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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Penjelasan Manajemen Laba 

Sejak tahun 1990-an, banyak pihak manajemen perusahaan yang 

mendapatkan tekanan berat untuk mencapai target pendapatan dan memenuhi 

kriteria dari pemegang saham dan analis keuangan (Sevin & Schroeder, 2005). 

Sehingga praktik manajemen laba mulai sering dilakukan, yaitu percobaan oleh 

pejabat perusahaan untuk mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan (Sevin & 

Schroeder, 2005). Beberapa penelitian sebelumnya oleh Fudenberg dan Tirole 

(1995); Moses (1987); Trueman dan Titman (1988) menemukan bahwa praktik 

manajemen laba dirancang untuk menambah nilai pendapatan atau untuk 

menurunkan biaya modal perusahaan pada laporan keuangan yang dilaporkan. 

Demski, Patell, dan Ma (1984) menjelaskan bahwa pihak manajemen 

dapat memanfaatkan fleksibilitas dalam pemilihan perlakuan akuntansi, hal ini 

yang kemudian didefinisikan sebagai manajemen laba putih. Lebih lanjut 

Chtourou dan Bedard (2001) menjelaskan mengenai manajemen laba hitam, 

yaitu suatu praktik yang memberikan gambaran yang sepenuhnya salah dan 

mengurangi transparansi laporan keuangan. Selain kedua definisi manajemen 

laba tersebut, Scott (2006) juga menambahkan manajemen laba abu-abu, dimana 

pihak manajemen dapat memilih perlakuan akuntansi yang bersifat oportunistik 

maupun efisien secara ekonomis. 

Ketika pihak manajemen memanfaatkan peluang dalam proses 

penyusunan laporan keuangan untuk mengubah data dari laporan keuangan 

tersebut dan menyajikan informasi kinerja yang menyesatkan bagi pengambilan 

keputusan oleh pemegang saham, maka manajemen laba telah terjadi (Healy & 

Wahlen, 1999). Terdapat tiga motivasi manajemen laba seperti yang 

disampaikan oleh Healy (1998) dalam penelitian sebelumnya, yaitu ekspektasi 

dan penilaian pasar modal, motivasi kontrak, dan peraturan pemerintah. 

Pihak manajemen mencoba melakukan praktik manajemen laba karena 

adanya keyakinan bahwa laba yang dilaporkan dapat mempengaruhi keputusan 

penanam modal dan pemberi pinjaman (Sevin & Schroeder, 2005). Praktik ini 

juga hanya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan apabila tidak dapat 
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dideteksi oleh pemegang saham maupun pihak luar, karena perusahaan harus 

mengeluarkan bayaran mahal dan risiko tinggi untuk memperbaiki dan 

mengulangi pelaporan apabila praktik manajemen laba tersebut terdeteksi oleh 

pihak berkaitan (Zhou & Elder, 2004). 

Cohen dan Zarowin (2010) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa 

pihak manajemen dapat menggunakan real dan accrual earning management 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Real earning management dilakukan 

dengan memanipulasi kegiatan operasional, pendanaan, dan investasi yang 

mempengaruhi arus kas (Roychowdhury, 2006). Sementara accrual earning 

management memanfaatkan celah pada kebijakan akuntansi yang ada dengan 

memilih metode akuntansi yang dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan 

(Krishnan, 2003). 

Celah yang dapat dimanfaatkan untuk manipulasi tersebut menjadikan 

manajemen laba sebagai suatu praktik yang sulit dideteksi, terlebih ketika 

terdapat transaksi yang pengambilan keputusannya bersifat fleksibel dan tidak 

mutlak (Lopes, 2018). Sehingga peneliti seperti  

 Jones (1991); Kothari, Leone, dan Wasley (2005); Raman dan Shahrur (2008) 

mulai merumuskan suatu pengukuran untuk menentukan tingkat manajemen 

laba pada suatu entitas. 

