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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

2.1 Manajemen Laba 

Berbagai macam prosedur yang dilakukan manajemen untuk melaksanakan 

kegiatan manipulatif khususnya terhadap hasil laporan keuangan disebut dengan 

earning management, hal ini dilakukan agar menyesuaikan hasil financial report 

sesuai dengan angka target yang sudah ditetapkan sebelumnya (Iraya et al., 2015). 

Teori akuntansi positif dan teori keagenan merupakan teori yang melandasi 

timbulnya praktik manajemen laba. Hubungan keagenan adalah situasi dimana 

pihak yang menyediakan sarana dan prasana untuk keperluan operasional 

perusahaan (principal) memanfaatkan pihak lain yang akan mengelola dan 

menjalankan aktivitas operasional perusahaan (agent) (Keshteli dan Fathi, 2015).  

Teori agensi mengasumsikan setiap individu yang terlibat memiliki 

motivasi untuk mensejahterakan diri sendiri. Pihak principal termotivasi untuk 

meraih profitabilitas yang maksimal lewat peningkatan harga stock atau saham dan 

dividend payout, sementara pihak agent termotivasi untuk mensejahterakan diri 

melalui bertambahnya bonus yang akan didapat. Sebagai pihak yang mengelola dan 

menjalankan kegiatan operasional sudah sewajarnya pihak agent mengetahui 

informasi yang cukup memadai perihal situasi perusahaan secara keseluruhan. 

Sebagai pihak yang menyediakan sarana dan prasana tanpa terlibat pengelolaan 

perusahaan secara langsung, pihak principal tidak mendapatkan banyak informasi 

layaknya pihak agent. Hal ini justru membuat konflik kepentingan semakin rentan 

dan ketidak seimbangan informasi (asimetri informasi). Berdasarkan asimetri 
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informasi dan konflik kepentingan yang terjadi akan memotivasi pihak agent untuk 

menyamarkan dan melakukan tindakan manipulatif terhadap pengukuran hasil 

kinerja mereka dan informasi lainnya yang tidak diketahui oleh principal. 

Manajemen laba tidak selamanya dianggap sebagai stigma yang negatif dan 

jahat karena tidak selalu berorientasi pada pemalsuan nilai laba apabila masih dalam 

batasan GAAP, Ashari et al. (2004) berpendapat manajemen laba menyusutkan 

kepatuhan diri dalam menginformasikan hasil kinerja ke dalam laporan keuangan 

secara tepat dan akurat. Hal yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh 

Ngamchong (2015) yang memberikan pernyataan bahwa manajemen laba berupa 

tindakan dekoratif yang dengan sangat efektif memanfaatkan fleksibilitas akuntansi 

yang berlaku untuk menggapai target. 

Ada dua pemahaman berkenaan dengan manajemen laba yang dinyatakan 

oleh Scott (2000): 

1. Opportunistic Earnings Management 

Untuk memaksimalkan keperluannya dalam menghadapi kompensasi dan 

political cost, maka manajer memanfaatkan kesempatan yang ada untuk 

menjalankan praktik earning management. 

2. Efficient Earnings Management 

Pemahaman ini menganggap manajer mempunyai fleksibilitas dan 

aksebilitas sebagai tindakan antisipatif dalam menghadapi peristiwa yang tak 

disangka demi kepentingan masing-masing pihak. 
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Menurut Watts (1990) komponen-komponen yang merangsang timbulnya 

praktik earning management yaitu: 

1. Bonus Plan Hypothesis 

Manajerial akan mengoptimalkan bonus yang akan diraih dengan cara 

meninggikan nilai laba agar bonus yang diraih juga semakin tinggi, sehingga 

mereka cenderung memilih tata cara prosedur akuntansi yang membantu 

pencapaian tujuan ini. 

2. Debt Covenant Hypothesis 

Manajemen akan mencoba untuk memberikan kesan yang bagus kepada 

pihak eksternal terutama kepada pihak yang memberikan pinjaman kredit, agar 

pihak kreditur tidak meragukan kemampuan perusahaan dalam mengembalikan 

dana pinjaman (Rahmawati, 2008). 

