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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

 

 
2.1 Manajemen Laba / Earnings Management 

Earnings Management dapat didefinisikan menjadi tindakan akuntansi 

dekoratif pada umumnya mengacu pada prinsip akuntansi dimana berlaku umum 

dalam rangka pencapaian suatu target pada perusahaan (Ngamcom, 2015). 

Eanings Management merupakan pilihan berupa tindakan maupun kebijakan 

untuk pelaporan laba yang akhirnya bertujuan mempengaruhi laba (Scott, 2012). 

Manajemen laba bukan selalu diartikan sebagai tindakan yang salah, ketika 

keseluruhannya masih dalam batasan GAAP. Manajemen laba dapat 

meminimalisasi tingkat efisiensi secara akurat pada pelaporan laporan keuangan 

perusahaan.  

Penyebab terjadinya praktek manajemen laba disebabkan penilaian laporan 

laba akan berpengaruh terhadap investor dalam mengambil keputusan. Bagi 

perusahaan praktek tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan apabila 

tidak terdeteksi, sedangkan apabila terdeteksi maka perusahaan tersebut berisiko 

tinggi untuk melakukan tindakan ulang pada pelaporan laba dimana akan 

mengeluarkan biaya lagi (Sevin & Schroeder, 2005).  

Dalam penerapan manajemen laba, “pihak manajemen bisa 

mengaplikasikan real atau accrual earnings management dalam upaya 

peningkatan kinerja perusahaan tersebut” (Zarowin, & Cohen, 2010). “Dalam real 

earning management, pihak manajemen melakukan manipulasi pada kegiatan 

operasional, investasi dan pendanaan dimana dapat mempengaruhi arus kas” 

(Roychowdhury, S, 2006). “Sedangkan pada accrual earning management, pihak 
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manajemen memanfaatkan celah – celah yang ada terhadap kebijakan akuntansi 

dengan melakukan pemilihan metode akuntansi dimana dinilai bisa memberikan 

keuntungan untuk perusahaan tersebut” (Krishnan,G.V, 2003). “Celah – celah 

yang dimanfaatkan dalam praktik manipulasi membuat praktik manajemen laba 

menjadi sebuah praktik yang sulit dideteksi, terutama bila memiliki jenis transaksi 

dimana pengambilan keputusan bersifat fleksibel” (Lopes, 2018).  

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Mulai abad ke – 20, sudah ada yang melakukan penelitian mengenai 

manajemen laba. Iskandar (2009) melakukan penelitian yang diberi judul analisa 

pengaruh tentang arus kas dan komite audit pada earnings management. Sampel 

data berjumlah 225 perusahaan dimana tercatat dalam Bursa Efek Malaysia di 

tahun 2001. Variabel independennya yaitu independensi arus kas dan komite 

audit. Sedangkan untuk variabel ukuran perusahaan, arus kas bebas dan total 

akrual dijadikan variabel kontrolnya.  

 Redhwan dan Dhamari (2013) melanjutkan penelitian yang diberi judul 

hubungan antara struktur pemerintahan terhadap kualitas laba. Variabel ukuran 

dewan, independensi dewan, kepemimpinan dewan, komite audit independen, 

kompetensi komite audit, jumlah pertemuan komite audit, merupakan variabel 

independennya. Akhir riset menerangkan variabel independensi dewan, jumlah 

pertemuan komite audit, kompetensi komite audit, kepemimpinan dewan, 

independensi komite audit memiliki hubungan signifikan positif pada kualitas 

laba sedangkan ukuran dewan terdapat hubungan negatif pada kualitas laba.   

 Anhara (2015) menganalisis tentang faktor yang memiliki hubungan pada 

manajemen laba. Di akhir penelitian menjelaskan variabel kepemilikan 
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manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan jumlah pertemuan komite 

audit dinyatakan adanya hubungan signifikan pada manajemen laba. Berbeda 

dengan variabel ukuran perusahaan serta keahlian dari anggota komite audit 

dimana dinilai tidak ada hubungan terhadap manajemen laba. 

