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BAB II 

KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 
 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1. Manajemen Laba 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Schipper (1989), manajemen laba 

ialah satu aktivitas pengungkapan manajemen sebagai alat campur tangan 

langsung manajer dengan rencana untuk mendapatkan kenikmatan tertentu bagi 

manajer maupun perusahaan melalui pengolahan pendapatan atau keuntungan 

dalam proses pelaporan keuangan yang dilandasi oleh faktor ekonomi. Menurut 

Scott (2015) manajemen laba yaitu suatu perlakuan alternatif oleh seorang 

manajer perusahaan untuk memastikan satu peraturan dan kebijakan akuntansi, 

apakah dapat berpengaruh kepada laba sehingga mencapai target dengan 

melaporkan laba tertentu. 

Menurut Kieso et al. (2011) mengatakan manajemen laba sering 

diartikan sebagai perencanaan waktu untuk meratakan laba yang berfluktuasi  

dalam pengakuan beban, keuntungan atau pendapatan, dan kerugian. Sastradipraja 

(2010) mengklasifikasikan manajemen laba menjadi dua yaitu: Cosmetic Earnings 

Management, dimana terjadi jika manajerial memanipulasi akrual yang tak 

mempunyai akibat arus kas dan Real Earnings Management, dimana terjadi jika 

manajer lakukan tindakan dengan akibat arus kas. 

Gunny (2005) menggolongkan manajemen laba dalam tiga golongan 

yaitu manajemen laba riil (real earnings management), manajemen laba akrual,  

dan akuntansi yang curang. Manajemen laba riil menjadi saat manajer lakukan 

aktivitas yang tidak sesuai dengan praktek normal perusahaan dengan cara 
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membuat laba yang disajikan meningkat contohya melewati beberapa tindakan 

manajemen laba nyata (Sahabu, 2009). Manajemen laba akrual adalah pilihan 

akuntansi dengan cara berusaha untuk menutupi atau menggelapkan kinrja 

perusahaan yang benar hal ini yang diperbolehkan GAAP (Dechow & Skinner, 

2000). Akuntansi curang adalah pilihan akuntnsi yang tak sesuai dengan akuntansi 

yang berlaku berarti perusahaan melanggar principle accounting atau melanggar 

GAAP.  

Transaksi semacam ini dianggap biasa dan normal dalam bisnis dan 

perdagangan saat ini. Dengan demikian, banyak perusahaan yang terlibat dalam 

transaksi dengan pihak berelasi. (Jiang et al., 2017). Sebagai contoh, suatu bisnis 

dapat menugaskan sebagian dari aktivitas operasinya kepada seorang investor 

yang memiliki pengaruh signifikan atau kontrol atas kebijakan keuangan dan 

operasinya. Dalam situasi ini, bisnis dan investor menjadi pihak berelasi. 

Hubungan pihak berelasi dapat memiliki efek pada laba atau rugi dan posisi 

keuangan dari entitas bisnis (Habib et al., 2017). 

 

2.1.2. Transaksi Pihak berelasi 

Bentuk transaksi-transaksi tersebut tersebar ke seluruh dunia (Yue et al., 

2010; Lin et al., 2010) dan lebih sering terjadi di negara-negara yang 

terkonsentrasi pada kepemilikan (Munir et al., 2013) atau negara yang 

mempunyai kekuatan perlindungan hukum sangat lemah terhadap investor (Ma et 

al., 2013). 
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Beberapa penelitian telah mengungkapkan aspek positif dari RPT dalam 

proses pembentukan nilai perusahaan (Jian & Wong, 2010; Loon & DeRamos, 

2009). Manfaat-manfaat ini termasuk pengurangan sumber daya transaksi yang 

efisien dan alokasi melalui pasar internal dalam grup, dan keberlanjutan unit 

bisnis yang penting tetapi kurang menguntungkan (Loon & DeRamos, 2009). 