3. Political Cost Hypothesis 

Manajemen melakukan tindakan antisipatif untuk menghindari hal-hal yang 

akan memperburuk kondisi perusahaan, seperti kebijakan peraturan baru oleh 

pemerintah yang menargetkan perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan besar 

cenderung memiliki kapabilitas dalam memproduksi laba yang tinggi, sehingga 

dikhawatirkan dengan peraturan baru yang semakin ketat menyebabkan biaya 

politik juga meningkat. 

4. Taxation Motivation 

 Motivasi ini timbul dalam kebijakan perusahaan demi penghematan pajak 

yang akan dibayarkan kepada pemerintah, manajemen memutuskan untuk tidak 

menunjukkan nilai laba yang tinggi agar biaya pajak yang dibayar cenderung lebih 

rendah. 
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5. Initial Public Offering (IPO) 

 Perusahaan yang akan membuka diri ke pasar modal dan go public akan 

mencoba menarik perhatian pasar dengan cara menaikkan harga saham dengan 

harapan hal ini akan memberikan kesan bahwa perusahaan memiliki prospek yang 

bagus kedepannya, sehingga manajemen laba sebagai salah satu jalan keluar untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

6. Change CEO 

 CEO memiliki masa bakti kerja terbatas, sehingga untuk mempertahankan 

posisinya dan memberikan kesan bahwa ia telah mengelola entitas dengan baik, 

maka CEO akan meninggikan nilai laba. 

Terdapat pembagian dua konsep dalam perhitungan manajemen laba 

menurut Sulistyanto (2008) yang berupa non-diskresionari akrual dan diskresionari 

akrual. Non-diskresionari akrual adalah komponen akrual yang diperbolehkan 

secara prosedur oleh standar akuntansi GAAP serta ditentukan faktor lain yang 

tidak mudah dikendalikan oleh manajer. Sedangkan diskresionari akrual adalah 

komponen akrual yang memberikan celah kepada manajer untuk menjalankan 

tindakan manipulatif dan rekayasa terhadap laba perusahaan dan standar akuntansi 

yang berlaku. Komponen yang tergolong dalam diskresionari akrual berupa aset 

modal, pengakuan biaya garansi dan penilaian piutang (Meutia, 2004). 

 

2.2  Model Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai manajemen laba sudah tidak asing lagi bagi peneliti 

khususnya dalam bidang ilmu ekonomi. Chtourou et al. (2001) pernah meneliti 

mengenai tata kelola dan manajemen laba yang berjudul “Corporate governance 
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and Earnings Management” dengan menggunakan audit committee yang terdiri 

dari variabel motivasi dewan, kompetensi dewan. Hasil yang diperoleh adalah 

karakteristik audit committee memberikan signifikansi ke arah negatif terhadap 

manajemen laba, tetapi dari karakteristik dewan komisaris hanya ukuran dewan dan 

kompetensi dewan yang memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Di Indonesia juga telah dilakukan penelitian manajemen laba oleh Nasution 

dan Setiawan (2007) yang menggunakan variabel bebas terdiri atas board size, 

audit committee, dan firm’s size. Pada tahun yang sama, Ujiyantho dan Pramuka 

(2007) meneliti dengan menggunakan topic yang sama namun diikuti variabel 

bebas yang terdiri atas audit committee, proporsi dewan komisaris, dan jumlah 

dewan komisaris. 

Penelitian oleh Uwuigbe et al. (2014) digunakan 40 perusahaan yang 

terdaftar di Nigeria dari periode tahun 2007 sampai 2011 sebagai sampel penelitian. 

Topiknya berupa efek yang diperoleh manajemen laba oleh corporate governance. 

Diskresionari akrual dipilih sebagai proksi yang mewakilkan manajemen laba 

sebagai variabel terikat. Penelitian ini menguji ukuran dewan direksi, non-eksekutif 

direktur, dan dualitas CEO terhadap manajemen laba. 

