BAB II
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Manajemen Laba
Secara umum, manajemen laba dapat dimaksudkan sebagai upaya yang

dikerjakan oleh pihak manajemen untuk mengolah informasi-informasi yang
disajikan dalam laporan keuangan dengan maksud untuk mengaburkan pandangan
pemegang saham yang bermaksud untuk mengetahui kondisi dan kinerja
perusahaan (Sulistyanto, 2008). Alzoubi (2016) menyatakan bahwa manajemen
laba menutupi keakuratan kondisi finansial sebuah bisnis dan menutupi fakta dari
pemegang saham. Hal ini dapat mengurangi efisiensi pasar melalui berkurangnya
kepercayaan dalam laporan keuangan (Sarkar, Sarkar, & Sen, 2008, Teoh, Ivo, &
T.J., 1998).
Soliman dan Yasser (2018) menginterpretasikan manajemen laba yaitu
pemilihan langkah manajer atas kebijakan-kebijakan dalam akuntansi atau
aktivitas yang langsung berdampak pada laba agar mencapai arah yang
diinginkan. Manajemen laba bagi Liu (2012) yaitu dengan pemilihan kebijakan
akuntansi yang sesuai dengan pertimbangan manajemen dalam batas prinsip
akuntansi umum untuk memaksimalkan kepentingan pribadi ataupun nilai
perusahaan. Menurut Azlina (2012) manajemen laba yaitu menentukan laba sesuai
dengan yang diinginkan dengan menggunakan pos-pos dalam laporan keuangan
khususnya laporan laba rugi yaitu pendapatan dan biaya melalui pemanfaatan
pemilihan alternatif metode pencatatan ataupun melalui operasi.
Dalam proses terjadi manajamen laba terdapat motivasi yang
mendorongnya seperti yang diungkapkan Scott (2000) yaitu:
1.

Manajemen Laba karena Tujuan Bonus
Dalam suatu perusahaan terdapat ketentuan dalam pembagian bonus
yaitu berdasarkan keuntungan perudahaan dalam rentan waktu tersebut.
Hal ini mendorong manajer yang memiliki keinginan untuk memperoleh
bonus yang lebih besar sehingga dilakukan manajemen laba.

2.

Motivasi Kontraktual Lainnya
Dari sisi kontrak juga dapat menimbulkan adanya manajemen laba
seperti:
10

Universitas Internasional Batam

Verent. Pengaruh Kualitas Audit dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
UIB Repository©2020

11

a.

Kontrak antara Manajer dengan Perusahaan
Dalam perjanjian antara manajer dengan perusahaan terdapat tawaran
yaitu adanya bonus jika manajer dapat mencapat tujuan atau target yang
telah ditentukan. Dengan adanya perjanjian demikian,

manajer

termotivasi dan memiliki kebebasan untuk melakukan pengaturan dalam
laba suatu perusahaan.
b.

Kontrak antara Kreditur dengan Perusahaan
Dalam

perjanjian

kreditur

terdapat

ketentuan

bahwa

keuangan

perusahaan harus dalam kondisi yang baik dengan ditandai adanya laba
yang sesuai dengan yang ditargetkan. Jika dalam ketentuan perjanjian
terdapat perbedaan maka akan dikenakan sanksi, penalti dan sebagainya.
Oleh karena penyebab di atas, dalam rangka mencegah terjadinya debt
covenant violation, maka perusahaan terdorong untuk mempraktikkan
manajemen laba.
3.

Motivasi Politik
Dalam kepentingan untuk mengurangi political cost, perusahaan
cenderung mengurangi labanya. Hal ini dilakukan karena pada umumnya
perusahaan go public cenderung menjadi sorotan mata oleh pemerintah
dan apa yang dilakukan cenderung mempengaruhi lingkungan sekitar.

4.

Motivasi Pajak
Laba yang dihasilkan semakin besar maka biaya pajak yang harus
dibayar juga semakin besar. Dalam rangka untuk menghindar atau
mengurangi biaya pajak yang akan dibayar, perusahaan cenderung
melakukan manajemen laba.

5.

Perubahan dari Chief Executive Officer (CEO)
Dalam proses perubahaan CEO yang dikarenakan dalam masa umur yang
sudah mendekati ketentuan pensiun, CEO cenderung ingin mempraktik
manajemen laba supaya dapat menonjolkan kondisi entitas yang luar
biasa

karena hasil kerjanya. Selain itu, dengan menyerahkan posisi

dengan kondisi pendapatan yang baik juga dapat meningkatkan bonus
yang akan diterima dalam masa pensiun. Selain itu, CEO juga melakukan
manajemen laba untuk menghindari pemberhentian dari pekerjaannya.
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6.

Initial Public Offering (IPO)
IPO atau Initial Public Offering ialah salah satu dari syarat yang
diperlukan entitas dalam rangka ingin go public dan salah satu tujuan dari
digunakan IPO adalah menunjang harga saham yang ditawarkan kepada
publik menjadi lebih tinggi. Hal ini didasari dari penetapan dan perlunya
perusahaan dalam menentukan harga penawaran pada saham perusahaan
yang menyebabkan perusahaan memiliki niat untuk mengelola laba
sehingga keadaan entitas terlihat bagus.

7.