 Mehmet, Suleyman dan Sayim (2014) melanjutkan analisis yang diberi 

judul analisis mengenai pengaruh struktur kepemilikan dan ukuran dewan 

perusahaan terhadap manajemen laba. Data setelah dilakukan pemilihan 

berjumlah sebanyak 890 data dari Bursa Efek Istanbul di tahun 2009 – 2012. 

Kemudian terdapat variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional 

untuk variabel independennya. Kemudian financial leverage, return on asset dan 

ukuran perusahaan sebagai variabel kontrolnya. Hasil penelitian menerangkan 

variabel struktur kepemilikan manajerial, return on asset secara positif 

mempengaruhi earnings management. Melainkan untuk ukuran dewan, ukuran 

perusahaan, kepemilikan institutional, financial leverage secara negatif 

mempengaruhi manajemen laba. 

 Aziatul et al, (2015) melanjutkan kembali penelitian untuk menganalisis 

tentang analisis perilaku opportunistik, mekanisme pemantauan, kesulitan 

keuangan pada manajemen laba dimana untuk sampel data berjumlah sebanyak 

1166 data di perusahaan yang tercatat dalam Bursa Efek Malaysia di periode 2010 

– 2012. Penelitian ini menggunakan perilaku opportunistik, mekanisme 

pemantauan dan kesulitan keuangan sebagai variabel independen dan untuk 

variabel kontrolnya menggunakan arus kas bebas, leverage, profitabilitas, 

likuiditas serta ukuran perusahaan. 
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Perilaku Oppportunistik  

Mekanisme Pemantauan             Manajemen Laba  

Kesulitan Keuangan 

      Arus kas bebas 

          Leverage  

      Profitabilitas 

         Likuiditas 

Ukuran perusahaan 

Gambar 2.1 Model penelitian “Pengaruh perilaku opportunistik, mekanisme 

pemantauan, dan kesulitan keuangan pada earnings management”, sumber: 

Aziatul Waznah Gazhali, et al 2015, An analysis of opportunistic behaviour, 

monitoring mechanism, and Financial Distress.   

 Abdul, Melur & Agus (2014) melanjutkan kembali penelitian yang 

menganalisis mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh komite audit pada 

manajemen laba. Keseluruhan sampel data berjumlah 137 perusahaan bidang 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 – 2012. Penelitian tersebut 

memakai independensi komite audit, kompetensi komite audit, ukuran komite 

audit serta jumlah pertemuan komite audit sebagai variabel independennya. 

Selanjutnya mengaplikasikan ukuran perusahaan untuk variabel kontrolnya. Hasil 

akhir dalam penelitian ini menjabarkan semua variabel tidak berhubungan 

signifikan terhadap manajemen laba.   

 Edi & Michell (2018) melanjutkan penelitian yang menganalisis tentang 

dampak dari karakteristik perusahaan dan audit komite pada manajemen laba 
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terhadap perusahaan non finansial di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pengukurannya 

menggunakan discretionary accruals (DACC) sebagai variabel dependen. 

Kemudian menggunakan audit committee independence, audit quality, audit 

committee size, audit strength, board size, audit committee meeting, proportion of 

independent nonexecutive directors sebagai variabel independen. Selanjutnya 

menggunakan leverage, firm size dan cash flows from operating activities sebagai 

variabel kontrolnya. Di akhir penelitian dinyatakan bahwa variabel audit 

committee meeting, leverage, audit quality dan cash flows from operating 

activities memiliki hubungan yang signifikan negatif pada manajemen laba. Untuk 

proportion of independent non executive directors, audit strength, dan firm size 

berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Sedangkan untuk audit 

committee size, audit committee independence dan board size tidak memiliki 

pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

 Dechow et al, (1995) melanjutkan penelitian analisis model alternatif 

berbasis akrual dalam upaya mendeteksi earnings management. Penelitian ini 

mengaplikasikan beberapa model untuk dijadikan sebagai alat pengukuran dalam 

upaya pendeteksian manajemen laba pada sebuah perusahaan yang terdiri dari the 

healy model, the DeAngelo model, the Jones model, the modified jones model, dan 

the industry model. Hasil akhir menunjukkan bahwa semua model tersebut setelah 

dilakukan proses pengujian, menampakkan hasil tes yang cukup baik. Namun 

yang terbaik dalam proses pengujian adalah The jones model dimana memberikan 

hasil tes manajemen laba yang paling kuat diantara model lainnya. 