Penelitian mengenai pengaruh ownership structure dan ukuran dewan 

terhadap manajemen laba pernah diteliti oleh Sayyim (2014). Hasil penelitian yang 

ia lakukan memberikan hasil hubungan kepemilikan dan ukuran dewan yang 

berimbas secara signifikan negatif kepada earning management. Sedangkan 

analisis pengaruh institutional ownership dan firm’s size kepada manajemen laba 

dilakukan oleh Irawan (2013). Hasil analisis tidak membuktikan imbas yang 

signifikan kepada earning management oleh variabel tersebut. 
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Analisis pengaruh tata kelola kepada earning management dilakukan oleh 

Sastrawati dan Hatane (2016), hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut 

membuktikan tata kelola yang tersusun atas komposisi dewan dan ukuran dewan 

berimbas negatif yang signifikan kepada earning management, sedangkan rapat 

dewan tidak memiliki pengaruh kepada earning management. Sastrawati dan 

Hatane memasukkan dua controlling variable berupa firm size dan rasio ROA, firm 

size tidak menghasilkan imbas kepada earning management sedangkan ROA 

memiliki imbas secara signifikan positif. 

Anhara (2015) menganalisa faktor-faktor yang memberikan pengaruh 

kepada earning management. Hasil yang diperoleh berupa pengaruh signifikan oleh 

institutional ownership, managerial ownership, audit committee, dan jumlah audit 

rendezvous kepada manajemen laba. Di sisi bersebrangan yang tidak memiliki 

pengaruh kepada earning management adalah variabel audit expertise, syariah 

dewan pengawas, dan firm size. 

Astuti (2015) menjalankan riset mengenai elemen yang mempengaruhi 

earning management perusahaan perbankan di Indonesia. Rangkuman dari hasil 

riset menunjukkan signifikansi imbas oleh variabel managerial ownership, 

kepemilikan institusi, ukuran perbankan dan CAR kepada earning management. 

Dengan judul penelitian yang sama dengan Astuti, Suryani et al. (2015) 

memberikan hasil analisis yang tidak bisa membuktikan adanya pengaruh oleh 

variabel institutional ownership, board independent, dan leverage terhadap 

manajemen laba. Tetapi secara parsial terkandung imbas yang signifikan antara 

kepemilikan publik dan audit committee kepada manajemen laba. Penelitian yang 

dilakukan mengambil periode waktu tahun 2008 sampai tahun 2013. 
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2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba 

Sari (2017) mengartikan dewan komisaris sebagai elemen perusahaan yang 

memiliki tanggung jawab dan tugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat 

kepada jajaran direksi serta memastikan dilaksanakannya tata kelola perusahaan 

yang baik. Secara struktural dewan komisaris diangkat oleh RUPS sebagai 

perpanjangan tangan mereka yang notabene adalah penyedia sarana dan prasana 

operasional perusahaan (pihak principal), untuk mengurangi benturan kepentingan 

walaupun hal ini menimbulkan agency cost. Secara tidak langsung ukuran dewan 

komisaris sanggup memberikan imbas pada tingkat earning management suatu 

entitas, hal ini dikarenakan kecilnya ukuran dewan komisaris akan menyulitkan 

fungsi pengawasan dan longgarnya pengendalian terhadap tim manajemen 

(Gonzalez & Meca, 2013). Tetapi opini yang kontradiktif justru dikemukakan oleh 

Jensen (1993), ia merumuskan bahwa semakin sedikit ukuran dewan akan 

meningkatkan efektivitas dan konsentrasi terhadap tanggung jawab yang 

dilaksanakan, banyaknya anggota dewan justru membuat hasil opini yang beragam 

dan sulitnya merumuskan nasihat untuk jajaran dewan direksi. 

Terdapat banyak penelitian mengenai pengaruh ukuran dewan terhadap 

manajemen laba, diantaranya yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan 

signifikan positif adalah Gonzalez dan Meca (2013), Alves (2011), dan Abed et al. 

(2011). Sementara itu peneliti-peneliti yang menyimpulkan hasil hubungan 

signifikan negatif adalah Ubgede et al. (2014), Ibrahim et al. (2014), dan Iraya et 

al. (2015). Namun terdapat juga peneliti yang membuktikan tidak adanya pengaruh 
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yang signifikan antara ukuran dewan dengan manajemen laba adalah Gulzar dan 

Zongjun (2011), Abdul et al. (2010), dan Hanim et al. (2018). 