Sebaliknya, beberapa penelitian berpendapat bahwa RPT digunakan oleh orang 

dalam (pemegang saham pengendali dan manajemen) sebagai alat untuk 

pengambilalihan perusahaan (Munir et al., 2013; Taliyang, S. M., Latif, R. A., & 

Mustafa, 2011). Namun, Jian dan Wong (2010), dan Liu dan Lu (2007) 

berpendapat bahwa motif utama di balik RPT adalah untuk tujuan manajemen 

laba. 

Rybgaert dan Thomas (2007), melakukan penelitian yang 

mengungkapkan  terdapat dua macam RPT yaitu ex-post dan ex-ante. Transaksi 

ex-ante itu transaksi apabila pihak berelasi dan satu entitas melakukan transaksi 

pihak berekasi sebelum perusahaan tersebut menjadi perusahaan terbuka atau 

sebelum pihak tersebut menjadi pihak berelasi bagi perusahaan. Kemudian, 

transaksi ex-post adalah transaks yang muncul setelah satu perusahaan jadi 

perusahaan terbuka dan setelah pihak tertentu mempunyai hubungan eksklusif 

dengan perusahaan. 

Tidak semua jenis transaksi pihak berelasi dijadikan sebagai aktivitas 

oportunitis. Gordon dan Hery (2005) mencari hubungan jenis transaksi pihak 

berelasi dengan pengukuran manajemen laba. Penelitian dilakukan dengan 

menggunakan 341 perusahaan diamerika serikat yang telah masuk dalam daftar  

dengan periode 2000-2001 sebagai sampel data menghasilkan bukti bahwa 
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sebenarnya motif aktivitas oportunitis hanya terdapat melalui transaksi pihak 

berelasi dalam bentuk fixed rate financing from related party 

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan melaksanakan transaksi 

dengan pihak berelasi. Pertama, RPT digunakan perusahaan agar menekan biaya 

transaksi (Cook 1977; Fisman & Khanna 1998). Alasan ini merupakan 

penggunaan yang sah berdasarkan motif ekonomi. Kedua, RPT digunakan 

perusahaan untuk memanipulasi laba (Aharony, Wangg & Yuan 2010; Jian & 

Wong 2003) dan ketiga, RPT digunakan untuk tujuan tunneling (Johnson et al., 

2000). Perusahaan yang berhubungan dengan transaksi pihak berelasi bertujuan 

melakukan manajemen laba (Du, He, & Yuen, 2013; Jiang, Rao, & Yue, 2015), 

sementara yang lain membuktikan beberapa transaksi dimulai untuk mendukung 

perusahaan yang mengalami kesulitan finansial (Gonenc & Hermes, 2008; Ying & 

Wang, 2013). Beberapa perusahaan bahkan terlibat dalam transaksi pihak berelasi 

palsu demi mencapai keuntungan yang ditargetkan seperti yang terjadi pada 

Enron.  

Kemudian transaksi kepada pihak berelasi bisa mengakibatkan tunneling 

yang dimaksudkan pengalihan keluar sumber daya atau aset induk perusahaan dan 

keuntungan yang diambil melalui anak perusahaan demi keuntungan induk 

perusahaan sehingga hak pemilik saham minoritas dihilangkan. Transaksi kepada 

pihak berelasi bisa berakibat penyalahgunaan aktivitas perusahaan yang bisa 

menghalangi upaya untuk memberi peluang lebih besar terhadap kesejahteraan 

pemegang saham non-pengendali (Dyanty, 2012).  
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2.1.3. Koneksi Politik 

Menurut Sugiyarti (2017), koneksi politik merupakan suatu kondisi 

terjalinnya hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki 

kepentingan dalam politik sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. 

Nurhayati (2012) mengatakan bahwa hubungan politik memiliki dampak 

tersendiri terhadap pengungkapan informasi keuangan. Braam et al. (2015) 

mengungkapkan terdapat hubungan antara koneksi politik dalam perusahaan 

dengan penggunaan strategi manajemen laba di perusahaan baik melalui aktivitas 

akrual ataupun riil.  

