
BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Manajemen Laba 

Setiap perusahaan wajib melakukan pelaporan keuangan sebagai bentuk 

transparansi (Chi, 2009). Selaras dengan pernyataan Chi (2009) tersebut, maka 

dengan kata lain tujuan utama laporan keuangan adalah menyajikan informasi 

keuangan yang dapat diakses oleh pihak internal maupun eksternal (Ghazali, 

Shafie, & Sanusi, 2015). Terbukanya akses tersebut memungkinkan laporan 

keuangan kerap kali dijadikan penilaian utama terhadap kinerja perusahaan. 

(Arieftiara & Utama, 2018). 

Komponen penilaian utama dari laporan keuangan adalah laporan laba rugi, 

sehingga banyak perusahaan yang bersaing untuk menyajikan laporan laba rugi 

semenarik mungkin (Sevin & Schroeder, 2005). Berbagai cara pun dilakukan 

pihak manajemen, salah satunya adalah praktik manajemen laba. Praktik ini 

dirancang sedemikian rupa untuk menghasilkan nilai tambah pada angka 

pendapatan, atau untuk memperkecil biaya perusahaan (Fudenberg & Tirole, 

1995). 

Prasetyo (2011) pernah merincikan 6 motivasi dari praktik manajemen laba, 

di antaranya bonus plans, political motivation, taxation motivation, pergantian 

CEO, initial public offering, dan debt covenant. Sistem pembagian bonus 

berdasarkan nilai laba bersih mendorong pihak manajemen untuk meningkatkan 

angka laba bersih tersebut (income maximization). Hal ini yang disebut sebagai 

motivasi bonus plans. Selain dari sisi pembagian bonus, tekanan dari publik serta 

peraturan pemerintah juga menjadi motivasi pelaksanaan praktik manajemen laba. 

Political motivation tersebut dapat terjadi karena pihak manajemen ingin 

mengurangi pengawasan dari pemerintah dan sebaliknya mendapatkan dukungan 

dari pemerintah (Prasetyo, 2011). 

Salah satu peraturan pemerintah yang ingin dihindari oleh pihak manajemen 

ada kaitannya dengan perpajakan. Taxation motivation membuat pihak 

manajemen berniat menurunkan angka pendapatan serendah mungkin. Tujuan 

tindakan ini adalah agar terhindar dari nilai pajak yang tinggi, dimana biasanya 
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dilakukan dengan pemanfaatan pemilihan kebijakan akuntansi yang lebih 

menguntungkan (Prasetyo, 2011). 

Penelitian selanjutnya dari Hastuti, Ghozali, dan Yuyetta (2016) membantu 

menjelaskan mengenai motivasi pergantian CEO dan motivasi initial public 

offering. CEO yang mendekati masa pensiun akan berusaha untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan yang dicerminkan dari nilai pendapatan. Hal ini dilakukan 

dengan harapan agar CEO tersebut dinilai mampu mengelola perusahaan dengan 

baik sehingga pemberhentiannya dapat ditunda. 

Perusahaan yang akan melakukan initial public offering atau yang lebih 

dikenal dengan perusahaan terbuka cenderung akan meningkatkan nilai laba. 

Hastuti et al. (2016) menyampaikan bahwa nilai laba yang tinggi juga akan 

berpengaruh pada nilai saham perusahaan tersebut. Sehingga secara tidak 

langsung hal ini menjadi motivasi perusahaan untuk melakukan manajemen laba. 

Motivasi terakhir yang disampaikan oleh Prasetyo (2011) adalah motivasi 

debt covenant. Setiap perusahaan pasti memiliki perjanjian hutang dengan pihak 

kreditur (Trueman & Titman, 1988). Perjanjian hutang tersebut tentunya 

mengharuskan perusahaan sebagai debitur untuk terhindar dari risiko yang dapat 

merugikan kreditur (Dye, 1988). Tekanan tersebut membuat pihak manajemen 

perusahaan cenderung memindahkan laba periode selanjutnya ke periode berjalan 

agar laporan perusahaan terlihat stabil (income smoothing). 

Berdasarkan pengungkapan motivasi tersebut, dapat diketahui bahwa 

praktik manajemen laba tidak semata-mata hanya memanipulasi data secara 

keseluruhan, melainkan dapat berupa pemanfaatan celah dalam memilih kebijakan 

akuntansi yang fleksibel seperti diungkapkan oleh Demski, Patell, dan Ma (1984). 