2.3.2 Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba 

Anggota dewan komisaris yang didatangkan dari luar entitas dan tak 

memiliki relasi terhadap pihak manajemen, anggota komisaris yang lain, ataupun 

pemegang saham pengendali, tergolong sebagai dewan komisaris independen 

(Pradito & Rahayu, 2015). Untuk bekerja semata-mata demi mencapai 

kemaslahatan perusahaan, mereka diwajibkan terbebas dari relasi bisnis ataupun hal 

lain yang dapat memberikan efek dalam kapabilitasnya sebagai pihak independen. 

Kontrol pengawasan yang lebih baik terhadap segala bentuk indikasi kecurangan 

dapat dilakukan oleh pihak independen karena terbebas dari berbagai kepentingan 

internal perusahaan (Chtourou et al., 2001). Efektivitas pengawasan oleh dewan 

komisaris independen dapat ditingkatkan dengan masuknya dewan komisaris dari 

luar perusahaan (Beasley, 1996). 

Terdapat banyak penelitian mengenai pengaruh independensi dewan 

komisaris atau board independent kepada manajemen laba, diantaranya yang 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan positif adalah Ubgede et al. 

(2014), Devi (2008), dan Patrick et al. (2015). Sementara itu peneliti-peneliti yang 

menyimpulkan hasil hubungan signifikan negatif adalah Iraya et al. (2015), 

Gonzalez dan Meca (2013), dan Ibrahim et al. (2014). Namun terdapat juga peneliti 

yang membuktikan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara independensi 

dewan dengan manajemen laba adalah Ishak et al. (2011) dan Abed et al. (2011). 
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2.3.3 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris terhadap 

Manajemen Laba 

Yang et al. (2009) menyatakan bahwa frekuensi pertemuan dewan 

komisaris adalah jumlah keseluruhan rapat atau pertemuan yang dilaksanakan oleh 

dewan komisaris. Dewan komisaris perusahaan yang lebih sering melaksanakan 

pertemuan rapat cenderung memperkecil kemungkinan terjadinya manajemen laba. 

Kecilnya kemungkinan tersebut disebabkan semakin sering pertemuan 

dilaksanakan, maka situasi realitas perusahaan semakin diketahui oleh dewan 

komisaris ketika bertukar informasi di dalam rapat. 

Terdapat banyak penelitian mengenai pengaruh frekuensi pertemuan dewan 

komisaris atau board rendesvouz kepada manajemen laba, diantaranya yang 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan negatif adalah Gonzalez dan 

Meca (2013), Ugbede et al. (2013), dan Siam et al. (2014). Sementara itu peneliti 

yang menyimpulkan hasil hubungan signifikan positif adalah Iraya et al. (2015). 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Sekelompok individu yang diangkat oleh dewan komisaris untuk 

bertanggung jawab pada pengawasan proses pelaporan keuangan perusahaan 

adalah komite audit. Sejatinya dewan komisaris berfokus dalam pengawasan 

aktivitas operasional perusahaan agar tidak terjadi benturan kepentingan yang 

menyebabkan kerugian pada pihak tertentu, namun pada praktiknya dewan 

komisaris membentuk badan khusus untuk membantu mereka dalam fokus 

pengawasan pelaporan informasi keuangan, badan tersebut adalah komite audit. 

Komite audit akan memonitor laporan keuangan perusahaan, prosedur dan realita 

actual aktivitas audit, dan mengontrol akuntansi internal perusahaan. Klein (2002) 
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menjelaskan tujuan fundamental di balik dibentuknya komite audit ialah demi 

memajukan tingkat kualitas audit perusahaan. Secara teoritis, kualitas hasil audit 

yang tinggi akan membuat laporan keuangan lebih dapat dipercaya tingkat 

akurasinya terhadap situasi aktual entitas, sehingga mengurangi segala bentuk 

manipulasi informasi tak terkecuali manajemen laba. 

