menerapkan aturan akuntansi yang 

berlaku. Sehingga dari kesimpulan diatas dapat menjelaskan bahwa manajemen 

laba merupakan suatu pilihan prosedur akuntansi dan aksi nyata yang dilakukan 

manajer dalam mempengaruhi laba agar bisa mencapai beberapa target tertentu 

(Daghsni, Zouhayer, & Mbarek, 2016). 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan informasi yang didapatkan manajemen laba telah diteliti 

pada awal abad ke - 20. Penelitian dulu yang meneliti tentang Manajemen laba 

telah dilakukan oleh banyak negara seperti Amerika (Sáenz González & García-

Meca, 2014), Arab (Daghsni et al., 2016), Canada (Chtourou & Bedard, 2001; 

Waweru & Riro, 2013), China (Gulzar & Zongjun, 2011; Liu, 2011), Egypt 

(Khalil & Ozkan, 2016), Eropa (Gorganlidavaji & Vakilifard, 2014; Tendeloo & 

Vanstraelen, 2005), Indonesia (Amertha, Ulupui, & Putri, 2014; Laily, 2016; 

Nugroho & Eko, 2011), Iran (Moradi & Salehi, 2012; Nahandi, Baghbani, & 

Bolouri, 2011),  Malaysia (Ching et al., 2015; Rauf, Johari, Buniamin, & Rahman, 

2012; Saleh, Iskandar, & Rahmat, 2005), Nigeria (Bala & Kumai, 2015; 

Obigbemi, Omolehinwa, Mukoro, Ben-Caleb, & Olusanmi, 2016; Patrick, 

Paulinus, & Nympha, 2015; Salihi & Jibril, 2015; Uwuigbe, Sunday Peter, & 

Oyeniyi, 2014), Pakistan (Ali, Noor, & Khurshid, 2015; Kamran & Shah, 2014), 
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Portugal (Lopes, 2016; Sousa Paiva & Lourenço, n.d.), dan Vietnam (Essa, Kabir, 

& Nguyen, 2016; Nguyen, 2016). 

Peneliti Abed et al. (2011) Essa et al. (2016) Gulzar dan Zongjun (2011) 

Gumanti et al. (2016) Laily (2016) Lusi dan Swastika (2013) Patrick et al. (2015) 

meneliti sebuah penelitian terhadap pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 

manajemen laba. Variabel dalam tata kelola perusahaan meliputi ukuran dewan 

direksi (Daghsni et al., 2016; Essa et al., 2016; Gulzar & Zongjun, 2011; Kamran 

& Shah, 2014; Moradi & Salehi, 2012; Nugroho & Eko,2011; Patrick et al., 2015; 

Rauf et al., 2012; Saleh et al., 2005; Salihi & Jibril, 2015), kepemilikan asing 

(Essa et al., 2016), kepemilikan negara (Essa et al., 2016), komposisi direksi 

(Gulzar & Zongjun, 2011), dualitas CEO (Abed et al., 2011; Daghsni et al., 2016; 

Gulzar & Zongjun, 2011; Kamran & Shah, 2014; Moradi & Salehi, 2012; 

Nahandi et al., 2011; Nugroho & Eko, 2011; Saleh et al., 2005), kepemilikan 

manajerial (Gulzar & Zongjun, 2011; Kamran & Shah, 2014; Nugroho & Eko, 

2011; Saleh et al., 2005) dan konsentrasi kepemilikan (Abed et al., 2011; Gulzar 

& Zongjun, 2011; Kamran & Shah, 2014).  

Adapun penelitian yang diteliti oleh (Rauf et al., 2012) tentang dampak 

karakteristik perusahaan dan karakteristik dewan dengan manajemen laba dimana 

karakteristik perusahaan terdiri dari ukuran perusahaan (Abed et al., 2011; 

Alareeni1, 2017; Amertha et al., 2014; Bala & Kumai, 2015; Ching et al., 2015; 

Essa et al., 2016; Gorganlidavaji & Vakilifard, 2014; Gulzar & Zongjun, 2011; 

Gumanti et al.,2016; Kamran & Shah, 2014; Lopes, 2016; Lusi & Swastika, 2013; 

Moradi & Salehi, 2012; Patrick et al., 2015; Rauf et al., 2012; Salihi & Jibril, 

2015; Uwuigbe, Ranti, & Bernard, 2015; Waweru & Riro, 2013) dan arus kas 
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untuk operasi perusahaan (Gulzar & Zongjun, 2011; Gumanti et al., 2016; Moradi 

