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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Manajemen Laba 

 Menurut Gumanti (2000) manajemen laba adalah upaya-upaya seorang 

manajer yang melakukan pengaturan informasi akuntansi, khususnya manajemen 

laba untuk kepentingan bagi perusahaan. Manajemen laba adalah metode 

akuntansi yang diperkenankan regulasi akuntansi yang digunakan untuk mengatur 

keuntungan perusahaan dan bukan hanya dikatakan dengan memanipulasi data. 

Manajer melakukan manajemen laba karena laba sudah dijadikan sebagai target 

untuk penilaian prestasi perusahaan secara khusus maupun secara umum. 

 Widyaningdyah (2001) menjelaskan bahwa manajemen laba adalah 

tindakan dari manajemen dengan cara mempartisipasi proses penyusunan laporan 

keuangan yang bertujuan untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan maupun 

meningkatkan kesejahteraan secara personel. Murhadi (2009) mengatakan bahwa 

manajemen laba terjadi ketika manajer mempunyai keleluasaan untuk menentukan 

akrual. Metode discretionary accruals adalah metode yang sudah banyak 

digunakan perusahaan untuk menilai tingkat manajemen laba yang telah 

dilakukan. Hasil jumlah discretionary accruals positif dapat menyatakan bahwa 

perusahaan telah melakukan peningkatan manajemen laba dan jika jumlah 

discretionary accruals negatif, dapat menyatakan bahwa perusahaan telah 

melakukan penurunan manajemen laba. 

 Menurut Gulzar dan Zongjun (2011), manajemen laba merupakan 

penyesuaian dalam melaporkan kinerja ekonomi perusahaan oleh pihak internal 

baik yang akan menyesatkan beberapa pemangku kepentingan atau untuk 
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mempengaruhi hasil kontraktual. Pemantauan menjadi penting untuk dilakukan 

terhadap manajemen-manajemen dalam mengurangi tindakan manipulasi data 

yang sering terjadi dan tindakan manajemen laba. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

 Peneliti-peneliti sebelumnya sudah banyak yang melakukan penelitian 

mengenai manajemen laba, diantaranya terdapat penelitian yang dilakukan oleh 

Jean, Sonda, dan Lucie (2004) yang meneliti pengaruh keahlian komite audit, 

independensi dan kegiatan yang agresif terhadap manajemen laba. Penelitian ini 

menguji hubungan antara karakteristik komite audit dengan manajemen laba dan 

hasil penelitiannya adalah manajemen laba berhubungan negatif dengan keahlian 

komite audit, tata kelola anggota komite audit, dan indikator independensi.  

 Lin dan Hwang (2010) yang meneliti kualitas audit, tata kelola perusahaan, 

dan manajemen laba. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan saham 

komite audit memiliki efek positif pada manajemen laba dan untuk tata kelola 

perusahaan, independensi dewan direksi, keahlian dewan direksi, indepedensi 

komite audit, jumlah pertemuan komite audit, ukuran komite audit, keahlian 

komite audit, kualitas audit, masa jabatan auditor, ukuran auditor dan spesialisasi 

auditor memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Independensi auditor 

dalam penelitian tersebut diukur berdasarkan rasio biaya dan total biaya yang 

dapat menyatakan bahwa independensi auditor merupakan penghalang terhadap 

manajemen laba. 

 Penelitian dengan topik manajemen laba juga dilakukan oleh Nugroho dan 

Eko (2011) yaitu karakteristik dewan komisaris dan manajemen laba. Penelitian 
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tersebut diukur berdasarkan independensi dewan direksi, dual leadersip/CEO 

duality, kepemilikan manajerial, ukuran dewan, komposisi dewan, kepemilikan 

dewan, komite audit, dan board interlock pada manajemen laba. Sampel yang 

diambil adalah perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2004-2008. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa dual leadership/CEO duality berpengaruh 

terhadap manajemen laba, selain itu variabel independensi dewan direksi, 

kepemilikan manajerial, ukuran dewan, komposisi dewan, kepemilikan dewan, 

komite audit, dan board interlock tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba.  

 Ishak dan Haron (2011) melakukan penelitian mengenai family control dan 

manajemen laba di Malaysia. Sampel penelitian ini adalah 236 perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Malaysia pada tahun 2009. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa proporsi anggota keluarga dewan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Penelitian ini juga menyatakan bahwa ukuran dewan, ukuran 

komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Sedangan leverage, independensi dewan, keahlian 

komite audit dan tipe auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. 