Terdapat banyak penelitian mengenai pengaruh ukuran komite audit 

terhadap manajemen laba, diantaranya yang menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan positif adalah Salleh dan Haat (2016), Salehi dan Asgari 

(2013), dan Patrick et al. (2015). Sementara itu peneliti-peneliti yang 

menyimpulkan hasil hubungan signifikan negatif adalah Salihi dan Jibril (2015), 

dan Miko dan Kamardin (2015). Namun terdapat juga peneliti-peneliti yang 

menyajikan bukti bahwa ukuran komite audit tak berimbas kepada manajemen laba 

adalah Soliman dan Ragab (2014), Sun et al. (2011), dan Gulzar dan Zongjun 

(2011). 

2.3.5 Pengaruh Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Komite audit independen diangkat oleh dewan komisaris untuk mengawasi 

jalannya pelaporan keuangan perusahaan dan diharuskan terbebas dari kepentingan 

atau interest terselubung kepada perusahaan, dewan direksi, dewan komisaris, serta 

tidak memiliki keterkaitan dengan hal-hal yang akan membuat pihak lain 

meragukan sikap independensinya. Aturan mengenai pengangkatan komite audit 

independen diatur dalam KEP-29/PM/2004. Secara struktural komite audit bertugas 

mengawasi kegiatan pelaporan keuangan agar terbebas dari kecenderungan praktik 

earning management, kontrol pengawasan ini dapat ditingkatkan melalui karakter 
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independensi karena komite audit yang independen akan memberikan kepastian 

pelaporan keuangan yang lebih berkualitas. 

Hasil penelitian yang diajukan oleh Xie et al. (2003) menyatakan bahwa 

ukuran komite audit independen berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. Hal ini berarti semakin besar jumlah komite audit independen 

maka kualitas pelaporan keuangan lebih dapat dipercaya. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan Habbash (2011), Khairi et al. (2014), Kankanamage (2015), dan 

Yang et al. (2009). 

2.3.6 Pengaruh Frekuensi Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen 

Laba 

Al-Zyoud (2012) menyatakan bahwa jumlah keseluruhan rapat atau 

pertemuan yang dilaksanakan oleh komite audit merupakan metode untuk 

menghitung tingkat frekuensi komite audit bertemu. Segala perumusan masalah 

entitas yang berkaitan dengan pelaporan informasi keuangan umumnya 

diagendakan untuk dibahas demi menemukan jalan keluar atas permasalahan 

tersebut, dalam hal ini rapat atau pertemuan adalah wadah yang menampung agar 

antar anggota komite audit bisa terkoordinir. Kebijakan yang mengatur jumlah 

minimal rapat yang harus dilaksanakan oleh komite audit dijelaskan dalam LK No. 

Kep-643/BL/2012, rapat dilaksanakan sekurang-kurangnya empat kali dalam 

setahun. Komite audit perusahaan yang lebih sering melaksanakan pertemuan rapat 

cenderung lebih proaktif dalam mengatasi dan meninjau masalah pelaporan 

informasi keuangan, sehingga pendeteksian segala bentuk manipulasi data akan 

lebih mudah. 
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Hutchinson et al. (2001) menyimpulkan variabel ini berimbas secara 

signifikan negatif kepada earning management. Berkumpulnya komite audit untuk 

rapat membuktikan adanya topik yang perlu dibahas dalam rangka perbaikan 

kualitas atas financial report, banyaknya penyelesaian masalah yang dirampungkan 

maka akan mengeliminasi bentuk-bentuk tindakan kecurangan dalam pelaporan 

sehingga laporan keuangan menjadi lebih reliable. Hasil penelitian lain yang 

menyimpulkan pengaruh signifikan negatif antara rapat audit kepada earning 

management adalah Ayemere dan Elijah (2015) dan Ishak et al. (2011). 

2.3.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan manajerial adalah bentuk keikutsertaan pihak manajemen 

dalam penguasaan persentase kepemilikan saham perusahaan secara proporsional 

(Christiawan & Tarigan, 2005). Penelitian yang dilaksanakan oleh Warfield et al. 