 Omar (2017) melanjutkan penelitian yang diberi judul tentang analisis 

mengenai karakteristik komite audit terhadap manajemen laba. Keseluruhan data 
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berjumlah 42 perusahaan di Bahraini, kemudian melakukan proses eliminasi 

sebanyak 11 perusahaan dikarenakan data keuangan tidak lengkap hingga 

akhirnya hanya menggunakan data sampel sebanyak 31 perusahaan Bahraini 

mulai tahun 2012 – 2014. Penelitian ini memakai komite audit independen, 

ukuran komite audit dan pertemuan komite audit untuk variabel independennya. 

Earnings Management sebagai variabel dependennya. Sedangkan untuk variabel 

kontrolnya menggunakan leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, ukuran 

perusahaan audit.  

        Komite Audit Independen   

            Ukuran Komite Audit             Manajemen Laba  

         Pertemuan Komite Audit 

           Leverage  

         Profitabilitas  

  Ukuran perusahaan 

        Ukuran Perusahaan Audit 

Gambar 2.1 Model penelitian “Pengaruh karakteristik komite audit terhadap 

earnings management”, sumber: Omar Juhmani 2017, Audit committee 

characteristics and earnings management: the case of Bahrain.  

2.3 Kerangka Konseptual 

2.3.1 Pengaruh Perilaku Opportunistik terhadap Manajemen Laba  

Perilaku opportunistik yaitu tindakan dilakukan bertujuan menghasilkan 

keuntungan pribadi serta mengambil kesempatan tanpa berpedoman pada prinsip 

yang berlaku Fajri dan Senja (2006). Perilaku opportunistik yang dilakukan dalam 

perusahaan bisa menjadi salah satu motif untuk kepentingan pribadi.    
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Aziatul, et al (2015) menyebutkan perilaku opportunistik yang timbul pada 

tim manajemen yaitu selanjutnya dibahas ke dalam bentuk arus kas bebas (free 

cash flow) serta profitabilitas yang dimiliki sebuah perusahaan. Dalam arti 

sederhana free cash flow merupakan sisa dari kas di akhir periode keuangan pada 

sebuah perusahaan tersebut. Contohnya seperti habis dilakukannya pelunasan gaji, 

tagihan, cicilan bunga dimana dapat dipakai untuk mengembangkan usaha 

(Nathan, et al. 2015).  

Perilaku opportunistik pada sebuah perusahaan merupakan tindakan 

dimana melakukan eksploitasi terhadap peluang – peluang keuntungan jangka 

pendek dengan adanya pengorbanan keuntungan pada jangka panjang. Earnings 

management tergolong sebagai perilaku opportunistik apabila seorang manajer 

berusaha memaksimumkan kepentingan pribadi untuk menghadapi kontrak 

kompensasi (Gofrey, et al. 1997).  

Hipotesis variabel perilaku oppportunistik dirumuskan berikut ini: 

H1 : Perilaku Opportunistik berhubungan signifikan terhadap manajemen  

laba. 

2.3.2 Pengaruh Mekanisme Pemantauan terhadap Manajeman Laba 

 Mekanisme pemantauan berfungsi untuk monitorisasi kegiatan operasional 

perusahaan. Dalam mekanime pemantauan terbagi ke dalam pemantauan internal 

dan pemantauan external. Pemantauan internal yaitu pihak intern perusahaan 

yakni dewan direksi, serta komite audit internal dimana tugasnya memastikan 

efektivitas dalam pengendalian internal untuk meminimalisasi adanya praktik 

manajemen laba. sedangkan untuk pemantauan external seperti pemantauan 

peminjaman dan pemantauan kelembagaan (Van de Poel & Vanstraelen, 2007). 
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 Mekanisme pemantauan dalam tingkat manajemen sebuah perusahaan 

memegang peranan penting dalam menentukan kinerja sebuah perusahaan. 