& Salehi, 2012; Rauf et al., 2012) dan karakteristik dewan seperti ukuran direksi 

(Bala & Kumai, 2015; Ching et al., 2015; Daghsni et al., 2016; Moradi & Salehi, 

2012; Nahandi et al., 2011; Nugroho & Eko, 2011; Patrick et al., 2015; Saleh et 

al., 2005; Salihi & Jibril, 2015) dan jenis direksi. Model penelitian diatas 

kemudian dikembangkan oleh (Gulzar & Zongjun, 2011) dalam penelitian 

mengenai karakteristik tata kelola perusahaan dengan manajemen laba. 

Karakterisktik tata kelola perusahaan yang digunakan terdiri dari gabungan antara 

karakteristik perusahaan, struktur kepemilikan dan tata kelola perusahaan yaitu 

dualitas CEO, komposisi direksi, ukuran direksi, jumlah rapat dewan direktur, 

rasio jenis kelamin direktur, konsentrasi kepemilikan, ukuran komite audit dan 

kepemilikan manajerial. 

Moradi dan Salehi (2012) membuat sebuah penelitian tentang hubungan 

antara karakteristik dewan dengan manajemen laba di negara Iran. Penelitian 

tersebut terdiri dari beberapa variabel independen seperti dualitas CEO, direksi 

independen, ukuran direksi, struktur direksi, perubahan anggota direksi, dan jenis 

kelamin direksi. Juga terdapat beberapa variabel kontrol seperti ukuran 

perusahaan, ROA, arus kas operasi perusahaan, leverage dan jenis auditor. Model 

penelitian diatas ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 Model penelitian hubungan karakteristik dewan dengan manajemen 

laba, sumber: Moradi dan Salehi (2012). 

Adapun peneliti seperti Aygun et al. (2014) Bassiouny et al. (2016), 

Linasmi (2017), Rizal (2017) dan Wiyadi et al. (2015) meneliti tentang dampak 

kualitas audit, leverage, ukuran perusahaan serta ROA dengan manajemen laba. 

Dalam penelitian menggunakan variabel lain seperti kepemilikan manajerial 

(Aygun et al., 2014), kepemilikan institusional (Aygun et al., 2014), ukuran 

direksi (Aygun et al., 2014; Kao & Chen, 2013), tahun perusahaan (Bassiouny et 

al., 2016), tingkat pertumbuhan penjualan (Linasmi, 2017), kombinasi manajemen 

perusahaan, pemegang saham dan dewan komisaris (Rizal, 2017). 

Saftiana et al. (2017) membuat sebuah penelitian tentang kualitas tata 

kelola dan ukuran perusahaan dengan manajemen laba. variabel yang dipakai 

untuk penelitian seperti tata kelola perusahaan mencakup kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, frekuensi rapat dewan, dan frekuensi rapat 
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dewan komite audit. Selain terdapat variable independen penelitian yang 

dilakukan juga memiliki variabel kontrol seperti ukuran perusahaan dan leverage. 

Model penelitian diatas ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian tentang kualitas tata kelola dan ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba, sumber: Saftiana et al. (2017) 

Liu (2011) dan Nguyen (2016) membuat sebuah penelitian yaitu 

pengaruh tata kelola dewan direksi dan karakteristik kepemilikan terhadap 

manajemen laba di china dan vietnam. Dimana variabel manajemen laba diuji 

dengan menggunakan 3 model penelitian yaitu model hitungan jones, model 

hitungan industri dan model hitungan jones yang dimodifikasi. Variabel 

independen yang dipakai untuk penelitian seperti ukuran direksi, direksi 

independen dan dualitas CEO. Dalam penelitian juga menggunakan variabel 

independen lain meliputi frekuensi rapat dewan (Liu, 2011), konsentrasi 

kepemilikan (Nguyen, 2016), kepemilikan asing (Nguyen, 2016), kepemilikan 

negara (Nguyen, 2016) dan kepemilikan manajerial (Nguyen, 2016). Variabel 

kontrol meliputi ukuran perusahaan, tingkat pertumbuhan aset, leverage, tingkat 

pertumbuhan penjualan, ROA, kualitas audit, kerugian, dan tahun perusahaan 

(Nguyen, 2016).  
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Essa et al. (2016) membuat sebuah penelitian dengan judul dampak tata 