Sebagai Informasi Komunikasi kepada Investor
Informasi keuangan perusahaan merupakan hal utama yang diperlukan
untuk para manajemen dan investor dalam menilai perkembangan
perusahaan. Dari informasi tersebut dapat ditampilkan prospek entitas di
masa depan. Pada awamnya pihak manajemen akan menampilkan
informasi keuangan yang baik dengan tujuan untuk menarik minat calon
investor untuk melakukan investasi. Peningkatan laba perusahaan
merupakan solusi yang diambil pihak manajemen.

2.2

Model Penelitian terdahulu
Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu prosedur atau kebijakan

yang tertata untuk mengarahkan, mengelola, dan mengontrol setiap urusan
perusahaan demi meningkatkan kemakmuran bisnis dan menghasilkan informasi
yang dapat diandal atau sering disebut akuntabilitas (Nurdin, 2016). Dengan
meningkatnya kepentingan tata kelola perusahaan, banyak peneliti melakukan
penelitian terhadap pengelolaan laba. Roodposhti dan Chashmi (2010) meneliti
tentang pengaruh komposisi dewan dan konsentrasi kepemilikan terhadap
manajemen laba yang dilakukan di negara Iran dengan variabel independennya
adalah konsentrasi kepemilikan, independensi dewan, dan CEO dualitas.
Penelitian ini juga dilakukan serupa oleh Al-Fayoumi, Abuzayed, dan Alexander
(2010) yang lebih spesifik dalam hal kepemilikan seperti kepemilikan internal,
kepemilikan investor institusional, dan pemegang blok eksternal.
González dan Meca (2013) meneliti pengaruh tata kelola korporasi
manajemen laba di pasar Amerika Latin dengan menggunakan kepemilikan.
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Peneliti juga menambahkan variabel dewan serta CEO dualitas dan indeks
pemerintah. Penelitian berikut juga memiliki variabel kontrol seperti eksternal
auditor, ukuran entitas, level variable, growth, dan return on asset.
Kepemilikan
Kepemilikan Internal
Konsentrasi Kepemilikan
Kepemilikan Keluarga
Kepemilikan Institusional
Dewan
Ukuran Dewan
Independensi Dewan
Aktivitas Dewan
Manajemen Laba
CEO Dualitas
Indeks Pemerintah

DAC

Variable Kontrol
Eksternal Auditor
Ukuran Perusahaan
Level Variabel
Growth
Return on Asset

Gambar 2.1 Model Penelitian Pengaruh Tata Kelola Korporasi Manajemen Laba
di Pasar Amerika Latin, sumber: González dan García-Meca (2013).
Penelitian-penelitian tentang tata kelola perusahaan terus dilakukan di
tahun berikutnya karena pentingnya dalam manajemen laba seperti penelitian
Laily (2017) dan Naderi, Mansoori, dan Alipour (2017). Namun yang
membedakan penelitian mereka adalah negara yang diteliti yaitu Laily (2017)
pada entitas yang terdaftar di Nairobi Securites Exchange dan Naderi et al.
(2017) pada entitas yang terdaftar di BEI.
Hasil penelaahan oleh Laily (2017) menggunakan tata kelola perusahaan
dan kualitas audit menghasilkan hasil tidak signifikan atau tidak ada pengaruh
dalam mengelola laba. Hal yang sama dengan hasil Naderi et al. (2017) yang
menggunakan variabel kepemilikan institusional, firm size, dan independensi
dewan. Untuk variabel kepemilikan dewan dan CEO Dualitas, hasilnya adalah
signifikan positif. Hal ini dapat menjelaskan bahwa dengan semakin
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meningkatnya kepemilikan dewan dan CEO Dualitas maka manajemen laba pun
akan ikut meningkat.
Para peneliti banyak melakukan penelitian tata kelola perusahaan lebih
lanjut mengenai dewan. Abed, Al-Attar, dan Suwaidan (2011) dan AbuSiam,
Laili, dan Khairi (2014) menganalisa hubungan dewan direksi terhadap
manajemen laba. Variabel independennya yaitu ukuran dewan, aktivitas dewan,
dewan ahli keuangan, dan CEO Dualitas. Hasil yang didapatkan adalah signifikan
negatif kecuali CEO dualitas yaitu signifikan positif. Signifikan negatif berarti
semakin meningkatnya independensi dewan, ukuran dewan, aktivitas dewan, dan
dewan ahli keuangan maka semakin rendahnya manajemen laba. Hal berikut
diakibatkan tersedianya tata kelola yang baik. Hasil ini sama dengan Iraya et al.
(2015) dan Jatiningrum, Ali Abdul-Hamid, dan Popoola (2016).
Salihi dan Jibril (2015) juga meneliti pengaruh dewan dan komite audit
pada manajemen laba dalam Nigeria dengan variabel independen yaitu ukuran
dewan dengan hasil signifikan positif dan ukuran komite audit dengan hasil
signifikan negatif. Sedangkan hasil dari Khosheghbal, Amiri, dan Homayoon
(2017) yang meneliti peran komite audit dan direksi dalam mengurangi
manajemen laba entitas dengan variabel independen komite audit, independensi
dewan direksi, ukuran dewan, dan ukuran perusahaan menghasilkan tidak
signifikan. Chelogoi (2017) juga menghasilkan independensi dewan yang tidak
signifikan. Hal ini berarti komite audit, independensi dewan direksi, ukuran
dewan, dan ukuran perusahaan tidak memiliki dampak dengan manajemen laba.
Laba adalah komponen yang sangat penting dalam sebuah perusahaan
sehingga manajamen laba pun sering terjadi. Hal ini memotivasi banyak peneliti
untuk meneliti tentang pengelolaan laba. Ahmad, Suhara, dan Ilyas (2016)
meneliti pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di BEI dengan menggunakan ukuran auditor dan audit
spesialis serta dengan variabel kontrol yaitu leverage, ukuran perusahaan, dan
arus kas operasi. Hasil dari penelitian ukuran auditor dan industri spesialis auditor
yaitu signifikan negatif dimana semakin tinggi ukuran auditor dan audit spesialis
maka semakin kecil kemungkinan manajemen laba terjadi. Hasil penelitian ini
juga didukung oleh Alzoubi (2016a).
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Kualitas Audit