Berdasarkan teori agensi, pemegang saham manajerial menginginkan 

manajer untuk menaikkan nilai entitas. Hal tersebut akan memusat dalam 

pertemuan keperluan diantara pemegang saham manajerial dengan manajer yang 

akhirnya menimbulkan manipulasi (Sevin & Schroeder, 2005).  

Manajemen laba yakni kegiatan yang dipraktik manajer sebagai 

pengurangan fluktuasi laba yang dilaporkan supaya laba tahun berjalan dengan 

tahun sebelumnya tidak berbeda banyak. Healy dan Paul (1999) mengungkapkan 

tentang Earning management timbul ketika manajer menggunakan keputusan 

terhadap laporan finansial untuk menghasilkan informasi yang dapat 

membingungkan para pengguna laporan finansial. Umumnya  memiliki  dua 

kelompok  manajemen  laba  yakni  real  earning management dan accrual 

earning management.  
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Perbedaan keduanya terletak pada efek yang dihasilkan terhadap arus kas. 

Real earning management melangsungkan kecurangan terhadap aktivitas 

pendanaan,investasi dan operasional. Pendapat Roychowdlhury (2006) yakni 

real earning management bisa dilaksanakan dengan tiga cara manipulasi yakni 

produksi yang berlebihan, penurunan pengeluaran serta manipulasi penjualan. 

Baik accrual maupun real earning management, keduanya merupakan 

tindakan manipulasi pendapatan yang secara tidak langsung. Karena dapat 

menipu pihak pengguna laporan keuangan mengenai kinerja entitas. Terkadang 

manajemen laba sulit diketahui oleh pihak luar karena manajer memiliki akses 

terhadap data dan informasi yang tertutup dari pihak luar.  

 Menurut Arens et al. (2010), arti audit yakni sebagai berikut: “Auditing 

is the evaluation and accumulation about information to report and determine on 

the degree of correspondence between the information and established criteria. 

Auditing should be done by a competent and independent person”.  

Menurut Agoes (2012), yaitu: “Auditing adalah suatu pemeriksaaan yang 

dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak independen terhadap laporan 

keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan 

pembukuan dan bukti pendukung dengan tujuan untuk dapat memberikan 

pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.” Bila disimpulkan, 

auditing adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti yang berhubungan 

dengan informasi suatu entitas ekonomi yang akan diukur dengan kriteria yang 

telah ditetapkan, dan dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen serta 

mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan. Auditing 

bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi laporan keuangan perusahaan, 

karena tujuan akhir auditing adalah memberikan pendapat mengenai kewajaran 

posisi keuangan suatu kesimpulan mengenai reabilitas dari asersi yang tertulis 

yang merupakan salah satu bentuk assurance. 

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG, 2006)dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia 

yaitu: “Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang 

lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-

tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang 
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bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan 

independensinya dari manajemen.” 

Komite audit merupakan salah satu unsur kelembagaan dalam konsep 

Good Corporate Governance yang diharapkan mampu memberikan kontribusi 

tinggi dalam level penerapannya. Keberadaannya diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu 

mengoptimalkan mekanisme checks and balances, yang pada akhirnya ditujukan 

untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham 

dan stakeholder lainnya (IKAI, 2010). 

Komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor 

proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas 

laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi 

yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah 

system pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Bapepam (2014) 

mensyaratkan bahwa komite audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh 

Komisaris Independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen 

serta menguasai dan memiliki keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, selain  

itu Bapepam juga menghimbau bahwa setidak-tidaknya komite audit melakukan 

rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun atau kuartalan. 

Cheng & Warfield (2015) berpendapat bahwa praktik manajemen laba 

dimotivasi oleh dua alasan penting yaitu, pertama adalah sulit bagi perusahaan 

untuk mengelola penghasilan laba secara konsisten dari tahun ke tahun, namun 

dengan praktik manajemen laba manager dapat melakukan perataan laba dengan 

menghapus dan menambahkan laba dari tahun perusahaan untung ke tahun 

perusahaan merugi. Sehingga menghasilakn laporan keuangan perusahaan 

seolah-olah berada di tahun-tahun dengan kinerja yang baik. Perataan laba yang 

dilakukan sesuai atas perkiraan analisis/analysts’ forecast perusahaan. Kedua 

adalah karena insentif atau bonus tahunan yang didapatkan oleh manajer setiap 

tahun memotivasi manajer dengan insentif yang tinggi cendurung menginginkan 

insentif yang lebih tinggi dimasa depan. Dengan demikian, manajer dengan 

insentif yang tinggi cenderung sangat peduli dengan harga saham perusahaan di 

masa depan. Manajer cenderung melakukan praktik manajemen laba agar 
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menaikan harga saham di masa yang akan datang. Sehingga menghasilkan 