 Naz dan Ghafoor (2011) meneliti pengaruh ukuran perusahaan dan 

struktur modal terhadap manajemen laba di Pakistan. Sampel penelitian ini adalah 

75 perusahaan semen, gula, dan kimia di Pakistan. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa struktur modal berpengaruh signifikan negatif dan ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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 Evans, Chitnomrath, dan Christopher (2012) melakukan penelitian 

pengaruh komite audit dan kualitas audit terhadap manajemen laba. Sampel yang 

diambil adalah 29 perusahaan non-finansial yang terdaftar di Tunisia selama 

periode 2001-2009. Hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit dan kualitas 

audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Chandrasegaram, Rahimansa, 

Rahman, Abdullah, dan Mat (2013) yang meneliti pengaruh karakteristik komite 

audit terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Malaysia. 

Daftar perusahaan yang dipilih sebagai sampel sebanyak 153 perusahaan di 

malaysia pada tahun 2011. Faktor-faktor yang diuji adalah ukuran, independensi, 

dan frekuensi rapat komite audit terhadap manajemen laba. Hasil penelitian 

menyimpulkan bahwa karakteristik komite audit tidak berhubungan negatif 

terhadap manajemen laba di Malaysia. 

 

Gambar 1 Model pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba, 

sumber: Chandrasegaram et al. (2013) 

 Pada tahun yang sama Chandrasegaram et al. (2013) juga melakukan 

penelitian pengaruh komite audit terhadap manajemen laba di India. Sampel yang 

diambil untuk penelitian ini adalah 130 perusahaan yang terdaftar di Bombay 

Stock Exchange (BSE) pada tahun 2013-2015. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa ukuran komite audit, multiple directorships of audit committee members, 

Manajemen laba 

Independensi komite audit 

Ukuran komite audit 

Frekuensi rapat komite audit 
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jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

Sedangkan variabel ukuran auditor, masa jabatan auditor dan keahlian auditor 

tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Prastiti dan Meiranto (2013) dengan 

menambahkan karakteristik dewan komisaris sebagai variabel independen. 

Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 244 perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI dari tahun 2009 hingga 2011. Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa ukuran dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan independensi 

komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan 

independensi dewan komisaris, rapat dewan komisaris, keahlian dewan komisaris, 

ukuran komite audit, keahlian komite audit, dan rapat komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Namun, variabel kontrol yang 

diuji dalam penelitian ini yang terdiri dari ukuran perusahaan dan leverage 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

 Yaşar (2013) pada tahun yang sama melakukan penelitian pengaruh 

kualitas auditor big 4 terhadap manajemen laba di Pasar Saham Turki. Penelitian 

ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Istanbul pada tahun 2003-2007. Hasil dari penelitian ini adalah kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba dan dapat di simpulkan bahwa tidak 

terdapat perbedaan antara perusahaan auditor big 4 dan perusahaan auditor non-

big 4 untuk pembatasan manajemen laba di Turki. Berbeda dengan Behrghani dan 

Pajoohi (2013) yang melakukan penelitian pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

konservatisme dan manajemen laba. Sampel yang diambil untuk diteliti adalah 72 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran pada tahun 1385 sampai 1389. 
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Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap konservatisme dan manajemen laba. 

 Soliman dan Ragab (2014) yang meneliti pengaruh kualitas audit, komite 

audit, dan manajemen laba di perusahaan Mesir dengan menggunakan sampel 

sebanyak 50 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Mesir periode 2007-2010. 

Penelitian ini menguji kualitas audit, independensi anggota komite audit, keahlian 

anggota komite audit, ukuran komite audit dan jumlah pertemuan komite audit. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak berhubungan 

signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu variabel kualitas audit, 

independensi anggota komite audit, keahlian anggota komite audit, dan jumlah 

pertemuan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. 

Berbeda dengan Okolie (2014) yang melakukan penelitian terhadap 342 

perusahaan yang terdaftar di Nigerian Stock Exchange (NSE) pada tahun 2006-

2011. Hasil penelitian menyatakan bahwa audit firm size berpengaruh signifikan 

negatif terhadap manajemen laba. Terdapat saran dari penelitian ini yaitu 

perusahaan-perusahaan di Nigeria harus meningkatkan kualitas pendapatan 

dengan melalui pertumbuhan penjualan, strategi pengendalian biaya, dan 

menyajikan laporan yang berbeda pada kualitas laba. 