(1995) menyimpulkan hubungan sebab akibat antara pihak manajemen yang 

mempunyai saham perusahaan dengan praktik manajemen laba. Manajer yang 

mempunyai saham perusahaan cenderung akan memposisikan dirinya sebagai 

penyedia sarana dan prasana yang dibutuhkan perusahaan agar dapat beroperasi, 

sehingga ia akan mementingkan kedudukannya sebagai investor dibanding sebagai 

pihak agent. Situasi ini efektif menggiring pihak manajemen untuk lebih secara 

visioner mematangkan perencanaan dalam investasi dan mengurangi keperluan 

akan praktik manajemen laba. 

Terdapat banyak penelitian yang menyelidiki hubungan variabel 

kepemilikan manajerial kepada manajemen laba, diantaranya yang menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan signifikan positif adalah Aygun et al. (2014),  Alves 

(2011), dan Liu (2012). Sementara itu peneliti-peneliti yang menyimpulkan hasil 
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hubungan signifikan negatif adalah Ramadan (2016) dan Jao dan Pagalung (2011). 

Namun terdapat juga peneliti-peneliti yang membuktikan tidak adanya pengaruh 

yang signifikan antara ukuran dewan dengan manajemen laba adalah Rahman et al. 

(2014), Ardiansyah (2013), dan Agustia et al.(2013). 

2.3.8 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional ialah persentase hak milik yang dikuasai oleh 

perusahaan atau badan hukum lain (Al-Zyoud, 2012). Gillan dan Starks (2003) 

mengemukakan investasi institusional sebagai komponen efektif dalam mengatur 

tata kelola perusahaan melalui kontrol eksternal. Melalui kedudukan 

kepemilikannya yang besar investor institusional bisa memonitor agar intensi 

manajer untuk melakukan praktik manajemen laba menjadi minim (Moh et al., 

1998).  Investor institusional merasa bertanggung jawab untuk melindungi investasi 

investor individual lain dan investasi mereka sendiri, sehingga mereka merasa 

terpaksa memikul peran penting dalam memonitor kinerja manajemen. 

Terdapat banyak penelitian yang menyelidiki hubungan variabel 

kepemilikan institusional kepada manajemen laba, diantaranya yang 

menyimpulkan bahwa terdapat hubungan signifikan positif adalah Jao dan 

Pagalung (2011), Roodposhti dan Chashmi (2010), dan Chen dan Zhang (2012). 

Sementara itu peneliti-peneliti yang menyimpulkan hasil hubungan signifikan 

negatif adalah Aygun et al. (2014), Heirany et al. (2013), dan Gonzalez dan Meca 

(2013). Namun terdapat juga peneliti-peneliti yang membuktikan tidak adanya 

pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan dengan manajemen laba adalah 

Agustia (2013), Ramadan (2016), dan Ardiansyah (2013). 
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2.3.9 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Manajemen Laba 

Kepememilikan pemerintah adalah proporsi penguasaan saham oleh 

pemerintah pusat maupun daerah atas sebuah entitas (Hunardy dan Tarigan, 2017). 

Pada umumnya pemerintah sudah merancangkan intensi politik dan ekonomi yang 

ingin diraih. Entitas yang dimiliki oleh pemerintah cenderung terlibat berpartisipasi 

dalam meraih intensi tersebut, terutama entitas yang tergolong BUMN yang pada 

definisinya adalah entitas dengan mayoritas kepemilikan sahamnya dikuasai oleh 

pemerintah hingga pada persentase 51%. Dampak lain dari kepemilikan pemerintah 

adalah partisipasi dalam peninjauan kualitas laporan keuangan, karena hasil 

performa yang buruk secara tidak langsung turut serta merugikan negara (Poli, 

2015). 

Pernyataan yang bertolak belakang dari penjelasan diatas datang dari Li et 

al. (2011), mereka berpendapat staff perwakilan pemerintah umumnya kurang aktif 

perihal prosedur pengawasan. Perkara tersebut berkaitan kepada benefit yang 

kosong terhadap individu akibat kompensasi yang diberikan tidak berdasarkan 

komisi maupun pendapatan yang lain. Ben-Nasr et al. (2015) juga menambahkan 

pernyataan yang mengatakan bahwa staff utusan pemerintah kurang terampil soal 

menjalankan peran mengontrol dan mengawas. Hal-hal seperti itu yang menjadi 

penyulut berkembangnya skandal manajemen laba pada entitas dengan mayoritas 

kepemilikan oleh pemerintah. 