Ukuran Auditor
Audit Spesialis
Variable Kontrol

Manajemen Laba
DAC

Leverage
Ukuran Perusahaan
Arus Kas Operasi

Gambar 2.2 Model Penelitian atas Pengaruh dari Kualitas Audit terhadap
Manajemen Laba dalam Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia, sumber: Ahmad et al. (2016).
Zgarni, Hlioui, dan Zehri (2016) meneliti komite audit dan kualitas audit
pada manajemen laba dengan variabel independen yaitu komite audit, ukuran
komite audit, independensi komite audit, keahlian komite audit, pertemuan komite
audit, reputasi auditor, auditor spesialis, dan audit tenure. Variabel kontrolnya
yaitu firn size, leverage, growth, dan return on asset. Dari hasil penelitian di atas
terutama di bagian auditor, hasil ketiganya berbeda yaitu reputasi auditor dan
auditor spesialis memiliki hasil signifikan negatif dimana semakin baik dan
spesialis auditornya mengakibatkan semakin minim tindakan memanajemen laba.
Dan untuk audit tenure hasilnya adalah signifikan positif yang berarti semakin
panjang masa audit pada suatu entitas maka bisa menimbulkan terjadinya
pengelolaan laba.
Ashtiani, Oskou, dan Takor (2016) meneliti kualitas audit terhadap
manajemen laba pada entitas yang merupakan bagian dari Tehran Stock Exchange
dengan menggunakan variabel independen audit fee, auditor spesialis, tipe
institusi audit, masa audit, rasio hutang, ukuran perusahaan, nilai market,
perubahan laba bersih, return on assets, dan bonus dewan direksi. Hasil ini
didukung oleh Inaam, Khmoussi, dan Fatma (2012) dan Alzoubi (2017), kecuali
untuk Alzoubi (2017) auditor spesialis hasilnya adalah signifikan negatif.
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Audit fee

Auditor spesialis
Tipe institusi audit
Masa audit
Rasio Hutang

Manajemen Laba

Ukuran Perusahaan

DAC

Nilai Market
Perubahan Laba Bersih
Return on Assets
Bonus Dewan Direksi

Gambar 2.3 Model Penelitian atas Kualitas Audit dan Manajemen Laba pada
Perusahaan yang Terdaftar di Tehran Stock Exchange, sumber: Ashtiani et al.
(2016).

2.3

Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen

2.3.1

Ukuran auditor
Big 4 merupakan ukuran auditor yang biasa digunakan dan biasanya Big

4 mempunyai keahlian dan teknik dalam melaksanakan tugas auditnya serta
memenuhi kebutuhan dan permintaan klien (Balsam et al., 2003). Selain itu,
Balsam et al. (2003) juga mengutarakan bahwa kemampuan auditor dalam
bidangnya serta kemahiran auditor dalam menemukan titik bermasalah yang
memiliki hubungan dengan penerapan terhadap internal kontrol perusahaan dalam
berbagai bidang dimiliki oleh ukuran auditor yang besar. Sun dan Liu (2011)
menemukan bahwa efektivitas auditor Big 4 daripada auditor yang tidak termasuk
Big 4 dalam membatasi manajemen laba lebih besar untuk litigasi risiko klien
daripada litigasi risiko rendah klien, yang menunjukkan bahwa litigasi risiko
tinggi klien dapat memaksa auditor besar untuk bekerja lebih efektif.
Entitas yang memanfaatkan jasa auditor Big 4 akan menghasilkan DAC
yang rendah dibanding dengan yang tidak memanfaatkan jasa auditor Big 4
(Francis, Maydew, & Sparks, 1999). Hal berikut terjadi berkat auditor yang
merupakan Big 4 mempunyai kemampuan yang lebih bagus dalam membatasi
manajamen laba suatu perusahaan. Penelitian menghasilkan adanya efek
signifikan negatif DAC dengan ukuran auditor. Becker et al. (1998) juga
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menunjukkan hasil yang sependapat dengan Francis et al. (1999) yaitu hubungan
signifikan negatif dan juga menyatakan bahwa entitas yang memakai Big 4 dapat
mengahasilkan mutu pengecekkan yang lebih berkualitas dan DAC yang lebih
minim dibanding yang bukan Big 4.
Ebrahim (2001) menerangkan bahwa pengelola akan lebih minim dalam
melaksanakan manajemen laba apabila laporan keuangannya diaudit oleh auditor
yang memiliki kualitas tinggi. Hasil dari pengamatan juga menunjukkan hasil
yang cocok yaitu terdapat relasi antara ukuran auditor dan manajemen laba dan
mempunyai hubungan korelasi negatif. Penelitian di atas didukung oleh Muttakin
et al. (2017) dan Alzoubi (2016) yang menyatakan korelasi negatif antara ukuran
auditor dan manajemen laba. Berdasarkan masalah yang dijelaskan dan dengan
adanya model-model penelitian terdahulu, maka dihipotesiskan sebagai berikut:
H1

= Terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran auditor terhadap

manajemen laba
2.3.2

Audit Spesialis
Menurut Khan et al. (2015), auditor dianggap sebagai spesialis industri

jika auditor tersebut berada di antara dua auditor teratas dalam industri tertentu
pada tahun tertentu, berdasarkan jumlah total aset yang diaudit di daerah tertentu.
Balsam et al. (2003) melakukan pengujian terhadap hubungan audit spesialis pada
manajemen laba yang menyatakan bahwa auditor yang memiliki spesialis industri
bisa mengurangi praktik manajemen laba klien yang diauditnya serta auditor juga
bisa menaikkan pandangan pasar mengenai kualitas laba yang dilaporkan oleh
perusahaan. Menurut Gerayli, Yanesari, dan Ma’atoofi (2011), auditor yang
memiliki keahlian lebih dalam industrinya bisa lebih memahami dan mengerti
kondisi dan sistem kerja bisnis kliennya sehingga dapat lebih sensitif atas
pengelolaan keuntungan yang dilakukan pengguna jasa audit.
Hasil penelitian Gerayli et al. (2011) yaitu adanya dampak negatif dari
audit spesialis terhadap manajemen laba. Hasil ini mengartikan jika semakin ahli
auditor spesialis dalam bidangnya maka manajamen laba yng terjadi pun semakin
rendah. Hal tersebut sependapat dengan Elder (2001) , Ahmad et al. (2016),
Zgarni et al. (2016) dan Muttakin et al. (2017) yang menyajikan adanya pengaruh
signifikan negatif.
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Pradhana dan Rudiawarni (2013) menghasilkan hasil yang berbeda
dengan Gerayli et al. (2011) dalam mengkaji efek audit spesialis terhadap
manajemen laba. Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh yang bersignifikan
positif antara audit spesialis dan manajemen laba. Hal ini bisa diterangkan kalau
audit spesialis tidak berpengaruh dalam meminimalisirkan pengelolaan laba tapi
lebih ke arah meyakinkan pengguna laporan keuangan (Pradhana & Rudiawarni,
2013). Sesuai perkara yang diterangkan dan dengan adanya model penelitian,
maka dapat diperlihatkan hipotesis berikut :
H2

= Terdapat pengaruh signifikan negatif antara audit spesialis terhadap

manajemen laba.
2.3.3

Audit Tenure
Myers et al. (2003), mendefinisikan audit tenure atau masa kerja auditor

sebagai jumlah tahun yang dipertahankan oleh auditor oleh perusahaan, dengan
kata lain adalah jangka waktu dari hubungan auditor dan klien. Setelah penelitian
sebelumnya, masa audit diidentifikasikan pendek ketika auditor yang serupa
sudah memeriksa laporan keuangan perusahaan selama dua atau tiga tahun (Stice,
1991). Studi terbaru menunjukkan bahwa hubungan audit yang panjang
meningkatkan kondisi kinerja pekerjaan audit. Dengan demikian, peneliti
berpendapat bahwa durasi hubungan audit-klien dapat memiliki dampak positif
pada kualitas audit yang dilakukan (Soliman & Yasser, 2018)
Casterella

dan

Johnston

(2013)

menyatakan

bahwa

mengaudit

perusahaan yang sama selama beberapa tahun memungkinkan auditor
mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak tentang klien. Ketika masa kerja
perusahaan audit meningkat, kemampuan auditor untuk mengevaluasi risiko salah
saji material meningkat karena auditor memperoleh lebih banyak pengalaman dan
wawasan operasi klien dan strategi bisnis serta kontrol internal atas pelaporan
keuangan. Hal ini konsisten dengan Manry, Mock, dan Turner (2008) dan Alzoubi
(2017) yang menyatakan audit tenure mempunyai relasi signifikan negatif pada
manajemen laba.
Namun, penelitian lain menganggap bahwa audit hubungan panjang
dapat merusak independensi auditor sehingga terdiri korelasi negatif antara durasi
interaksi antara auditor dan entitas dan kualitas audit yang berdampak terjadinya
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relasi signifikan positif terhadap manajemen laba (Myers et al., 2003). Hal ini
karena keakraban cenderung menciptakan tekanan klien yang tak terhindarkan
pada auditor jika situasi konflik audit muncul. Hal ini sependapat dengan Zgarni
et al. (2016), Inaam et al. (2012), dan Ashtiani, Oskou, dan Takor (2016) yang
menjelaskan jika durasi hubungan audit lama maka dapat menyebabkan hasil
audit yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Berdasarkan penyampaian
masalah beserta model penelitiannya, maka dihipotesiskan berikut:
H3

= Terdapat pengaruh signifikan negatif antara audit tenure terhadap

manajemen laba.
2.3.4

Konsenstrasi Kepemilikan
Konsentrasi kepemilikan mengukur keberadaan pemegang saham besar