 Selanjutnya Harnovinsah dan Lisya (2014) meneliti mengenai pengaruh 

perubahan tingkat pajak perusahaan terhadap manajemen laba. Sampel yang 

diambil dalam penelitian ini adalah 50 perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI yang sudah mepublikasikan laporan keuangannya pada tahun 2008-2010. 

Hasil penelitian ini adalah perubahan tingkat pajak perusahaan dapat 

mempengaruhi manajemen laba. 
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 Uwuigbe, Ranti, dan Bernard (2015) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan 

yang terdaftar di NSE. Sampel penelitian ini adalah 20 perusahaan yang terdaftar 

di NSE pada periode 2006-2010. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan, strategi perusahaan, dan leverage berpengaruh positif terdahap 

manajemen laba. 

 Selanjutnya Salihi dan Jibril (2015) melakukan penelitian mengenai 

pengaruh ukuran dewan dan ukuran komite audit terhadap manajemen laba di 

perusahaan industri konsumen di Nigeria. Penelitian ini di analisis menggunakan 

regresi linear berganda dengan mengambil 29 perusahaan dalam periode 2010 

hingga 2013. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran komite audit secara 

negatif dan signifikan mempengaruhi manajemen laba.  

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Patrick, Paulinus, dan Nympha 

(2015) yang meneliti pengaruh tata kelola pada manajemen laba di beberapa 

perusahaan di Nigeria. Sampel yang diambil diantara tahun 2011-2014. Variabel 

independen yang terdapat dalam penelitian ini berupa ukuran dewan, 

independensi komite audit, independensi dewan, dan ukuran perusahaan. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

 Pada tahun yang sama Barkhordar (2015) meneliti pengaruh free cash flow, 

dividen dan financial leverage terhadap manajemen laba yang terdaftar di 

Teheran Stock Exchange (TSE). Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 

89 perusahaan yang terdaftar di TSE pada tahun 2004-2013. Variabel independen 

yang diuji dalam penelitian ini adalah free cash flow, dividen dan financial 
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leverage. Adapun variabel kontrol dalam penelitian ini, yaitu ukuran perusahaan. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa semua variabel independen dan kontrol 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 Selanjutnya Vakilifard dan Mortazavi (2016) mengembangkan penelitian 

tentang pengaruh financial leverage terhadap manajemen laba. Sampel dari 

penelitian ini adalah 118 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Teheran periode 

2008-2013. Hasil penelitian menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh 

signifikan positif terhadap manajemen laba. 

 Gras-Gil, Manzano, dan Fernández (2016) meneliti pengaruh tanggung 

jawab sosial perusahaan terhadap manajemen laba. Sampel penelitian diambil dari 

perusahaan non-keuangan pada periode 2005-2012 di Spanyol. Hasil penelitian 

menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan yang sebagai variabel 

independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan variabel 

kontrol ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif dan leverage 

berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba.  

 Sanjaya (2016) meneliti pengaruh komite audit terhadap manajemen laba 

dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) pada tahun 2001 dan 2002. Hasil penelitian memberikan 

kesimpulan bahwa terdapat peran penting dari komite audit untuk mengawasi 

dewan direksi dalam menjalankan tugasnya dan mengawasi penyusunan laporan 

keuangan supaya laporan yang dibuat dapat diandalkan informasinya bagi 

perusahaan.  

 Susanto (2016) juga meneliti pengaruh komite audit terhadap manajemen 

laba di industri manufaktur Indonesia dengan menambahkan tata kelola 
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perusahaan. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 62 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2009 sampai 2012. Pengambilan sampel 

menggunakan purposive sampling method. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa 

jenis kelamin komite audit, tingkat pendidikan komite audit, jumlah pertemuan 

komite audit, dewan direksi, independensi komisaris, kepemilikan manajerial dan 

ukuran perusahaan memliki pengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan 

pengalaman kerja keuangan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat juga disimpulkan bahwa karakteristik 

komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan komite audit 

berperan sebagai pengawas manajemen untuk manajemen laba. 