laporan perusahaan yang produktif. Cheng & Warfield (2015) juga berpendapat 

bahwa praktik manajemen laba merupakan perilaku oportunistik bagi manajer 

perusahaan. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu  

Menurut Xie et al. (2003), pada pencegahan earning management, peranan 

board director dan audit committee dapat diukur dengan  dengan variable yakni 

jumlah rapat, independensi ,keahlian serta audit committee menjadi variabel 

independen. Independensi, rapat hingga ukuran dewan direksi merupakan 

penambahan variabel oleh Bradbury, Mak, dan Tan (2007). Manajemen laba 

berhubungan dengan board director serta audit comittee characteristic dalam 

penelitiannya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model penelitian, sumber: Data diolah, 2019. 

 

Lin, Li, dan Yang (2006) menggunakan variabel independen berikut untuk 

mengurangi Manajemen laba : independensi, rapat, keahlian, dan ukuran komite 

audit. Lin, Li, dan Yang (2006) juga melaksanakan pengujian terhadap dampak 

audit committee pada Earning Management dengan mengukur ukuran, 

independensi, keahlian dan rapat  sebagai variabel independen. Alves (2013) 

melaksanakan pengujian dampak kehadiran auditor eksternal serta audit 
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committee pada earning management dengan memakai variable komite audit. 

Astami et al. (2013)  melaksanakan penelitian tentang manajemen laba serta 

menggunakan variable free cash flow.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model penelitian, sumber: Data diolah, 2019. 

Penelitian terkait Earning Management juga dilakukan oleh beberapa 

peneliti di Yordannia seperti yang dilakukan Albed, Al-atar, dan Suwadan 

(2012).  Albed, Al-atar, dan Suwadan (2012) melaksanakan pengujian tentang 

relasi diantara earning management dengan kriteria tata kelola entitas terhadap 

entitas non keuangan yang terdaftar dalam tahun 2014-2018. Variabel 

independen yakni persentase independen serta ukuran direksi. Gulzar dan Wang 

(2011) terus melaksanakan pemeriksaan mengenai entitas yang terdata di bursa 

efek Cina dalam tahun 2001 hingga 2005 dengan memakai variabel independen : 

komite audit, rapat, ukuran serta independensi dewan direksi.  

Siregar dan Utama (2008) melakukan penelitian apakah entitas di tempat 

yang kemungkinan korupsinya meningkat pasti mempunyai kemungkinan 

manejemen laba akan meningkat juga. Dengan menggunakan variabel 

independen leverage, return on assets, dan ukuran entitas. 

Terdiri dari berbagai peneliti yang memakai unsur culture pada pengujian 

tentang earning management, seperti Mohamad, Wasluzzaman, dan Sahleh 

(2017). Penelitian Mohamad (2016) meneliti Revised Malaysian Code on 

Corporate Governance pada audit committee serta board effectivity serta earning 

management. Terdiri dari 4 variabel independen yang dipakai dalam 

penelitiannya, yakni board director independent, audit committee independent 

serta etnis direksi. 
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2.3 Hubungan Variabel Independen terhadap Variabel Dependen 

2.3.1  Dampak Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Menurut OJK (2015) Komite audit bertanggung jawab kepada Dewan 

Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya. Total anggota komite audit paling sedikit 

tiga anggota yang berasal dari eksternal entitas serta komisaris independen.  