dalam suatu perusahaan (Roodposhti & Chashmi, 2010). Mayoritas penelitian
empiris menegaskan bahwa kepemilikan terkonsentrasi memberikan pemegang
saham dalam insentif dan kekuatan di perusahaan dalam pemantauan untuk
meningkatkan keputusan yang berkualitas, memberikan lebih sedikit peluang
untuk terjadi manajemen laba (Jiraporn & Gleason, 2006).
Maug (1998) mendokumentasikan teori efek penguncian dan efek
likuiditas untuk menggambarkan hubungan antara konsentrasi kepemilikan dan
pemantauan. Dalam efek penguncian, peningkatan konsentrasi kepemilikan
memperkuat insentif pemegang saham besar untuk memantau tata laksana entitas,
karena memiliki saham yang lebih besar membuat pengembalian saham
perusahaan lebih signifikan bagi pemegang saham besar. Dalam efek likuiditas,
jika sebagian besar dari total saham dimiliki oleh pemegang saham besar, maka
lebih sedikit saham dipegang oleh pemegang saham minoritas, yang berarti ada
lebih sedikit likuiditas dalam saham. Hal ini terjadi karena kurangnya likuiditas
yang berarti pemegang saham kecil memiliki kebebasan dalam upaya pemegang
saham besar, dan insentif dari pemegang saham besar untuk memantau penurunan
perusahaan. Pemegang saham besar dapat memaksa manajer untuk memanipulasi
laba untuk mengambil alih kekayaan pemegang saham minoritas.
Hsieh, Yeh, dan Chen (2010) menunjukkan bahwa konsentrasi
kepemilikan berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hal tersebut konsisten
dengan Iraya et al. (2015), González dan Meca (2013), dan Roodposhti dan
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Chashmi (2010). Pendapat ini bertolak belakang dengan peneliti Alves (2011)
dan Heirany, Sadrabadi, dan Mehrjordi (2013) yang menyatakan relasi signifikan
positif dengan manajemen laba. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan,
maka bisa disampaikan hipotesis:
H4

= Terdapat pengaruh signifikan negatif antara konsentrasi kepemilikan

terhadap manajemen laba.
2.3.5

Kepemilikan Internal
Teori agensi menyatakan bahwa ketika manajer bukan pemilik entitas

yang dipimpin atau memiliki saham yang rendah di dalamnya, perilaku manajer
akan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang jauh dari tujuan memaksimalkan
nilai perusahaan sehingga terjadinya manajemen laba (Jensen & Meckling (1976).
Sebaliknya, jika manajer memiliki proporsi tertentu dari kekayaan terwujud dalam
saham perusahaan yang dipimpin atau kekayaan pribadi secara langsung
tergantung pada keputusan yang diambil, maka cenderung menyelaraskan menjadi
bagian yang lebih besar demi kepentingan sendiri dengan pemegang saham lain
González & Meca (2013).
Kepemilikan internal yang berlebihan juga dapat berdampak buruk pada
perusahaan karena kekuatan manajer yang lebih tinggi dapat mengarahkan mereka
untuk mengambil keputusan akuntansi yang mencerminkan alasan pribadi,
sehingga mempengaruhi tujuan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan (Aboody
& Kasznik, 2000). Machuga dan Teitel (2009) menganalisis kualitas laba seputar
penerapan Kode Praktik Perusahaan Terbaik untuk sampel perusahaan yang
terdaftar di Meksiko dan menemukan kalau entitas dengan kepemilikan internal
menunjukkan laba dengan kualitas yang lebih baik ketimbang dengan yang tak
mempunyai kepemilikan manajerial
Dengan begitu, kepemilikan orang dalam atau internal dapat dilihat
sebagai cara untuk membatasi perilaku oportunistik manajer sehingga tingkat
DAC diprediksi berhubungan negatif dengan kepemilikan oleh orang dalam
(Alzoubi, 2017). Hal ini konsisten dengan peneliti González dan Meca (2013).
Walaupun hasil ini juga bertentangan dengan penelitian Liu (2012) dan Fayoumi
et al. (2010) yang menyatakan hubungan yang positif.
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Berbeda dengan Teshima dan Shuto (2008) yang menemukan bahwa
relasi antar-struktur kepemilikan tidak mempunyai pengaruh yang signifikan yang
berarti tidak ada kesamaan kepentingan antara pemilik dan manajer. Hal ini
karena secara rata-rata persentase kepemilikan yang dimiliki oleh manajer pada
perusahaan relatif tidak besar. Kepemilikan manajerial yang tergantung tinggi
rendahnya menyebabkan manajer bisa bertindak merugikan pemegang saham
seperti melakukan kecurangan akuntansi karena ingin melindungi kepentingannya
yang berbeda dengan kepentingan pemilik ataupun adanya rasa tanggung jawab
yang rendah sehingga tidak berdampak pada manajemen laba (Teshima & Shuto,
2008). Seperti permasalahan yang telah diutarakan, maka bisa diajukan hipotesis
berikut :
H5

= Terdapat pengaruh signifikan negatif

antara kepemilikan internal

terhadap manajemen laba.
2.3.6

Kepemilikan Keluarga
Sebuah perusahaan yang dikelola oleh anggota keluarga dikenal sebagai

bisnis kepemilikan keluarga (Anderson & Reeb, 2003). Perusahaan keluarga
adalah unik karena usahanya dimiliki oleh keluarga dalam jangka waktu yang
lama dan keluarga menghubungkan reputasinya dengan perusahaan (Chen, Chen,
Cheng, & Shevlin, 2008), yang memberikan perusahaan memiliki

tujuan

tambahan untuk menghindari publik yang negatif. Motif paling penting untuk
menjaga reputasi perusahaan adalah motif dinasti (Casson, 1999).
Di perusahaan milik keluarga, anggota keluarga adalah orang-orang yang
memegang posisi signifikan di dewan serta tim manajemen. Hal itu dapat
menciptakan pemantauan yang tidak efektif yang akan menurunkan tata kelola
perusahaan. Selain itu, ada asimetri informasi yang lebih tinggi antara pemegang
saham dan kepemilikan keluarga (González & Meca, 2013).
Dengan demikian, anggota keluarga memiliki peluang serta insentif
untuk

mengelola

pendapatan

untuk

keuntungan

mereka

sendiri

yang

menyebabkan kualitas pelaporan yang lebih rendah (Amir, Shaari, & Husna,
2018) . Konsisten dengan pendapat itu, hubungan signifikan positif ini didukung
oleh Suprianto dan Setiawan (2018) dan González dan Meca (2013). Berdasarkan
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penelitian-penelitian sebelumnya dan permasalahan yang terjadi, maka bisa
diutarakan hipotesis berikut :
H6

= Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan keluarga

terhadap manajemen laba.
2.3.7

Kepemilikan Institusional
Kepemilikan

institusional

secara

teoritis

dihipotesiskan

untuk

menyediakan metode peninjauan yang membantu menyamakan keperluan
pengelola dan pemegang saham (Burns, Kedia, & Lipson, 2010) Investor institusi
memainkan peran langsung (melalui kepemilikan) dan tidak langsung
(memperdagangkan sahamnya) dalam memantau perusahaan (Gillan & Starks,
2003).
Kritik umumnya memiliki dua pandangan luas tentang dampak
kepemilikan saham institusional pada kualitas laba perusahaan. Satu argumen
menyatakan bahwa perdagangan yang sering dan kepemilikan yang terfragmentasi
oleh investor institusional membuat mereka tidak aktif terlibat dalam tata kelola
perusahaan dari portofolio perusahaan mereka (Burns et al., 2010). Di sisi lain,
penelitian oleh Bushee (1998) membuktikan bahwa investor institusional
memainkan peran aktif dalam memantau dan mendisiplinkan kebijaksanaan
manajerial dan karenanya membantu meninggikan kemampuan informasi di pasar
modal.
González dan Meca (2013) menyatakan kepemilikan institusional yang
lebih tinggi harus mengarah pada dampak positif pada perilaku perusahaan,
karena para manajer akan berkecil hati untuk melaksanakan manajemen laba
karena faktor dari investor institusi untuk fokus dalam prospek yang jauh,
menunjukkan hubungan negatif antara proporsi saham dipegang oleh pemilik
institusional dan nilai absolut dari akrual diskresioner. Pernyataan tersebut juga
konsisten dengan Heirany et al (2013). Berbeda dengan pendapat Naderi et al.
(2017) dan Al-Fayoumi et al. (2010), kepemilikan institusional tidak punya
hubungan yang signifikan. Hal ini dikatakan karena pemegang saham institusional
perusahaan sahambelum memiliki keahlian, kemandirian dan kekuatan hukum
yang diperlukan untuk mempengaruhi manajemen di Indonesia. Sesuai perkara
yang telah diterangkan sehingga diajukan hipotesis sebagai berikut :
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H7

= Terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan institusional

terhadap manajemen laba.
2.3.8

Ukuran Dewan Direksi
Ukuran direksi yaitu jumlah anggota dewan. Saat dewan menempati

peringkat tertinggi dalam sistem manajemen internal, dewan ditugaskan
mengawasi dan mengendalikan perusahaan (Nugroho & Eko, 2011). Semakin
besar ukuran dewan, semakin rendah pemantauan dari dewan. Ketika ukuran
dewan lebih besar, lebih sulit bagi anggota dewan untuk berkomunikasi secara
efisien satu sama lain. Karenanya, fungsi dewan menjadi lebih lemah ketika ada
lebih banyak anggota di dewan. Jensen (1993) berpendapat bahwa manajemen
lebih mungkin untuk terlibat dalam manajemen laba ketika dewan lemah.
Dechow, Sloan, dan Sweeney (1996) juga menemukan skala dewan lebih besar
untuk perusahaan yang terlibat dalam manajemen laba daripada bagi mereka yang
tidak terlibat dalam manajemen laba.
Sebaliknya, menurut Lakhal, Lakhal, dan Cheurfi (2014), jika ukuran
dewan sangat kecil, pemantauan tim manajemen juga lebih kecil, sehingga mereka
cenderung terhadap keluasaan yang lebih besar dalam menerima remunerasi yang
lebih tinggi, peluang manajemen laba lebih besar dan lebih rentan terhadap
informasi asimetri (Lakhal et al., 2014). Untuk pendapat Jensen (1993) dan
Dechow et al. (1996) yang menyatakan skala dewan yang meningkat maka
keterjadian pengelolaan laba akan lebih kerap terjadi yang berarti memiliki
hubungan positif yang selaras dengan pendapat González & Meca (2013), Liu
(2012), Abed et al. (2012), dan Alves (2011). Sedangkan pendapat tersebut
bertolak belakang dengan Alzoubi (2016) yang menemukan bahwa jika ukuran
dewan besar maka pemantauan tim manajemen juga besar yang berarti memiliki
hubungan positif yang didukung dengan pendapat Jatiningrum et al. (2016), Iraya
et al. (2015), dan Siam et al. (2014). Berdasarkan masalah dan dengan adanya
model penelitian, maka dapat dihipotesiskan berikut :
H8

= Terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran dewan direksi

terhadap manajemen laba.
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2.3.9