 Juhmani (2017) meneliti pengaruh karakteristik komite audit terhadap 

manajemen laba di Bahraini. Sampel penelitian ini adalah semua perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Bahraini pada tahun 2010 sampai 2012. Hasil penelitian 

tersebut menyimpulkan bahwa karakteristik komite audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba dan variabel kontrol pada penelitian ini 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

 

  

 

 

 

Gambar 2 Model faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba, sumber:  

Juhmani (2017) 

Manajemen laba 

Independensi komite audit 

Keahlian komite audit 

Frekuensi pertemuan komite audit 
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• Ukuran perusahaan 

• Audit firm size 
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 Debnath (2017) meneliti pengaruh pertumbuhan dan kinerja perusahaan 

terdahap manajemen laba di India. Sampel yang diambil dalam penelitian ini 

adalah 756 perusahaan non-keuangan pada periode 2007 sampai 2015. Hasil 

penelitian menyatakan pertumbuhan dan umur perusahaan berpengaruh signifikan 

postitif terhadap manajemen laba, sedangkan kinerja, ukuran, dan resiko 

perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. 

 Dakata, Kamardin, dan Malak (2017) meneliti mengenai komite audit dan 

manajemen laba di Nigeria. Sampel yang di ambil adalah 14 perusahaan bidang 

industri barang yang terdaftar di NSE pada tahun 2012 sampai 2014. Hasil 

penelitian menyatakan bahwa jumlah rapat komite audit, kehadiran komite audit, 

ukuran perusahaan, dan return on assets berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. Sedangkan leverage berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba. 

 Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Bala dan Yahaya (2017) mengenai 

hubungan antara ukuran komite audit, independensi komite audit, dan manajemen 

laba. Penelitian ini mencakup data dari perusahaan minuman dan makanan yang 

terdaftar di Nigeria selama periode 2007 hingga 2012 dengan menggunakan 

regresi Ordinary Least Square (OLS). Penelitian tersebut mendapatkan hasil 

bahwa independensi komite audit menunjukkan hubungan positif dengan 

manajemen laba, sedangkan ukuran komite audit menunjukkan hubungan negatif 

dengan manajemen laba. 

 Alexander dan Hengky (2017) meneliti faktor-faktor yang mempengeruhi 

manajemen laba di BEI. Penelitian ini dilakukan di perusahaan non-keuangan 

yang terdaftar di BEI selama periode 2013 sampai 2015. Variabel yang terdapat 
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dalam penelitian ini adalah pertumbuhan, leverage, fixed asset turnover, 

profitabilitas, ukuran perusahaan, umur perusahaan, industri, kualitas audit, dan 

independensi auditor. Hasil penelitian menyatakan bahwa semua variabel 

independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 Terakhir, penelitian mengenai leverage juga dilakukan oleh Lazzem dan 

Jilani (2018) di Perancis. Sampel yang diambil pada penelitian ini adalah 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Perancis selama periode 2006-2012. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba untuk perusahaan di Perancis dan dapat menunjukkan bahwa 

peningkatan leverage memberikan kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi 

laba.  

 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba 

2.3.1 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

 Independensi komite audit adalah para anggota dari komite audit harus 

berasal dari pihak independen. Anggota komite audit harus bebas dari setiap 

kewajiban kepada perusahaan tercatat. Selain itu, para anggota juga tidak 

memiliki suatu kepentingan tertentu terhadap perusahaan, direksi, komisaris 

perusahaan tercatat serta harus bebas dari keadaan yang dapat menyebabkan pihak 

lain meragukan sikap independensinya (Prastiti & Meiranto, 2013). 

 Independensi komite audit dapat berfungsi secara efektif untuk mengontrol 

laporan keuangan. Menurut Chandrasegaram et al. (2013), komite audit 

menyediakan saluran komunikasi formal antara dewan komisaris, sistem 
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pengendalian, auditor internal, dan auditor eksternal guna untuk meningkatkan 

kredibilitas laporan keuangan yang di audit.” 

 Amar (2014) meneliti pengaruh independensi komite audit terhadap 

manajemen laba. Sampel penelitian adalah 279 perusahaan di Perancis dengan 

tahun pengamatan dari 2002 sampai 2005. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

independensi komite audit tidak dapat mempengaruhi manajemen laba. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian Juhmani (2017). Sedangkan Patrick et al. (2015) 

menemukan bahwa independensi komite audit berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

 Bala dan Yahaya (2017) meneliti hubungan independensi komite audit dan 

manajemen laba yang mendapatkan hasil bahwa independensi komite audit 

menunjukkan hubungan positif dengan manajemen laba. Berbeda dengan hasil 

penelitian menurut Lin dan Hwang (2010), Soliman dan Ragab (2014), Prastiti 

dan Meiranto (2013) yang menemukan bahwa independensi komite audit 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.  