Mekanisme pemantauan mendorong terwujudnya alur kerja yang sistematis, 

sesuai dengan prosedur – prosedur yang berlaku dan menjaga stabilitas kerja tetap 

efisien untuk meminimalisasi adanya praktik manajemen laba (Theresia, 2005). 

Hipotesis variabel mekanisme pemantauan dirumuskan berikut ini: 

H2 : Mekanisme Pemantauan berhubungan signifikan terhadap manajemen 

laba.  

2.3.3 Pengaruh Kesulitan Keuangan terhadap Manajemen Laba 

 Kesulitan keuangan yaitu situasi sulit dialami perusahaan dimana adanya 

penurunan mulai sisi likuiditas, arus kas minimum, dan liabilitas yang dimiliki 

perusahaan namun tidak bisa dibayarkan pada pihak ketiga dikarenakan terdapat 

kesulitan keuangan untuk melunasinya sebelum adanya kebangkrutan. Kesulitan 

keuangan juga dapat dikatakan sebagai kondisi arus kas masuk perusahaan 

menempati angka lebih rendah jika dilakukan perbandingan pada biaya yang 

dikeluarkan perusahaan melalui biaya hutang jangka panjang 

(Whitaker,R.B.1999).  

 Penurunan tingkat laba dalam sebuah perusahaan bisa jadi salah satu 

faktor yang memicu terjadinya kesulitan keuangan tersebut. Penurunan laba dalam 

suatu periode akuntansi harus terus dilakukan pemantauan terus menerus untuk 

menghindari kondisi ekonomi yang melemah sehingga bisa berujung memasuki 

masa sulit yang akhirnya timbulnya kesulitan keuangan. 

 Kesulitan keuangan bisa saja terjadi ketika tim manajemen perusahaan 

tidak mengelola keuangan perusahaan dengan baik. Apabila kesulitan keuangan 
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terjadi maka akan menimbulkan kerugian ataupun kebangkrutan terhadap 

perusahaan. Manajemen cenderung melakukan praktik manajemen laba 

menggunakan metode seperti berusaha menutupi kesulitan keuangan yang sedang 

dihadapi supaya bisa menampilkan laporan keuangan yang bisa membantu 

meningkatkan daya tarik bagi investor dalam menanamkan modal terhadap 

perusahaan. Kesulitan keuangan secara positif berpengaruh terhadap manajemen 

laba (Daves, 2003).  

Hipotesis variabel kesulitan keuangan dirumuskan berikut ini: 

H3  : Kesulitan Keuangan berhubungan signifikan terhadap manajemen laba. 

2.3.4 Pengaruh Komite Audit Independen terhadap Manajemen Laba  

Komite audit termasuk independen jika tidaklah termasuk internal sebuah 

perusahaan, dan tidak mempunyai saham serta hubungan bisnis dan kegiatan 

perusahaan itu sendiri. Disamping itu, komite audit tidak terafiliasi pada 

pemegang saham utama, anggota dewan komisaris serta anggota direksi pada 

sebuah perusahaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2005).  

Luthan et al. (2015) memiliki anggapan dimana komite audit memiliki 

hubungan signifikan negatif pada earnings management. Hasil demikian dinilai 

dengan bertambahnya jumlah anggota komite audit, maka kualitas laporan 

keuangan sebuah perusahaan akan meningkat. Bertambahnya jumlah anggota 

komite audit, maka tingkat pemantauan pada kualitas laporan keuangan yang akan 

meningkat juga. Dengan itu, praktik manajemen laba pada perusahaan akan 

berkurang secara perlahan - lahan.  