Peng dan Heath (1996) menggambarkan bahwa di lingkungan yang tidak 

menentu dan tidak stabil, hubungan informal dengan pemerintah daerah 

merupakan pilihan utama bagi perusahaan. Peristiwa politik berkaitan erat dengan 

kinerja dan stabilitas perekonomian suatu negara. Namun koneksi politik pada 

perusahaan memiliki berbagai macam pengaruh terhadap perusahaan. Tujuan dari 

politik adalah untuk merumuskan kebijakan publik termasuk untuk kepentingan 

dunia bisnis, begitu pula dunia bisnis dapat menunjang politik suatu negara berupa 

pendanaan (Wulandari, 2012). 

Chaney et al. (2010) dan Nurhayati (2012) menunjukkan bahwa 

perusahaan yang memiliki hubungan politik cenderung memiliki kualitas 

pelaporan yang buruk dan kurang peduli terhadap laporan keuangan karena 

mendapat perlindungan dari hubungan politik yang telah terjalin.  
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Beberapa penelitian mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi dan 

koneksi politik terhadap manajemen laba telah banyak diteliti oleh peneliti 

sebelumnya dengan berbagai macam variabel. Penulis menunjukan beberapa 

penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian ini. 

Widyastuti (2009) melakukan penelitian dengan menggunakan manajemen laba 

sebagai variabel dependen dan variabel independennya menggunakan kepemilikan 

institusional dan manajerial, ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas.  

 Marchini et al. (2018) melakukan penelitian yang menggunakan variabel 

dependennya manajemen laba sedangkan variabel independen yang digunakan 

adalah tata kelola perusahaan dan transaksi pihak berelasi. Pada gambar berikut 

ini merupakan model dari penelitian tersebut: 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian tata kelola perusahaan dan transaksi pihak berelasi 

terhadap manajemen laba. 

 Veronica (2014) melakukan penelitan dengan variabel dependen yang 

digunakan adalah manajemen laba dan variabel independen yang digunakan 

adalah kompensasi bonus, pajak dan leverage. Sokarina (2012) melakukan 

penelitian yang variabel dependennya merupakan manajemen laba sedangkan 

variabel independennya adalah transaksi pihak berelasi. 
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Darmawan dan Putri (2018) melakukan penelitian variabel dependen 

yang digunakan adalah manajemen laba, sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah hubungan politik perusahaan. Febrianto dan Widiastuti (2005) 

melakukan penelitian yang menggunakan variabel dependennya adalah Akrual 

abnormal sebagai ukuran manajemen laba sedangkan variabel independennya 

adalah Transaksi pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (RPT) dan 

komite audit. 

Chi et al., (2016) melakukan penelitian dengan variabel dependen yang 

digunakan adalah manajemen laba dan variabel independen yang digunakan 

adalah koneksi politik, jenis kelamin CEO, umur CEO, ukuran perusahaan, 

ukuran dewan, dan  board independent. Pada gambar berikut ini merupakan 

model penelitian tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian koneksi politik, jenis kelamin CEO, umur CEO, 

ukuran perusahaan, ukuran dewan, board independent terhadap manajemen laba.  

 Robert (2011) melakukan penelitian dengan variabel dependen yang 

digunakan adalah manajemen laba, sedangkan variabel independen yang 

digunakan adalah tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan dan leverage.  
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Puspitasari dan Nugrahanti (2016) melakukan penelitian dengan variabel 

dependen yang digunakan adalah manajemen laba riil, sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah hubungan politik, ukuran KAP auditor, dan 

audit tenure. 

 Jao dan Pagulung (2011) melakukan penelitian yang menggunakan 

variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba, sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen 

dan komite audit, ukuran perusahaan, leverage. 