Total anggota komite audit semakin meningkat akan mempunyai pendapat 

yang banyak juga, sehingga kualitas kinerja akan lebih baik (Vafeas, 2005). Namun 

Kohler (2005) berpendapat tentang meningkatnya jumlah komite audit akan 

menyebabkan interaksi yang jelek dan pengawasan pelaporan keuangan akan 

menurun dikarenakan tidak efisien pada hasil pengambilan keputusan. 

Hasil pengujian tentang dampak jumlah komite audit pada manajemen laba 

sangat beragam. (Afes & Smi, 2016; Ling, Xhiao, dan Dang, 2008) menyatakan 

terdapat relasi signifikan positif diantara earning management dengan jumlah 

komite audit. Tetapi, Ayemer dan Eljah (2015); Misha dan Mahotra (2016) 

menyatakan sebaliknya, yakni negatif. Hipotesis menyatakan signifikan negative 

diantara hubungan earning management dengan ukuran komite audit. 

H1 : Manajemen laba dipengaruhi secara signifikan negative oleh ukuran komite 

audit. 

 

2.3.2 Dampak Independensi Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Komite dari bagian external entitas dimana tidak mempunyai saham 

langsung entitas, serta tidak berrelasi terhadap kegiatan serta usaha entitas 

maupun pihak manajemen dan pemilik entitas disebut sebagai komite audit 

independen (OJK, 2015). Menurut Choi, Jeon dan Park (2004) komite audit 

independen akan memiliki tingkat professional yang lebih tinggi dalam tugasnya, 

sehingga akan melarang praktik manipulasi laba terhadap pihak manajemen.  

Komite audit yang tidak berhubungan dengan pemilik maupun manajemen 

entitas akan melanggar pihak manajemen untuk melaksanakan pemalsuan 

pendapatan sebab komite audit yang independen akan lebih professional 

kinerjanya (Choi, Jeon, & Park, 2004).  

 Pengujian sebelumnya membahas yakni manajemen laba dipengaruhi 

oleh komite audit independen dengan signifikan negatif. Namun Bacouche, 

Susanti, Pengaruh Efektivitas Komite Audit, Dewan Direksi dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba. 
UIB Repository©2020



 

 

12 

 
 

  Universitas Internasional Batam  

Hadiche, dan Ori (2013)  menyatakan kebalikaannya, tetapi Choi et al. (2004)  

tidak menyatakan manajemen laba dipengaruhi secara signifikan oleh 

independensi komite audit. 

H2 : Manajemen laba dipengaruhi secara signifikan negative olehindependensi   

       komite audit. 

 

2.3.3 Dampak Keahlian Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Menurut OJK (2015) , setiap komite audit harus memiliki keahlian yakni 

berpengetahuan mengenai laporan finansial, proses audit, kegiatan operasional 

perusahaan, serta pertaturan perundang-undang yang berlaku.  

Entitas dengan komite aFudit yang semakin ahli akan lebih menjunjung 

kualitas audit yang bagus, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya 

manipulasi (Zgarni, 2016).  

Dalam penelitian terdahulu oleh Bedard, Chtourou, dan Courteau (2004); 

Ayemer dan Eljah (2015) dan Alzoubi (2016) juga mengungkapkan hal sama. 

Sementara  Mishra (2016) mengemukakan relasi yang tidak relevan diantara 

kualitas pendapatan dengan keahlian komite audit.  

H3 : Manajemen laba dipengaruhi secara signifikan negative oleh keahlian komite  

        audit

2.3.4 Dampak Rapat Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Pengukuran keaktifan komite audit dapat ketahui dari rutinitas 

pelaksanaan rapat dengan auditor eksternal serta direksi dalam pengawasan 

secara efektif terhadap kinerja auditor dan direksi (Shun, Lai, & Lio, 2014). 

Komite audit yang aktif berhubungan signifikan saat pengurungan 

kemunculan earning management  (Xie, 2003; Alzoubi, 2016; Zhgarni, 2016) . 

Mishra (2016) mengungkapkan stentang komite audit yang sering 

menyelenggarakan rapat memungkinkan untuk terlibat secara aktif saat proses 

penyusunan serta pengawasan laporan finansial. 