Komite audit independen dibutuhkan dalam proses pengawasan pada 

manajemen laba pada sebuah perusahaan. Komite audit independen mendorong 
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alur pelaporan keuangan menjadi lebih efektif (Beasley, 1996). Klein (2002), dan 

Prastiti dan Wahyu (2013) mengemukakan komite audit independen secara negatif 

mempengaruhi manajemen laba.   

Hipotesis variabel komite audit independen dirumuskan sebagai berikut: 

H4 : Komite Audit Independen berhubungan signifikan terhadap manajemen 

laba. 

2.3.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Pada ukuran komite audit menunjukkan keseluruhan total dari anggota 

dalam ruang lingkup sebuah komite audit, seorang ketua komite audit 

dikategorikan ke dalam anggota komite audit. Dengan berjumlahkan anggota 

lebih dari 1 orang yang dilengkapi dengan pengetahuan dan kemampuan yang 

berbeda maka akan menghasilkan pendapat yang berbeda juga pada umumnya di 

pertemuan yang diselenggarakan oleh komite audit. Perbedaan tersebut yang akan 

dijadikan pembahasan untuk memilah mana yang terbaik untuk dijalankan 

(Graven, 2009). 

(Lin et al, 2005) mengemukakan dimana ukuran komite audit secara 

positif memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hal tersebut dibuktikan 

ukuran komite audit dimana ruang lingkupnya kecil diduga akan meminimalisasi 

adanya tindakan earnings management pada perusahaan. Sedangkan untuk ukuran 

komite audit dimana jumlah yang lebih sedikit cenderung akan bertindak lebih 

efisien terhadap proses pengawasan disebabkan karena ruang lingkupnya terbatas 

pada pengawasan saja.  

Ukuran komite audit berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan dalam 

proses pemantauan sebuah perusahaan. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan 
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apabila ukuran komite audit besar dapat mengakses sumber daya lebih luas bila 

dilakukan perbandingan terhadap ukuran komite audit yang kecil dimana tingkat 

aksesnya terbatas sehingga dapat memaksimalkan fungsi pengawasan yang 

dilakukan pada sebuah perusahaan. Di akhir penelitian ini menemukan variabel 

ukuran komite audit berhubungan signifikan negatif terhadap manajemen laba 

(Pervan, 2016).  

Hipotesis variabel ukuran komite audit dirumuskan berikut ini: 

H5 : Ukuran Komite Audit berhubungan signifikan terhadap manajemen laba. 

2.3.6 Pengaruh Pertemuan Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

 Krishnan dan Visvanathan (2009) pertemuan yang terlaksana dalam 

komite audit memegang peranan penting untuk mendukung alur pemantauan serta 

dalam hal proses pencatatan laporan keuangan perusahaan dipastikan dilakukan 

dengan tepat. Jika pertemuan komite audit sering dilaksanakan, maka akan 

membantu dalam meminimalisasi terjadinya kecurangan dalam pelaporan 

keuangan (Beasley, 1996). 

 Komite audit diperlukan memiliki sikap yang aktif dalam menjalankan 

rutinitas sehari – hari walaupun anggota komite audit sendiri sudah mempunyai 

independensi maupun keahlian yang memadai. Pertemuan yang terlaksana 

menggambarkan besar kecilnya upaya yang dilakukan komite audit dalam 

melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Albersmann & 

Hohenfels, 2017). Seringnya diadakan pertemuan komite audit akan 

meningkatkan peluang bagi komite audit untuk menganalisa kinerja sebuah 

perusahaan sehingga berpotensi menurunkan terjadinya praktik manajemen laba 

(Mishra & Malhotra, 2016).  
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Saleh et al. (2007) melanjutkan kembali meneliti dengan akhir hasil 

menyatakan dimana frekuensi pertemuan komite audit secara positif 

mempengaruhi earnings management. Berbeda pada penelitian (Xie et al, 2003) 

dimana menunjukkan pertemuan komite audit secara negatif mempengaruhi 

earnings management.  