kelola perusahaan dengan manajemen laba. Variabel independen yang dipakai 

terdiri dari ukuran direksi, kepemilikan asing dan kepemilikan negara. Dalam 

penelitian yang dilakukan memiliki variabel kontrol yakni ukuran perusahaan, 

leverage, tingkat pertumbuhan penjualan, ROA dan tahun perusahaan. Penelitian 

ini kemudian dikembangkan oleh (Sáenz González & García-Meca, 2014) dengan 

menambahkan beberapa variabel seperti kepemilikan internal, konsentrasi 

kepemilikan, kepemilikan keluarga, direksi independen, frekuensi rapat direksi, 

dualitas CEO dan tingkat kemampuan memerintah (governance index). Penelitian 

yang dilakukan menambahkan kualitas audit untuk dijadikan sebagai variabel 

kontrol. 

Penelitian yang diteliti Ibrahim et al. (2014) tentang dampak dewan 

direksi pada manajemen laba diantara perusahaan yang terdapat di jordania untuk 

mengembangkan kerangka konseptual memakai variabel independen seperti 

direksi independen, ukuran perusahaan, dualitas CEO, frekuensi rapat direksi dan 

keahlian dewan dalam keuangan (board financial expertise). Model penelitian 

diatas ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian tentang dampak dewan direksi terhadap manajemen 

laba di negara jordania, sumber: Ibrahim et al. (2014). 
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2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba 

Ada beberapa proksi dalam pengukuran kualitas audit, termasuk ukuran 

perusahaan audit (DeAngelo, 1981), masa jabatan auditor dengan kliennya 

(Johnson, Khurana, & Reynolds, 2002), dan kehadiran auditor khusus industri. 

Namun, ada bukti yang cukup bahwa ukuran perusahaan audit adalah proksi yang 

baik untuk kualitas audit (Chia et al., 2007). Konsisten dengan literatur, kami 

berhipotesis kualitas audit dan manajemen laba (H4) ada kaitan negatif dalam 

jurnal (Kamran & Shah, 2014). 

Dipercaya secara luas bahwa kualitas audit yang baik dikaitkan dengan 

sedikit perbuat manajemen laba dan lebih tinggi kualitas labanya. Klien auditor 

berkualitas lebih tinggi diharapkan memiliki akrual abnormal yang lebih kecil. Ini 

karena auditor berkualitas tinggi lebih cenderung mendeteksi manajemen laba 

agresif dan melaporkan kesalahan pelaporan material (Francis & Wang, 2008; 

Francis & Yu, 2009). Ditemukan bahwa perusahaan audit besar dengan nama 

merek dikaitkan dengan audit kualitas yang lebih tinggi (Gul et al., 2009). Karena 

mereka memiliki lebih banyak kerugian dalam hal klien dan biaya audit, 

perusahaan audit berkualitas tinggi memiliki insentif yang lebih kuat untuk 

mengurangi resiko litigasi dan melindungi reputasi mereka. Dalam perspektif ini, 

orang akan berharap untuk mengamati hubungan negatif antara besarnya 

manajemen laba dan kualitas audit. Dari hasil diskusi yang diberikan, Manajemen 

laba berhubungan negatif dengan kualitas audit. Mengingat kualitas audit tinggi 

yang disediakan oleh CAO, dalam mengukur kualitas audit akan menggunakan
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variable dummy, BIG 4, yang mengambil nilai satu bila perusahaan diaudit BIG 4 

atau CAO, dan nol jika tidak dalam jurnal (Khalil & Ozkan, 2016). 

H1 = Kualitas audit memiliki signifikan negatif terhadap Manajemen laba. 

  

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba 

Ukuran direksi ialah jumlah dewan di papan dan faktor penting dalam 

efektivitas dewan. Sayangnya, literatur tidak memberikan konsensus tentang arah 

hubungan antara ukuran dewan dan efektivitas. Di satu sisi, dewan yang lebih 

sedikit dianggap lebih efektif karena memiliki kesulitan dalam upaya koordinasi 

yang lebih sedikit (Eisenberg et al, 1998; Jensen, 1993; Yermack, 1996) dan 

dewan yang lebih kecil cenderung kurang dibebani oleh masalah birokrasi dan 

mungkin lebih bermanfaat dan memberikan pengawasan pelaporan keuangan 

yang lebih baik. Gonzalez dan Meza (2014) berpendapat ukuran dewan yang lebih 

banyak menunjukkan kapasitas yang lebih lemah dalam memonitor perilaku 

diskresi manajemen. Agrawal dan Copper (2016) mendokumentasikan ukuran 

dewan yang banyak, biasanya ditandai dengan lebih tinggi birokrasi, komunikasi 

yang lambat dan proses pengambilan keputusan yang lebih lambat, sehingga 

mengarah pada meningkatnya manajemen laba.  