Terdapat banyak penelitian yang menyelidiki hubungan variabel 

kepemilikan pemerintah kepada manajemen laba, diantaranya yang menyimpulkan 

bahwa terdapat hubungan signifikan positif adalah Attia et al. (2016), Cheng et al. 

(2015), dan Benjamin et al. (2016). Sementara itu peneliti yang menyimpulkan 

David Alharas, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan 
non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2019 
UIB Repository©2019



26 
 

Universitas Internasional Batam 

hasil hubungan signifikan negatif adalah Poli (2015). Namun terdapat juga peneliti-

peneliti yang membuktikan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran 

dewan dengan manajemen laba adalah Apriliani dan Diyanty (2016), dan Zhaoming 

et al. (2010). 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan diartikan sebagai parameter dalam mengklasifikasikan 

skala besar atau kecilnya sebuah entitas dengan beberapa cara pengukuran seperti 

dinilai melalui total aset yang dimiliki, nilai natural dari logaritma total aset, valuasi 

pada pasar saham, ataupun cara lainnya (Ramadan, 2016). 

Perusahaan yang tergolong besar dan established cenderung memiliki 

kemudahan dalam mengantongi suntikan dana atau investasi dari pasar modal 

maupun mendatangkan laba bersih (Ramadan, 2016). Perusahaan yang 

terklasifikasi besar memiliki kemungkinan resiko pailit yang lebih kecil karena 

pada umumnya mereka mempunyai diversifikasi bidang usaha yang luas. Sartono 

(2008) berpendapat kalangan entitas yang besar dianggap lebih matang dalam 

menyelesaikan rintangan dan permasalahan usahanya. Rezaei & Roshani (2012) 

turut menyimpulkan internal control yang baik dan proses audit yang sesuai sudah 

diadopsi oleh perusahaan besar, karena mereka berusaha dengan hati-hati dalam 

menjaga reputasi baik perusahaan. 

Terdapat banyak penelitian yang menyelidiki hubungan variabel ukuran 

perusahaan kepada manajemen laba, diantaranya yang menyimpulkan bahwa 

terdapat hubungan signifikan positif adalah Piyawiboon (2015) , Aygun et al. 
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(2014), dan Uwuigbe et al. (2014). Sementara itu peneliti-peneliti yang 

menyimpulkan hasil hubungan signifikan negatif adalah Liu (2012) dan Sun et al. 

(2011). Namun terdapat juga peneliti  yang membuktikan tidak adanya pengaruh 

yang signifikan antara ukuran dewan dengan manajemen laba adalah Hashim dan 

Devi (2008). 

2.4.2 Leverage 

Salah satu strategi efektif yang dapat mendorong tingkat pengembalian 

investasi adalah melalui proyek suntikan dana pinjaman dengan harapan dapat 

dikelola dengan baik sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar. Agustia et 

al. (2013) menjelaskan leverage ialah pemanfaatan aset perusahaan yang didanai 

oleh kewajiban perusahaan demi meningkatkan potensi investment return kepada 

investor. Rasio utang juga dijadikan tolak ukur apakah sebuah entitas patuh, taat, 

dan melaksanakan kewajiban finansialnya kepada pihak lain. Ketika sebuah entitas 

memiliki kesulitan dalam menaati dan melaksanakan kewajiban finansialnya, 

entitas cenderung tetap memberikan kesan dan citra yang baik dengan cara 

memanipulasi laporan keuangan melalui manajemen laba (DeFond dan Jambalvo, 

1994). 