 Pertemuan terlaksana terus menerus secara berkala pada anggota komite 

audit biasanya akan membahas mengenai permasalahan yang sedang dihadapi 

selama melakukan proses pengawasan pada pelaporan laporan keuangan 

perusahaan. Namun tidak semua pertemuan yang terlaksana hanya sebatas pada 

permasalahan yang berkaitan dengan pengawasan saja. Dengan ini, kesimpulan 

yang didapatkan adalah bahwa variabel pertemuan anggota komite audit tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan pada earnings management.  

Hipotesis variabel pertemuan anggota komite audit dirumuskan berikut ini: 

H6 : Pertemuan anggota komite audit berhubungan signifikan terhadap 

manajemen laba.  

2.3.7 Pengaruh Arus Kas Bebas terhadap Manajemen Laba 

 Free cash flow yaitu jumlah kas dalam sebuah perusahaan yang 

didistribusikan pada pihak kreditur dimana kas tersebut tidak dipakai sebagai 

modal kerja (working capital) (Bakkrudin, 2011). Arus kas bebas sendiri yaitu 

hasil sisa dari kas perusahaan setelah melunasi semua kewajibannya. Meskipun 

dikatakan sebagai arus kas bebas, manajemen perusahaan tidak bisa 

menggunakannya dengan seenaknya, karena arus kas bebas ini dapat bermanfaat 

apabila digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan.  
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 Arus kas bebas yaitu keseluruhan total arus kas yang tersedia pada sebuah 

perusahaan kepada investor setelah dilakukan pemenuhan terhadap keseluruhan 

kebutuhan operasi serta dilakukannya pembayaran untuk investasi terhadap aktiva 

tetap bersih serta aktiva lancar (Gitman, Lawrence, 2009). Arus kas bebas dapat 

juga digunakan dalam proses pengembangan perusahaan ataupun untuk ekspansi 

perusahaan seperti membeli aset, membayar hutang ataupun membayar dividen. 

Disamping itu, arus kas bebas bisa digunakan oleh manajer dalam rangka 

meratakan serta melakukan peningkatan laba yang disesuaikan pada kebutuhan 

perusahaan.     

 Ahmadi (2015) melakukan penelitian yang menganalisis tentang hubungan 

antara pembatasan pembiayaan, keputusan pembiayaan, serta free cash flow pada 

earnings management. Data sampel memakai perusahaan pada Bursa Efek 

Teheran kurun waktu (2009 – 2013) berjumlah 107 perusahaan. Akhir dalam 

penelitian ini menunjukkan arus kas bebas secara positif mempengaruhi earnings 

management. 

Hipotesis variabel arus kas bebas dirumuskan berikut ini: 

H7 : Arus kas bebas berhubungan signifikan terhadap manajemen laba. 

2.3.8 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

 Leverage yaitu tahap - tahap dalam melakukan pengambilan dana yang 

dipinjamkan kepada manajemen yang bertujuan untuk melakukan pengembangan 

pada keuntungan terhadap perusahaan (Alkhatib, Khalid. 2012). Leverage dinilai 

dari seberapa besar aset perusahaan tersebut dibiayai dengan menggunakan hutang 

dalam sebuah perusahaan (Fakhruddin, Hendy M. 2008).  
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 Ahmadi (2015) dalam penelitiannya yang diberi judul analisis hubungan 

antara pembatasan pembiayaan, keputusan pembiayaan, serta free cash flow 

terhadap manajemen laba. Menggunakan variabel leverage untuk salah satu 

variabel independennya. Hasil akhir menyatakan leverage secara negatif 

berpengaruh pada manajemen laba.    

Widyaningdyah (2001) di penelitiannya menggambarkan mempunyai 

hubungan signifikan antara leverage terhadap earnings management. Didapatnya 

hasil yang berbeda ditunjukkan terhadap penelitian oleh peneliti Nusawantara 

(2014) dan (Irsyad, Ary, 2008) dimana leverage tidak mempunyai hubungan 

signifikan pada manajemen laba. Kemudian oleh (Solimin dan Ragab, 2014) 

menemukan leverage secara negatif mempengaruhi manajemen laba. Penelitian 

ini didukung oleh Davidson et al, (2005).    