Direksi Independen
Literatur tata kelola perusahaan sebelumnya menunjukkan bahwa

independensi sering dianggap sebagai pengganti transparansi dan pengungkapan
laporan tahunan. Selain itu juga sering merekomendasikan bahwa jumlah anggota
eksternal dalam dewan direksi lebih besar daripada pemilik. Hal ini dikarenakan
agar ada lebih banyak pengawasan manajemen dan untuk memaksimalkan nilai
organisasi (Cheng & Courtenay, 2006).
Tingkat independensi dewan berkaitan langsung dengan kualitas
informasi yang disediakan perusahaan (Cheng & Courtenay, 2006). Selain itu,
literatur tata kelola perusahaan juga menegaskan bahwa jika skala independensi
dewan tinggi maka bisa lebih mudah mengontrol perkembangan aktivitas entitas
dan punya keahlian yang unggul terhadap penahanan permasalahan informasi
sebagai prosedur untuk melaksanakan penyampaian tanggung jawab dengan
berbagai kelompok kepentingan bisnis (Cheng & Courtenay, 2006).
Studi terbaru seperti Ferraz, del Menezzi, Teixeira, dan Martins (2011)
menunjukkan bahwa kerangka hukum di pasar modal (seperti Kode Praktik
Perusahaan Terbaik) telah memaksa perusahaan-perusahaan untuk memasukkan
lebih banyak direktur eksternal, sehingga memungkinkan untuk meningkatkan
cara perusahaan mengungkapkan informasi keuangan, dan oleh karena itu mereka
menunjukkan transparansi yang lebih besar dalam laporan mereka dan
mengurangi peluang manipulasi laba. Hal ini menerangkan kalau direksi
independen mempunyai relasi negatif pada pengelolan laba yang didukung oleh
Roodposhti & Chashmi (2010),

González dan Meca (2013), Heirany et al.

(2013), Siam et al. (2014), dan Iraya et al. (2015),. Hasil sebelumnya
bertentangan dengan pendapat Waweru dan Prot (2018) Liu (2012) yang
menyatakan bahwa direksi independen memiliki hubungan positif. Berbeda
dengan pendapat Khosheghbal et al. (2017) dan Naderi et al. (2017), direksi
independen dinyatakan tidak mepunyai relasi dengan manajemen laba.
Berdasarkan hal-hal yang dibahas di atas, maka dapat diberikan hipotesis sebagai
berikut:
H9

= Terdapat pengaruh signifikan negatif antara direksi independen

terhadap manajemen laba.
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2.3.10

Aktivitas Dewan
Aktivitas dewan diukur dengan jumlah pertemuan, karena ukuran dan

independensi masih dikatakan tidak cukup (González & Meca, 2013). Lara,
Osma, dan Penalva (2007) mengemukakan bahwa jumlah pertemuan adalah
proksi yang baik untuk upaya pemantauan direksi.
Ugbede, Lizam, dan Kaseri (2013) berpendapat bahwa sangat penting
bahwa dewan aktif dan memahami tugas mereka sebagai proses yang
berkelanjutan, dan telah menunjukkan secara empiris keberadaan hubungan
langsung antara aktivitas dewan dan profitabilitas perusahaan. Karena itu, ada
kemungkinan bahwa dewan yang lebih terlibat dalam tugas mengambil sikap yang
lebih aktif untuk menjaga kualitas informasi akuntansi, sehingga, pada prinsipnya,
hubungan negatif antara aktivitas dewan dan manajemen laba terjadi (Ugbede et
al., 2013). Hal berikut sejalan bersama peneliti Siam et al. (2014), González dan
Meca, (2013), dan Gulzar dan Zongjun (2011). Sebaliknya, Lorca, SánchezBallesta, dan García-Meca (2011) berpandangan bahwa rapat dewan tidak selalu
berguna karena tugas rutin menyerap banyak waktu terbatas yang dihabiskan
direktur untuk mengatur agenda rapat dewan. Sesuai masalah-masalah yang telah
dijelaskan dan dengan adanya model-model pengujian di atas, maka dihasilkan
hipotesis berikut:
H10

= Terdapat pengaruh signifikan negatif antara aktivitas dewan terhadap

manajemen laba.