2.3.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

 Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang 

lebih besar untuk bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu 

melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Menurut Kusumaningtyas (2014) 

ukuran komite audit adalah karakteristik komite audit yang dapat mendukung 

fungsi pengawasan manajemen supaya tidak merugikan bagi pemilik perusahaan. 

 Komite audit bertindak sebagai independen dalam melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya. Semakin besarnya tingkat ukuran komite audit maka akan 

semakin rendah tingkat manajemen laba karena akan lebih dapat mengontrol 
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pergerakan manajemen perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan, sehingga 

pihak manajemen tidak berani melakukan manajemen laba. 

 Salihi dan Jibril (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh ukuran 

komite audit terhadap manajemen laba di perusahaan industri konsumen di 

Nigeria. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian Lin dan Hwang (2010) serta 

Ishak dan Haron (2011) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit secara 

negatif dan signifikan mempengaruhi manajemen laba.  

 Bala dan Yahaya (2017) yang meneliti mengenai hubungan antara ukuran 

komite audit dan manajemen laba. Penelitian ini mencakup data dari perusahaan 

minuman dan makanan yang terdaftar di Nigeria selama periode 2007 hingga 

2012 dengan menggunakan regresi Ordinary Least Square (OLS). Penelitian 

tersebut mendapatkan hasil bahwa ukuran komite audit menunjukkan hubungan 

negatif dengan manajemen laba. Berbeda dengan penelitian Prastiti dan Meiranto 

(2013), Soliman dan Ragab (2014), Chandrasegaram et al. (2013) yang 

menyatakan bahwa ukuran komite audit tidak mempengaruhi manajemen laba. 

2.3.3 Pengaruh Keahlian Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

 Berdasarkan keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-643/BL/2012 peraturan 

nomor IX.I.5 yang menyatakan bahwa semua anggota komite audit wajib 

memiliki intergritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang 

sesuai dengan bidang pekerjaannya serta dapat berkomunikasi dengan baik. 

Keputusan Bapepam-LK juga menyatakan bahwa satu dari semua anggota komite 

audit wajib berlatar belakang pendidikan atau keahlian pada bidang akuntansi 

dan/atau keuangan. 
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 Tugas utama dari komite audit adalah meninjau proses pelaporan laporan 

keuangan untuk memastikan kualitas laporan keuangan yang terbaik. Oleh karena 

itu, ketersediaan keahlian akuntansi dan keuangan komite audit akan 

meningkatkan efisiensi dan kemampuan dalam mendeteksi dan mencegah 

manajemen laba (Susanto, 2016). 

 Jean, Sonda, dan Lucie (2004) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

keahlian komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini menguji hubungan 

antara karakteristik komite audit dengan manajemen laba dan hasil penelitiannya 

adalah manajemen laba berhubungan negatif dengan keahlian komite audit. Hasil 

ini sama dengan penelitian Lin dan Hwang (2010), Soliman dan Ragab (2014). 

 Berbeda dengan Juhmani (2017), Prastiti dan Meiranto (2013) yang 

menemukan bahwa keahlian komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Berbeda juga dengan Susanto (2016), Ishak dan Haron (2011) yang 

menemukan bahwa terdapat pengaruh antara kedua variabel. 

2.3.4 Pengaruh Jumlah Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen 

Laba  

Jumlah pertemuan komite audit dapat menggambarkan seberapa efektif 

komite audit menghabiskan waktu untuk mengubah setiap perkembangan instan, 

penilaian ulang yang baik, dan mengontrol suasana. Dengan ini dapat 

mempercepat dalam deteksi kesalahan laporan keuangan. Insiden pertemuan 

komite dalam setahun sebagian besar untuk menentukan keefektifannya (State, 

2016). 

 Komite audit yang sering melakukan pertemuan dalam sebuah perusahaan 

dapat meningkatkan kejelasan dan pelaporan pendapatan yang tidak terhalang, 
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sehingga dapat meningkatkan kualitas laba. Pertemuan secara teratur oleh semua 

anggota komite audit dapat membuat pengawasan menjadi lebih efektif (Bryan, 

Liv, & Tiras, 2000). 