Hipotesis variabel leverage dirumuskan berikut ini: 

H8: leverage berhubungan signifikan terhadap manajemen laba. 

2.3.9 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

 Profitabilitas yaitu kemampuan manajemen untuk menunjukkan 

kinerjanya mengenai cara pengelolaan kekayaan sebuah perusahaan dengan 

ditunjukkannya terhadap tingkat laba perusahaan selama periode berjalan. Tingkat 

laba tersebut memicu timbulnya tindakan praktik manajemen laba dalam 

perusahaan dikarenakan manajer berusaha melakukan manipulasi pada komponen 

laba rugi oleh pelaporan perusahaan. Hasil penelitian menyatakan terdapat 

hubungan signifikan positif diantara profitabilitas terhadap manajemen laba 

(Welvin & Herawaty, 2010).  
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 Rahman dan Ali, (2006) dalam penelitiannya yaitu menggunakan return 

on asset (ROA) yang dijadikan bahan untuk menilai kinerja sebuah perusahaan 

dengan disertai pemakaian rumus penghitungan EBIT dibagi dengan total aset. 

ROA yang baik merupakan insentif yang diperuntukkan kepada seorang manajer 

perusahaan dalam melakukan pengelolaan laba dengan menunjukkan profitabilitas 

ataupun keuntungan di masa yang akan datang (Demirkhan, Sebahattin dan Platt, 

2009).  

 (Emamgholipour, Milad et al, 2013) pada penelitiannya menjelaskan 

profitabilitas secara positif mempengaruhi manajemen laba. Di akhir penelitian 

menunjukkan hasil yang berbeda terlihat dalam penelitian Ramadhan (2016) 

dimana menyatakan profitabilitas secara negatif mempengaruhi manajemen laba 

dan (Ersyad & Selesa, 2008), (Husni & H.S, 2010) menjelaskan tidak adanya 

hubungan signifikan antara profitabilitas pada earnings management. 

Hipotesis variabel profitabilitas dirumuskan berikut ini: 

H9: Profitabilitas berhubungan signifkan terhadap manajemen laba. 

2.3.10 Pengaruh Likuiditas terhadap Manajemen Laba 

 Likuiditas yaitu kemampuan dimiliki sebuah perusahaan mengenai rangka 

pemenuhan kewajiban jangka pendek. Likuiditas tersebut merupakan hal penting 

karena memiliki kaitan dengan mengubah aset menjadi kas. Tingginya likuiditas 

menunjukkan dimana perusahaan yang dimaksud bisa memenuhi kewajiban 

jangka pendeknya secara baik, apabila tingkat likuiditas rendah maka 

menunjukkan perusahaan yang dimaksud tidak bisa memenuhi kewajiban jangka 

pendeknya dengan baik (Fahmi ,Irham, 2014).   

Shindy Vallensi. Analisis Pengaruh Perilaku Opportunistik, Mekanisme Pemantauan, Kesulitan Keuangan dan  
Karakteristik Komite Audit terhadap Manajamen Laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
(BEI). UIB Repository©2019.



24 
 

Universitas Internasional Batam 

 

 Dalam sebuah perusahaan, likuiditas bisa diukur dengan melihat tingkat 

rasio perusahaan tersebut. Likuiditas memegang peranan penting untuk menilai 

seberapa besar kemampuan yang dimiliki perusahaan pada hal pengelolaan 

kewajibannya di saat jangka pendek ataupun jangka panjang. Likuiditas 

berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba (Murhadi, Werner R, 

2013).   

Hipotesis variabel likuiditas dirumuskan berikut ini: 

H10: Likuiditas berhubungan signifikan terhadap manajemen laba. 

2.3.11 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

 Salah satu variabel kontrol dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan. 

Variabel ukuran perusahaan secara positif mempengaruhi earnings management. 