Campos et al. (2002) mempertahankan ukuran papan tidak boleh terlalu 

banyak atau terlalu sedikit dan menunjukkan bahwa ukuran optimal adalah antara 

5 dan 9 anggota. Kouki et al. (2011) meneliti pengaruh mekanisme tata kelola 

perusahaan pada manajemen laba dan ukuran dewan negara yang seharusnya tidak 

terlalu banyak atau terlalu sedikit untuk menghindari mengalihkan opini yang 
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menguntungkan pada manajer dan memungkinkan manajemen laba. Bukti terkait 

keandalan laporan keuangan beragam.  

Essa et al. (2016) memberikan bukti bahwa adanya hubungan negatif 

antar ukuran dewan dan adanya penipuan laporan keuangan sedangkan Abbot et 

al. (2000) tidak berpendapat adanya kaitan antar keduanya. Xie et al. (2003) 

berpendapat jika papan lebih banyak dikaitkan dengan tingkat yang lebih sedikit 

dari akrual diskresioner saat ini menunjukkan papan yang lebih banyak lebih 

efektif dalam memantau akrual tersebut daripada papan yang lebih sedikit.  

Matoussi dan Mahfoudh (2010) memberikan bukti bahwa ukuran dewan 

tinggi tidak cukup untuk memaksimalkan keandalan laporan keuangan. Kouki et 

al. (2011) memberikan bukti ukuran direksi signifikan berkorelasi secara positif 

terhadap manajemen laba. Maka akan muncul kaitan yang signifikan antar ukuran 

dewan dan manajemen laba (Nahandi et al., 2011). 

H2 = Ukuran dewan direksi memiliki signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. 

 

2.3.3 Pengaruh Presence of External Directors terhadap Manajemen Laba 

Literatur sebelumnya, pada dasarnya Anglo-Saxon, membuktikan bahwa 

komposisi dewan direksi memberi pengaruh positif pada efektivitas kontrol 

manajer dan kemudian, pada peningkatan kinerja perusahaan. (Nugroho & Eko, 

2011) membuktikan bahwa kehadiran dewan direksi independen tidak 

menunjukkan terdapat efek signifikan pada praktik manajemen laba, sehingga 

disimpulkan dewan independen belum sanggup memberikan perlindungan yang 

signifikan terhadap kegiatan manajemen dalam entitas. Beberapa definisi telah 
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diadopsi dalam penelitian empiris untuk kualifikasi seorang direktur eksternal. 

Untuk makalah ini, kami mempertimbangkan direktur eksternal direktur manapun 

tanpa hubungan dengan perusahaan kecuali dia menjadi anggota dewan direksinya 

Ada hubungan negatif antar manajemen laba dan Presence of external directors di 

dewan direksi (Zehri & Shabou, 2011). 

H3 = Presence of external directors memiliki signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. 

 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Semakin besar organisasi mungkin akan mengalami biaya politik lebih 

banyak dibanding organisasi kecil karena pengikut analis yang lebih tinggi dan 

pengawasan investor (Watts & Zimmerman, 1978). 

Organisasi yang lebih besar akan lebih cenderung saat mengelola 

pendapatan mereka karena kompleksitas operasi mereka menyulitkan pengguna 

untuk mendeteksi pernyataan berlebihan. Penelitian sebelumnya secara umum 

menggunakan ukuran perusahaan untuk mewakili biaya politik karena ada 

persepsi bahwa perusahaan besar harus diawasi secara ketat, terutama jika mereka 

melaporkan keuntungan besar (Lobo & Zhou, 2006). 