 State (2016) meneliti pengaruh jumlah pertemuan komite audit terhadap 

manajemen laba pada bank di Nigeria. Penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa 

jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Oleh karena itu, terdapat saran dari penelitian tersebut yaitu anggota komite 

audit harus sering mengadakan pertemuan dan memeriksa laporan keuangan 

secara memadai supaya dapat membatasi manipulasi data secara drastis. Hasil 

penelitian sesuai dengan penelitian Juhmani (2017), Prastiti dan Meiranto (2013), 

Ishak dan Haron (2011), Chandrasegaram et al. (2013) dan bertolak belakang 

dengan penelitian Susanto (2016) yang menemukan bahwa jumlah petemuan 

komite audit dapat berpengaruh terhadap manajemen laba. Terdapat juga 

penelitian Lin dan Hwang (2010), Soliman dan Ragab (2014), Dakata et al. (2017) 

yang menemukan bahwa jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. 

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan adalah pengelompokan perusahaan yang dijalankan ke 

dalam beberapa kelompok, yaitu perusahaan kecil, sedang dan besar. Menurut 

Challen dan Siregar (2012), perusahaan besar dalam melakukan pelaporan 

keuangan akan lebih hati-hati karena perusahaan besar akan lebih diperhatikan 

oleh masyarakat, tetapi perusahaan kecil lebih mungkin melakukan manajemen 

laba untuk menghindari kerugian. 



24 

   Universitas Internasional Batam 

 
Angeline, Analisis Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia, 2019 

UIB Repository©2019 

 Perusahaan besar akan lebih mungkin untuk mengadopsi metode akuntansi 

yang dapat menurunkan laba bersih dalam laporan keuangan karena perusahaan 

besar akan lebih sensitif terhadap pengeluaran politik. Perusahaan-perusahaan 

besar memiliki sumber daya yang memadai untuk memanipulasi proses politik 

yang mereka inginkan, misalnya dengan perencanaan pajak atau mengelola 

aktivitas mereka untuk mencapai penghematan pajak yang optimal. Diharapkan 

bahwa perusahaan besar akan dapat menurunkan laporan keuangan laba dan 

menangguhkan penghasilan kena pajak sebagai tanggapan terhadap penurunan 

tarif pajak (Behrghani & Pajoohi, 2013). 

 Menurut penelitian Ali, Noor, dan Khurshid (2015) mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba untuk sektor tekstil di Pakistan. 

Penelitian ini menggunakan data tahunan dari 50 perusahaan dari tahun 2004 

hingga 2013. Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Prastiti dan Meiranto (2013), Behrghani dan Pajoohi (2013), Uwuigbe et al. 

(2015), Ishak dan Haron (2011), Barkhordar (2015) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

Berbeda dengan hasil penelitian Debnath (2017), Dakata et al. (2017), Gras-Gil et 

al. (2016), Susanto (2016), Patrick et al. (2015) yang menemukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.  

 Llukani (2013) melakukan penelitian manajemen laba dan ukuran 

perusahaan di Albani. Sampel yang diambil dalam penelitian adalah 75 

perusahaan di Albani pada tahun 2009-2011. Hasil penelitian sesuai dengan 

penelitiaan Juhmani (2017), Naz dan Ghafoor (2011), Alexander dan Hengky 
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(2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba.  

2.3.6 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Leverage merupakan perbandingan dari total aktiva dengan total 

kewajiban perusahaan. Rasio tersebut dapat menunjukkan bahwa besarnya aktiva 

perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Para investor akan meminta keuntungan 

yang lebih besar jika risiko yang dihadapi tinggi yang disebabkan oleh nilai 

leverage yang tinggi. Oleh karena itu, kemungkinan besar manajer melakukan 

manajemen laba disebabkan oleh tingginya leverage (Moradi, Salehi, & Najari, 

2012).  

Menurut Alexander dan Hengky (2017) meningkatnya leverage dalam 

perusahaan dapat membatasi perilaku manajer karena dengan pembayaran utang 

dapat mengurangi jumlah uang tunai yang tersedia sehingga dapat mencegah para 

manajer untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang tidak meningkatkan laba. 

Ketika perusahaan memiliki nilai leverage yang tinggi, perusahaan harus 

menghadapi pengawasan ketat dari pemberi pinjaman dan pengeluarannya yang 

sering dibatasi karena pengawasan pemberi pinjaman. 