Manajer pada sebuah perusahaan yang skala besar berusaha mencoba menata laba 

agar dapat menarik perhatian calon investor (Solimin & Ragab, 2014).   

Ukuran perusahan bisa diukur dari sisi penjualan ataupun aset serta ekuitas 

perusahaan (Bambang Riyanto, 2008). Pada dasarnya, ukuran perusahaan dapat 

menentukan tingkat akses informasi keuangan yang tersedia dalam pasar modal. 

Semakin besarnya ukuran dalam sebuah perusahaan, maka bisa mempermudah 

dalam mengakses informasi keuangan yang dibutuhkan (Siregar, Veronica & 

Utama, 2005).  

Penelitian oleh Burgstahler (1998) dalam Kim et al (2013) dan Degeorge 

et al (1999) telah membuktikan hipotesis dimana seorang manajer terdorong 

dalam hal penghindaran pelaporan penurunan laba (earnings decreases) ataupun 

adanya laporan kerugian (earnings losses) melalui pelaporan laba positif. 

(Burgstahler & Dichew, 1997) menjelaskan sekitar 8 -12% pada perusahaan 
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diduga adanya tindakan manipulasi laba yang memiliki tujuan dalam menghindari 

pelaporan kerugian, kemudian sekitar 30- 40% terbukti memiliki tindakan berupa 

memanipulasi laba guna menghasilkan peningkatan laba positif di sebuah 

perusahaan.   

Hipotesis variabel ukuran perusahaan dirumuskan berikut ini: 

H11 : Ukuran perusahaan berhubungan signifikan terhadap manajemen  laba.  

2.3.12 Pengaruh Ukuran Perusahaan Audit terhadap Manajemen Laba 

 Ukuran perusahaan audit menggambarkan kemampuan tim auditor agar 

bersikap secara independen dalam melakukan proses audit secara profesional 

terhadap laporan keuangan. Ukuran perusahaan audit terbagi dalam 2 kategori 

diantaranya kantor akuntan publik (KAP) bigfour serta non -bigfour. KAP yang 

sudah termasuk ke bigfour dinilai lebih terpercaya dalam memberikan jaminan 

hasil audit karena mereka sudah berpengalaman dan takut kehilangan reputasi 

yang dapat menyebabkan kerugian yang besar terhadap perusahaannya (Sinaga & 

Daud, 2012).   

 (Siregar et al, 2005) menerangkan ukuran perusahaan audit negatif 

mempengaruhi manajemen laba. Apabila ukuran dalam sebuah perusahaan 

tergolong besar, kualitas audit perusahaan pun akan semakin baik (Watts, Ross L, 

dan Jerold L Zimmerman, 1986). Hasil laporan hasil audit oleh KAP bukan big 

four, terbukti lebih banyak ditemukan adanya tindakan earnings management 

apabila dibandingkan dengan yang hasil audit oleh KAP big four.  

Hipotesis variabel ukuran perusahaan audit dirumuskan berikut ini: 

H12 : Ukuran perusahaan audit berhubungan signifikan terhadap manajemen 

laba. 
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2.4      Metode Penelitian 

Model yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada penelitian oleh 

Aziatul & Ghazali, 2015 dan (Juhmadi, Omar, 2017). Manajemen Laba sebagai 

variabel dependennya. Selanjutnya variabel independennya adalah perilaku 

opportunistik, mekanisme pemantauan, kesulitan keuangan, komite audit 

independen, ukuran komite audit, dan jumlah pertemuan komite audit. Arus kas 

bebas, leverage, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, dan ukuran 

perusahaan audit dijadikan variabel kontrol. Model penelitiannya disajikan pada 

gambar berikut ini: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar Model penelitian pengaruh perilaku opportunistik, mekanisme 

pemantauan, kesulitan keuangan, dan karakteristik komite audit terhadap 

manajemen laba, sumber: (Aziatul & Ghazali, 2015) dan (Juhmadi, Omar, 2017).  
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