2.4

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Dependen

2.4.1

Leverage
Leverage ialah kalkulasi dengan cara total utang dibagi total aset yang

dimiliki oleh entitas (Tendeloo & Vanstraelen, 2008). Leverage berpengaruh pada
manajemen laba yaitu jika leverage menjadi tinggi maka bisa terjadinya
pengingkaran terhadap negosiasi utang sebelumnya yang bisa meningkatkan biaya
sehingga untuk menhindari bahkan mengurangi nilai debt to equity, para manajer
memiliki motivasi untuk melaksanakan praktik manajemen laba (Piot & Janin,
2005).
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Menurut Guna dan Herawaty (2010), leverage ialah jumlah aset
kepunyaan perusahaan yang diakuisisi dengan cara utang. Dengan nilai leverage
yang semakin bertambah maka hal-hal yang bersifat bisa merugikan yang akan
dijalani penyandang dana pun akan semakin bertambah dan pastinya para
penyandang dana akan memastikan profit yang didapatkan dapat semakin besar
agar sebanding dengan risiko yang dimiliki. Sesuai dorongan dan motivasi
tersebut, keinginan pengelola untuk melaksanakan pengelolaan terhadap laba pun
akan semakin kuat. Ditambhkan oleh Widyaningdyah (2001) yang menyatakan
jika entitas sedang megalami ketidak mampuan dalam membayar utang dan utang
tersebut sudah dalam kondisi jatuh tempo, pengelola cenderung akan memainkan
labanya. Hal ini dilaksanakan agar bisa membuktikan kepada debitur bahwa
perusahaan masih berkinerja dengan baik sehingga bisa melakukan negosiasi atau
penjadwalan ulang pembayaran utang tersebut.
Pada penelitian Fayoumi et al. (2010), variabel leverage yaitu sebagai
alat untuk mengidentifikasi risiko. Hal ini karena manajer cenderung
menggunakan kesempatan atas peraturan pada prinsip akuntansi jika mendekat
batas jatuh tempo negosiasi hutang. Penelitiannya juga menyatakan bahwa jika
dilaksanakan manajemen laba bisa meninimalkan prediksi penuntut dan
pemberian nilai dari pihak eksternal mengenai bankrupsi perusahaan. Zhou dan
Elder (2001) menyimpulkan bahwa adanya korelasi bersifat negatif antara
leverage pada manajemen laba. Hasil penelitian tersebut sejajar bersama
Widyaningdyah (2001), Fayoumi et al. (2010), Piot dan Janin (2005), Balsam et
al. (2003), dan Francis et al. (1999), sedangkan Becker et al., (1998) melakukan
penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa leverage tak punya dampak
yang signifikan terhadap manajemen laba.
Gerayli et al. (2011) juga menguji penelitian yang sejalan dengan peneliti
sebelumnya yaitu memakai leverage untuk dijadikan variable independen.
Hasilnya menampilkan adanya dampak positif antara leverage pada manajemen
laba yang sependapat dengan penelitian Liu (2012), Ahmad et al. (2016), Alzoubi
(2016), Naderi et al. (2017), Muttakin et al. (2017), dan Waweru dan Prot (2018).
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2.4.2

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan bisa dihitung dengan cara menggunakan logaritma

dari total penjualan perusahaan (Zhou & Elder, 2004) ataupun logaritma dari total
aset perusahaan (Tendeloo & Vanstraelen, 2008). Menurut Zhou dan Elder
(2004), usaha yang besar cenderung akan lebih hati-hati dalam mengambil
langkah untuk mengelola labanya karena perusahaan besar akan lebih tunduk pada
pengawasan para analisis keuangan dan investor. Selain itu, entitas besar juga
terdapat peraturan dan tata cara yang lebih rinci disbanding entitas kecil.
Zhou dan Elder (2004) melakukan penelitian yang menghasilkan adanya
korelasi positif dari skala perusahaan pada diskresioner akrual. Hal ini dapat
dikatakan bahwa jika ukuran perusahaan semakin besar, maka semakin besar pula
diskresioner akrualnya. Hal ini juga sependapat dengan Alzoubi (2016a), Naderi
et al. (2017), dan Qallap (2014) yang menyatakan adanya dampak positif antara
ukuran perusahaan dan manajemen laba.
Menurut Ahmad et al. (2016) perusahaan yang semakin besar akan
semakin memberikan perhatiannya terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitiannya
menggambarkan bahwa terdapat relasi negatif antara ukuran perusahaan dengan
manajemen laba. Hal ini juga konsisten dengan Gerayli et al. (2011) Mindzak &
Zeng (2018), dan Waweru dan Prot (2018) yang menyatakan adanya korelasi
negatif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba.
2.4.3

Arus Kas Operasional
Menurut Soliman dan Yasser (2018) arus kas operasional dapat dihitung

dengan total aset perusahaan bagi arus kas operasional. Soliman dan Yasser
(2018) menyatakan bahwa terdapat risiko terhadap arus kas operasional pada
tahun tersebut dan arus kas operasional untuk kedepannya jika melakukan
pengurangan biaya atau arus kas keluar untuk meningkatkan laba agar mencapai
target yang diinginkan.
Beuselinck dan Deloof (2014) menyatakan dalam hasil penelitiannya
yaitu tidak ada hubungan antara arus kas operasional dan manajemen laba.
Gerayli et al. (2011) juga memakai arus kas operasional sebagai variablenya
dalam penelitiannya mengenai manajemen laba. Penelitian tersebut menunjukkan
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pendapat yang sama dengan Soliman dan Yasser (2018) bahwa arus kas
operasional tak berdampak dengan manajemen laba.

2.5

Model Penelitian
Model penelitian ini merupakan hasil peneliti dalam mengadopsi model

penelitian dari Ahmad et al. (2016), Iraya et al. (2015), Ashtiani et al. (2016)，
dan González dan Meca (2013) dengan variabel dependennya yakni manajemen
laba, variabel independen yang terdiri atas ukuran auditor, audit spesialis, audit
tenure, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan internal, kepemilikan keluarga,
kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, independen dewan direksi, dan
aktivitas dewan. Selain itu, juga ada variabel kontrol yaitu leverage, ukuran
perusahaan, dan arus kas operasional. Perbedaan penelitian ini dengan yang
dahulu yakni periode penelitian dan objek penelitian. Model penelitian disajikan
sebagai berikut:
Kualitas Audit

Ukuran Perusahaan Audit
Audit Spesialis
Audit Tenure
Tata Kelola Perusahaan
Struktur Kepemilikan :
Konsentrasi Kepemilikan
Kepemilikan Internal
Kepemilikan Keluarga
Kepemilikan Institusional

Manajemen Laba
DACC

Struktur Dewan :
Ukuran Dewan Direksi
Direksi Independen
Aktivitas Dewan
Kontrol
Leverage
Ukuran Perusahaan
Arus Kas Operasional

Gambar 2.4 Model Penelitian Pengaruh Kualitas Audit dan Tata Keola
Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa
Efek Indonesia, sumber : Penulis, 2020.
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