Menurut Zamri, Rahman, dan Isa (2013) yang melakukan penelitian 

terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dengan menggunakan 

sampel dari 3.745 pengamatan dalam tahun 2006-2011. Hasil penelitian sesuai 

dengan penelitian Soliman dan Ragab (2014) yang menemukan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba.  

Berbeda dengan Moghaddam dan Abbaspour (2017) yang melakukan 

penelitian dengan menggunakan informasi keuangan dari 14 bank yang terdaftar 
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di Bursa Efek Teheran selama periode 2010-2015. Hasil dari penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen 

laba. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Prastiti dan Meiranto (2013), 

Lazzem dan Jilani (2018), Uwuigbe et al. (2015), Dakata et al. (2017), Gras-Gil et 

al. (2016), Barkhordar (2015), Vakilifard dan Mortazavi (2016). Berbeda juga 

dengan Ishak dan Haron (2011), Juhmani (2017), Alexander dan Hengky (2017) 

yang juga melakukan penelitian yang sama dengan hasil yang menyatakan bahwa 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

2.3.7 Pengaruh Audit Firm Size terhadap Manajemen Laba 

 Menurut Affes (2016), audit firm size adalah kriteria yang paling penting 

yang digunakan untuk menilai kualitas audit eksternal yang dapat diterima bahwa 

auditor big 4 dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih baik. Audit firm size 

dapat mengurangi masalah asimetri informasi antara manajer dengan pemegang 

saham dan dapat meningkatkan kualitas pendapatan akuntansi dari pelanggan. 

Riyatno (2007) menyatakan ukuran perusahaan CPA (Certified Public Accountant) 

dapat dibagi menjadi perusahaan akuntan besar dan kecil. Yang termasuk dalam 

kantor akuntan besar adalah kantor akuntan big 5. Selain itu dikategorikan sebagai 

perusahaan kecil.  

 Yaşar (2013) menemukan penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas 

audit dapat menghambat manajemen laba yang biasanya dilakukan di beberapa 

negara, misalnya Amerika Serikat dimana terdapat makanisme audit dan 

pengawasan yang efektif untuk auditor. Jika pengaturan kelembagaan tidak 

mendorong audit berkualitas tinggi, auditor tidak dapat membatasi praktik 

manajemen laba klien. 
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 Menurut Sawan dan Alsaqqa (2013) yang melakukan penelitian di industri 

minyak di Libya dengan mendapatkan hasil bahwa audit firm size dapat 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Teknik pengumpulan 

data dari penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Hasil penelitian 

sesuai dengan penelitian Soliman dan Ragab (2014), Lin dan Hwang (2010). 

 Affes (2016) meneliti mengenai pengaruh kualitas audit terhadap 

manajemen laba. Sampel penelitian ini terdiri dari 20 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Turnisia periode 2005-2009 dan dipastikan bahwa kualitas audit 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian sesuai dengan 

penelitian Juhmani (2017). Berbeda dengan Evans et al. (2012), Alexander dan 

Hengky (2017), Yaşar (2013) yang menemukan bahwa audit firm size tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 

2.4 Model Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh 

karakteristik komite audit terhadap manajemen laba pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel dependen yang diteliti adalah 

manajemen laba. Sementara itu, variabel independen yang diuji adalah 

independensi komite audit, ukuran komite audit, keahlian komite audit, dan 

jumlah pertemuan komite audit. Penelitian ini juga melibatkan variabel kontrol 

berupa ukuran perusahaan, leverage, dan audit firm size. Berdasarkan kajian 

literatur yang telah dibahas sebelumnya, berikut model penelitian yang diadopsi: 
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Gambar 3 Model pengaruh karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. 

sumber: Juhmani (2017); Bala dan Yahaya (2017) 

 

2.5 Perumusan Hipotesis 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan model penelitian di 

atas, maka hipotesis penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut: 

H1: Independensi komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. 

H2: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. 

H3: Keahlian komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. 

H4: Jumlah pertemuan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. 

 

Manajemen laba 

Variabel kontrol: 

Ukuran perusahaan 

Leverage 

Audit firm size 

Karakteristik komite audit: 

Independensi komite audit 

Ukuran komite audit 

Keahlian komite audit 

Jumlah pertemuan komite audit 