Penelitian menurut Choi, Jeon dan Park (2004) menyatakan kaitan diantara 

manajemen laba dengan rapat komite audit tidak relevan, sedangkan Mishra 
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(2016) menemukan hasil yang relevan antara manajemen laba dengan rapat 

komite audit. 

H4 : Manajemen laba dipengaruhi secara signifikan negative oleh rapat komite 

        audit. 

 

2.3.5  Dampak Independensi Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba 

 Dewan direksi merupakan pimpinan perusahaan yang dipilih oleh para 

pemegang saham untuk mewakili kepentingan mereka dalam mengelola 

perusahaan. Direksi dinyatakan independen bila tidak mempunyai hubungan 

antar pemegang saham utama dalam kurun waktu 6 bulan sebelum pelantikan 

(OJK, 2014).  

Dewan direksi yang independen akan memiliki tingkat professional yang 

lebih tinggi dalam kinerjanya dikarenakan tidak memiliki hubungan dengan 

pemegang saham sehingga kemungkinan terjadinya manajemen laba akan lebih 

kecil Mishra (2016). Dalam pengurangan terjadinya kecurangan dalam laporan 

finansial dewan direksi yang independen akan mengawasi kinerja direksi lainnya. 

(Wang & Campbell, 2012). 

Vafeas (2005) dalam penelitiannya menyatakan tentang hubungan antara 

independensi dewan direksi terhadap kualitas pendapatan tidak berpengaruh 

signifikan. Sementara Muhammad, Wasiuzzaman, dan Salleh (2016) berhasil 

mengungkapkan tentang manajemen laba dipengaruhi oleh dewan direksi serta 

bersignifikan positif diantara manajemen laba dengan independensi dewan 

direksi. 

H5 : Manajemen laba dipengaruhi secara signifikan negative oleh ukuran dewan 

        direksi. 
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2.3.6 Dampak Ukuran Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba 

OJK (2014) membuktikan bahwa minimal total anggota dewan yakni 2 orang 

yakni seseorang berposisi selaku direktur utama entitas. Manipulasi laba akan 

meningkat apabila jumlah dewan direksi lebih banyak dibandingkan dengan entitas 

yang anggota dewan direksi yang lebih sedikit Xie (2003).  Peasnel, Pope, dan 

Young (2005), Abed, Attar, dan Suwaidan (2012) dan Alzoubi (2016) juga 

mengungkapkan dimana ukuran direksi yang semakin banyak dapat menurunkan 

manajemen laba. 

Tetapi peneliti lain yakni  Rahman dan Ali (2006) serta (Gulzar & Wang, 

2011) menyatakan hasil yang sebaliknya bahwa semakin tinggi jumlah dewan 

direksi pasti akan mempersulit pengambilan keputusan dan memicu terjadinya 

manipulasi keuangan. 

H6 : Manajemen laba dipengaruhi secara signifikan negatif oleh independensi 

       dewan direksi. 

 

2.3.7  Dampak Rapat Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba 

OJK (2014) menyatakan bahwa rapat dewan direksi antar anggota direksi 

maupun dewan komisaris minimal sekali sebulan. Tingkat kehadiran rapat harus 

tertera didalam laporan tahunan untuk dipublikasikan kepada public. (OJK, 2014). 

Valfeas (2000); Xie (2003) berpendapat tentang semakin sering dewan 

direksi melakukan rapat biasanya pasti meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

Semakin sering dewan direksi melakukan pertemuan maka kesempatan untuk 

membahas permasalahan entitas akan semakin banyak. Dengan demikian, 

manipulasi laba akan lebih mudah diketahui dan dihindari. 

Ebrahim (2007) mengungkapkan hasil yang sebaliknya, semakin sering 

dewan direksi mengadakan pertemuan akan lebih meningkatkan manipulasi laba. 

H7 : Manajemen laba dipengaruhi secara signifikan negatif oleh rapat dewan direksi. 
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2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Adapun model penelitian yakni sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model penelitian, sumber: Data diolah, 2019. 
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