Biaya politik ini dapat mengambil bentuk intervensi negara (melalui 

undang-undang, peraturan) tetapi juga pembalasan dari serikat pekerja dan 

pelanggan yang dapat mengakibatkan biaya peluang (yaitu meninggalkan 

investasi yang menguntungkan). Visibilitas perusahaan besar, terutama dalam hal 

kekayaan yang tersedia, condong lebih gampang dalam menarik perhatian banyak 

pemangku kepentingan, termasuk perwakilan terpilih (dan pemilih), karyawan, 

Angelina. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdapat Di Bursa Efek 
Indonesia. 
UIB Repository©2019



21 

 

 

   Universitas Internasional Batam 

pelanggan, dan pesaing. Akibatnya, manajer perusahaan besar mungkin condong 

memilih metode akuntansi yang menunda pelaporan pendapatan untuk 

mengecilkan biaya politik ini (Missonier, 2004).  

Rahman dan Scapens (1988) telah mempertanyakan penerapan universal 

teori biaya politik. Tawfik (2006) dan Astami dan Tower (2006) juga tidak 

mendapatkan bukti yang mendukung bahwa ukuran mempengaruhi pilihan 

kebijakan akuntansi di Arab Saudi dan kawasan Asia Pasifik masing-masing. 

Oleh karena itu, hipotesis berikut diusulkan: ukuran perusaahan dan manajemen 

laba memiliki hubungan signifikan positif (Maweru & Riro, 2013). 

H4 = Ukuran perusahaan memiliki signifikan positif terhadap manajemen 

laba. 

 

2.3.5 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Organisasi yang terdapat kewajiban banyak mungkin kurang mampu 

mempraktikkan manajemen laba karena mereka sedang diawasi ketat oleh 

pemberi pinjaman. Bartov et al. (2000) menunjukkan bahwa perusahaan level 

tinggi memiliki lebih banyak kemungkinan untuk terlibat dalam kegiatan 

manajemen laba. DeAngelo et al. (1994) dan Jiambalvo dan DeFond (1994) 

menemukan bukti empiris dari akrual abnormal ketika perusahaan menghadapi 

perjanjian utang yang mengikat. Argumen pelanggaran perjanjian utang akan 

memprediksi hubungan positif antara akrual abnormal dan leverage keuangan. 

Dengan cara yang sama, Park dan Shin (2003) menemukan bahwa leverage 

keuangan adalah negatif dan signifikan terkait dengan manajemen laba (Abed et 

al., 2011). 
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H5 = Leverage  memiliki signifikan positif terhadap manajemen laba. 

 

2.3.6 Pengaruh Kualitas Audit, Ukuran Dewan Direksi, Presence of 

External Directors, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap 

Manajemen Laba 

Inaam Khmoussi dan Fatma (2012) menegaskan kualitas audit terdapat 

kaitan negatif yang signifikan dengan manajemen laba ketika manajemen laba 

diukur dengan memakai akrual diskresioner. Hal ini menunjukkan bahwa 

perusahaan audit big four menghasilkan kualitas audit yang lebih sempurna 

dibanding perusahaan audit non-big four dalam mengaudit manajemen laba 

berbasis akrual. Daghsni et al. (2016) berpendapat ada kaitan negatif yang 

signifikan pada tingkat 10% antara akrual diskresioner dan ukuran papan. 

Kehadiran direksi eksternal diperlukan karena mereka dianggap sebagai pengawas 

yang tidak memihak.  

Untuk perusahaan dengan persentase direksi eksternal yang tinggi, 

kemungkinan untuk melakukan penipuan atau kecurangan lebih sedikit (Nahandi 

et al., 2011). Perusahaan yang lebih besar berada dibawah tekanan pasar modal 

dan menikmati lebih banyak daya tawar dan menunjukkan lebih banyak 

kecenderungan ke arah manajemen laba daripada rekan – rekan mereka dari 

perusahaan kecil (Lusi & Swastika, 2013). Koefisien positif pada leverage 

menunjukkan bahwa manajer cenderung memutarbalikkan laporan keuangan 

untuk memenuhi persyaratan perjanjian utang (Essa et al., 2016).  
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H6 = Kualitas audit, ukuran dewan direksi, presence of external directors, 

ukuran perusahaan dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

 

2.4 Model Penelitian 

Penelitian yang diteliti menerapkan data sekunder dan bersifat penelitian 

kuantitatif. Metode purposive sampling dijadikan sebagai metode penetapan 

sampel. Variabel yang diterapkan dalam model penelitian ini terdiri dari kualitas 

audit, ukuran dewan direksi, presence of external directors, ukuran perusahaan 

dan leverage. variabel yang dijadikan sebagai dependen atau variabel terikat 

adalah manajemen laba. model penelitian dapat ditunjukkan dalam gambar 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba, Sumber: 

Zehri dan Shabou (2011). 
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