Terdapat banyak penelitian yang menyelidiki hubungan variabel leverage 

kepada manajemen laba, diantaranya yang menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan positif adalah Salleh dan Haat (2016), Wang et al. (2010), dan  

Roodposhti dan Chashmi (2010). Sementara itu peneliti-peneliti yang 

menyimpulkan hasil hubungan signifikan negatif adalah Aygun et al. (2014), 

Hashim dan Devi (2008), dan Ramadan (2016). Namun terdapat juga peneliti-
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peneliti yang membuktikan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran 

dewan dengan manajemen laba adalah Jao dan Pagalung (2011) dan Husni (2010). 

2.4.3 Return on Assets (ROA) 

Salah satu metode yang dapat mengukur profitabilitas perusahaan adalah 

rasio tingkat pengembalian aset atau return on asset. Rasio RoA digunakan untuk 

mengukur seberapa mahir perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki 

untuk menciptakan pendapatan yang besar. Menurut Gill et al. (2013) aset 

merupakan elemen yang mudah disusupi praktik manajemen laba, contohnya 

manajer yang memiliki kecenderungan untuk memanipulasi data akan meninggikan 

nilai persediaan akhir supaya nilai harga pokok penjualan dapat direkayasa. 

Terdapat banyak penelitian yang menyelidiki hubungan variabel return on 

asset kepada manajemen laba, diantaranya yang menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan signifikan positif adalah Usman dan Yero (2010) dan Aygun et al. (2015). 

Sementara itu peneliti-peneliti yang menyimpulkan hasil hubungan signifikan 

negatif adalah Salihi dan Jibril (2015) dan Wang (2011). 

 

2.5 Model Penelitian 

Permodelan dalam penelitian ini dibentuk berdasarkan pengembangan dan 

perpaduan dari banyak model penelitian. Tata kelola perusahaan yang terdiri dari 

variabel independen berupa ukuran dewan komisaris, independensi dewan 

komisaris, frekuensi pertemuan dewan komisaris, ukuran komite audit, 

independensi komite audit, dan frekuensi pertemuan komite audit. Sementara 

struktur kepemilikan terdiri dari variabel independen kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kepemilikan pemerintah. Variabel kontrol yang 
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diterapkan dalam penelitian ini meliputi ukuran perusahaan, leverage, dan return 

on asset. Model penelitian yang dibangun ditampilkan dengan gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.1 Model penelitian pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur 

kepemilikan terhadap manajemen laba. Sumber: Data diolah, 2018. 

 

2.6 Perumusan Hipotesis 

Sesuai uraian yang telah dijelaskan di atas, maka dibentuk hipotesis yang 

dijelaskan sebagai berikut: 

H1: Ukuran Dewan Komisaris atau board size memberikan pengaruh signifikan 

dengan nilai negatif kepada earning management. 

H2: Independensi Dewan Komisaris atau board independent memberikan 

pengaruh signifikan dengan nilai negatif kepada manajemen laba. 

H3: Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris memberikan pengaruh signifikan 

negatif kepada manajemen laba. 

Tata Kelola Perusahaan 

1. Ukuran Dewan Komisaris 
2. Independensi Dewan Komisaris 
3. Frekuensi Pertemuan Dewan 

Komisaris 
4. Ukuran Komite Audit 
5. Independensi Komite Audit 
6. Frekuensi Pertemuan Komite 

Audit

Manajemen Laba 
Struktur Kepemilikan 

7. Kepemilikan Manajerial 
8. Kepemilikan Institusional 
9. Kepemilikan Pemerintah 

Variabel Kontrol 

10. Ukuran Perusahaan 
11. Leverage 
12. Return on Asset 
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H4: Ukuran Komite Audit memberikan pengaruh signifikan negatif kepada 

manajemen laba. 

H5: Independensi Komite Audit memberikan pengaruh signifikan negatif 

kepada manajemen laba. 

H6: Frekuensi Pertemuan Komite Audit memberikan pengaruh signifikan 

negatif kepada manajemen laba. 

H7: Kepemilikan Manajerial memberikan pengaruh signifikan positif kepada 

manajemen laba. 

H8: Kepemilikan Institusional memberikan pengaruh signifikan negatif kepada 

manajemen laba. 

H9: Kepemilikan Pemerintah memberikan pengaruh signifikan negatif kepada 

manajemen laba. 
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