 Suryandari dan Restuti (2015) melakukan penelitian yang variabel 

dependennya menggunakan manajemen laba yang merupakan proxy dari ROA, 

sedangkan variabel independen yang digunakan adalah Related Party Receivable 

(RPT Piutang), Related Party Payable (RPT Utang) dan Net Outstanding 

Corporate Loans to Year- end Total Assets". Arinda (2015) melakukan penelitian 

yang dengan variabel dependen yang digunakan adalah manajemen laba, 

sedangkan variabel independen yang digunakan adalah koneksi politik.  

 Matangkin dan Mardiana (2018) melakukan penelitian yang variabel 

dependen yang menggunakan kecurangan laporan keuangan, sedangkan variabel 

independen yang digunakan adalah kemampuan manajerial dan koneksi politik.  

 Kemudian Habib et al. (2017) melakukan penelitian dengan memakai  

variabel dependen manajemen laba dan variabel independen yang dipakai adalah 

koneksi politik dan transaksi pihak berelasi. Penelitian ini pula yang penulis 

jadikan sebagai referensi dalam membuat model penelitian 
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2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Manajemen Laba 

2.3.1  Koneksi Politik 

Apabila perusahaan atau entitas setidaknya pemegang saham 

terpuncaknya sedikitnya memiliki 10% hak suara mempunyai koneksi politik 

dengan seorang menteri atau anggota parlemen atau dewan perwakilan atau suatu 

partai politik maka perusahaan tersebut mempunyai koneksi politik (Faccio, 

2006).  Kemudaian, Purwoto (2011) dalam Wulandari (2012) mengartikan emiten 

memiliki ikatan politik dengan melakukan hal tertentu atau berusaha melakukan 

pendekatan dengan politisi pemerintah adalah emiten yang memiliki hubungan 

politik Perusahaan yang terkoneksi atau yang memiliki hubungan politik 

mendapat keutungan dari hubungan yang dimilikinya, hal itu dijelaskan dalam 

beberapa penelitian mengenai hubungan politik.  

Chaney et al. (2009) mengungkapkan tiga penjabaran mengenai 

perusahaan yang terkoneksi politik. Pertama, politisi akan menyediakan 

perlindungan kepada entitas yang memiliki relasi dengan politisi tersebut, dengan 

demikian entitas yang menyajikan laporan keuangan dengan kualitas rendah tidak 

menerima pinalti. Kedua, entitas akan membangun hubungan politik jika  

mempunyai kualitas laba rendah. Ketiga, entitas yang mempunyai koneksi politik 

akan memperoleh keuntungan dari koneksi yang dimilikinya. 

Tindakan manajemen laba dapat pengaruhi oleh bermacam-macam 

unsur. Adapun unsur yang bisa mempengaruhi terjadinya manajemen laba salah 

satunya adalah hubungan politik. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai 

hubungan p0litik akan memper0leh berbagai manfaat dari hubungannya tersebut 

(Chaney et al., 2011). Misalnya, dengan tujuan untuk mengelabui investor,  
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perusahaan bisa saja melakukan aktivitas menunda pelaporan keuangan dan 

penggelapan pada satu pembayaran tertentu. Kedua, perusahaan dapat membuat 

laporan keuangannya dengan kualitas laporan keuangan yang rendah politisi akan 

memberikan perlindungan sehingga perusahaan tersebut tidak menerima sanksi. 

Entitas akan diawasi oleh publik dengan ketat jika mempunyai koneksi 

politik, oleh karena itu koneksi politik yang dimiliki seharusnya bisa mengurangi 

aktivitas manajemen laba (Chaney et al., 2009). Akan tetapi, beberapa dari hasil 

penelitian menunjuan manajemen laba cenderung dilakukan oleh perusahaan yang 

terkoneksi politik. Wang et al. (2017) melakukan penelitian yang menghasilkan 

kesimpulan saat perusahaan modal ventura go public atau Initial Public Offering 

(IPO), perusahaan yang terkoneksi politik akan melakukan tindakan menaikkan 

laba.  

Berdasarkan observasi yang dilakukan hubungan politik tidak berpegaruh 

terhadap manajemen laba riil (Puspitasari & Nugrahanti, 2016) hasil tersebut 

diakibatkan dari sedikitnya jumlah perusahaan yang dijadikan sampel yaitu hanya 

23 perusahaan memiliki koneksi politik. Pengaplikasian teori yang didapatkan 

dalam penelitian tersebut bertentangan oleh yang dilakukan Braam et al. (2015), 

entitas yang memiliki koneksi politik cenderung melakukan manajemen laba riil. 

Penelitian oleh Arinda (2015) membuktikan pengaruh yang positif antara 

koneksi politik dan manajemen laba. Hasil terebut mengindikasikan jika semakin 

tinggi hubungan politik yang dimiliki direktur menyebabkan manajemen laba 

pada perusahaan perbankan meningkat.  
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Hasil observasi Matangkin dan Mardiana (2018) menunjukan koneksi 

politik berpengaruh positif dan signifikan pada laporan keuangan yang dilakukan 

kecurangan. Hal itu mengemukakan perusahaan yang terkoneksi politik akan 

mampu meningkatkan praktik kecurangan pelaporan keuangan. Semakin tinggi 

koneksi politik perusahaan, maka kecurangan laporan keuangan akan cenderung 

meningkat.  

Koneksi politik dipilih untuk menjadi variabel independen, karena 

penelitian yang ada kaitannya dengan pengaruh koneksi politik terhadap 

manajemen laba masih sedikit (Braam et al., 2015) kemudian dari fenomena yang 

sudah dijabarkan di Indonesia, bahwa koneksi politik memiliki hubungan erat 

dengan kelangsungan bisnis perusahaan di Indonesia. 

 

2.3.2 Transaksi Pihak berelasi 

Menurut Kohlbeck dan Mayhew (2010) mengklasifikasikan RPT sebagai 

operasi sederhana dan kompleks. Transaksi sederhana adalah transaksi langsung 

yang melibatkan relatif sedikit akun laporan keuangan dan pihak terkait 

(pinjaman, jaminan, pinjaman, konsultasi jasa hukum dan sewa). Kompleks 

melibatkan transaksi biasanya sejumlah akun laporan keuangan dan pihak terkait 

(bisnis terkait, bisnis tidak terkait, over-head, dan transaksi saham). Dalam 

penelitian lain, RPT pada awalnya dipilah menjadi dua kelompok (Cheung et al., 

2009): (1) transaksi antrian yang berpotensi tunneling, (2) transaksi ex ante yang 

berpotensi mendukung transaksi. Jenis transaksi yang dipertimbangkan ketiga 

adalah oleh Cheung et al. (2006) memiliki transaksi yang rasional. 
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Ada teori mengemukakan bahwa setidaknya terdapat pandangan 

preferensi berkaitan dengan pihakberelasi ini. Pandangan lain tersebut yaitu 

bahwa transaksi berelasi menimbulkan isu keagenan, hal ini sama dengan yang 

disampaikan Jensen dan Meckling (1976). Berdasarkan teori ini, eksekutif 

memiliki inisiatif untuk melakukan manajemen laba demi menjustifikasi 

perquisites atau bahkan menyembunyikan inefisiensi sumber daya pada 

perusahaan. 

Sudut pandang alternatif berdasarkan teori agensi (Means, 1932; Jensen 

& Meckling, 1976) dan transaksi pihak berelasi dipertimbangkan sebagai alat 

oportunistik (Aharony et al., 2010). Maka, transaksi pihak berelasi bisa saja 

digunakan oleh orang dalam sebagai mesin untuk manajemen laba di luar 

perusahaan. Oleh karena itu, trasaksi pihak berelasi dari sudut pandang ini dapat 

menyebabkan efek negatif terhadap abnormal sales transaksi pihak berelasi. 

Penelitian yang dihasilkan oleh Febrianto dan Widiastuty (2005) 

memperlihatkan jika membesar utang kepada pihak berelasi, ikut membesar pula 

manajemen laba yang terjadi. Sebaliknya, biaya yang dibebankan oleh pihak 

berelasi menyebabkan manajemen laba menjadi turun. Hasil pengujian tersebut 

juga menunjukkan bahwa hanya dua dari enam jenis transaksi istimewa yang 

terbukti berhubungan dengan manajemen laba. Utang kepada pihak berelasi 

memiliki hubungan positif dengan akrual abnormal, sedangkan biaya yang 

dibayarkan kepada pihak berelasi berhubungan negatif dengan akrual abnormal.  

Hasil penelitian Aharony et al. (2010) menjadikan manajemen laba 

sebagai variabel dependen dan menggunakan proksi Return Of Asset sebagai 

pengukuran untuk manajemen laba menunjukkan bahwa Return Of Asset 
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mencapai puncak. Variabel independen penelitian tersebut adalah transaksi jual 

beli dengan pihak berelasi (RP Sales) memiliki pengaruh  terhadap 

keberadanmanajemen laba sebelum IPO, selain itu transaksi pinjaman kepada 

pihak berelasi terbukti sebagai alat untuk melakukan aktivitas tunneling.  

Bahkan. Hwang et al. (2013) percaya kebanyakan ada nya transaksi 

dengan pihak berelasi luar negeri sudah diatur untuk tujuan manajemen laba. 

Dengan maksud yang sama, Beuselinck dan Deloof (2014) mendokumentasikan 

emiten yang memiliki kelompok bisnis lebih banyak terlibat dalam 

manajemenlaba daripada perusahaan yang berdiri sendiri. Penelitian tersebut 

membuktikan manajemen laba sangat sering terjadi pada anak perusahaan dimana 

dimiliki sepenuhnya dibandingkan dengan anak perusahaan dengan kepemilikan 

minoritas (Maigoshi et al., 2016). 

Sebaliknya, biaya yang dibebankan oleh pihak berelasi menyebabkan manajemen 

laba menjadi turun. Hasil pengujian tersebut juga menunjukkan bahwa hanya dua 

dari enam jenis transaksi istimewa yang terbukti berhubungan dengan manajemen 

laba. Utang kepada pihak berelasi memiliki hubungan positif dengan akrual 

abnormal, sedangkan biaya yang dibayarkan kepada pihak berelasi berhubungan 

negatif dengan akrual abnormal.. 

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian Habib et al. 

(2017) dimana variabel yang digunakan sama dan sampel data diambil dari BEI 

periode tahun 2013 hingga tahun 2017. Model penelitian dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019. 
UIB Repository©2019



27 

 

Universitas Internasional Batam 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 2.4 Menunjukan model penelitian pengaruh pengaruh koneksi 

politik terhadap transaksi pihak berelasi.  

  

Manajemen Laba 

Variabel Kontrol : 

 Ukuran Perusahaan 

 Leverage 

 Growth 

 Arus Kas Operasi  

 Loss  

 Konsentrasi Kepemilikan 

 Kepemilikan Asing 

Kepemilikan Pemerintah  

 Audit  

 Komite Audit 

 

 

 

Variabel Independen: 

 Koneksi Politik 

 Abnormal Credit RPT 

 Abnormal Sales RPT 
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Pada kerangka model diatas menghasilkan hipotesis berikut ini: 

H1 :  Koneksi politik berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba 

H2 :  Abnormal utang pihak berelasi signifikan negatif terhadap manajemen 

laba 

H2 :  Abnormal penjualan pihak berelasi signifikan positif terhadap 

manajemen laba 
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