Chtourou dan Bedard (2001) juga pernah menjelaskan dalam penelitiannya 

mengenai kedua metode tersebut, yang kemudian disebutnya sebagai manajemen 

laba putih dan hitam. 

Pemanfaatan celah dalam kebijakan yang ada merupakan praktik 

manajemen laba putih, sementara penyajian informasi yang sepenuhnya salah 

merupakan praktik manajemen laba hitam (Chtourou & Bedard, 2001). Bahkan 

beberapa tahun kemudian, peneliti selanjutnya seperti Scott (2006) menambahkan 

istilah manajemen laba abu-abu. Praktik manajemen laba abu-abu tersebut 
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digambarkan sebagai suatu sikap manajemen dalam memilih perlakuan akuntansi 

yang bersifat oportunistik sekaligus efisien secara ekonomis (Scott, 2006). 

Adanya kebimbangan dan kemajemukan dalam pengartian manajemen laba 

tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kapan suatu perusahaan dikatakan 

melakukan praktik manajemen laba. Sebelumnya Healy dan Wahlen (1999) sudah 

pernah menekankan mengenai hal ini. Apabila ketika selama penyusunan suatu 

laporan keuangan, pihak manajemen melakukan pemanfaatan peluang yang 

mengakibatkan penyajian informasi yang sesat dan berdampak dalam mengambil 

keputusan oleh pihak berkaitan, maka dapat dikatakan bahwa manajemen laba 

telah terjadi. 

Praktik manajemen tidak selalu bersifat negatif, tergantung dari tujuan dan 

sikap pihak manajemen dalam melakukannya (Abbas, 2018). Manajemen laba 

yang dilakukan dengan sifat oportunistik, dalam artian untuk menghasilkan 

keuntungan bagi pihak manajemen, maka praktik tersebut dapat dikatakan praktik 

manajemen laba yang bersifat negatif. Pihak manajemen juga dapat melakukan 

praktik manajemen laba dengan tujuan meningkatkan efisiensi, maka praktik 

seperti ini yang dikatakan sebagai manajemen laba yang bersifat positif (Abbas, 

2018). 

Walaupun demikian, praktik manajemen laba tetap memiliki resiko 

tersendiri. Salah satu resiko yang jelas terlihat adalah perlunya perbaikan laporan 

keuangan apabila praktik manajemen laba terdeteksi dan dianggap merugikan. 

Selain itu, perusahaan juga mungkin terjerat hukuman atas tindakan tersebut, baik 

berupa denda maupun hukuman pidana (Zhou & Elder, 2004). 

Kesulitan dalam mendeteksi praktik manajemen laba pada suatu perusahaan 

mendorong munculnya berbagai perumusan pengukuran manajemen laba. 

Perumusan tersebut terus berkembang dari tahun ke tahun dengan menyesuaikan 

pada kondisi ekonomi dan perusahaan yang ada pada masanya. Beberapa 

perumusan pengukuran manajemen laba dari peneliti terdahulu yang sering 

digunakan adalah perumusan oleh Dechow, Sloan, dan Sweeney (1996); Jones 

(1991); Kothari, Leone, dan Wasley (2005); Raman dan Shahrur (2008). 
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2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Bermula dari awal tahun 1970 ketika para peneliti menemukan bahwa 

direksi dapat melakukan manipulasi pada akrual perusahaan untuk 

memaksimalkan laba, maka mulai muncul istilah manajemen laba di kalangan 

peneliti akuntansi. Hingga awal tahun 2000, manajemen laba menjadi topik 

penelitian akuntansi yang paling populer. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian manajemen laba juga sangat 

variatif, komite audit dan karakteristik direksi merupakan contoh variabel yang 

paling banyak diteliti. Chtourou, Bedard, dan Courteu (2001) merupakan salah 

satu peneliti yang melakukan pengujian mengenai pengaruh dari komite audit dan 

karakteristik direksi terhadap manajemen laba. Komite audit dalam penelitiannya 

tersebut mencakup independensi, kompetensi, dan aktivitas komite audit. 

Karakteristik direksi terdiri dari ukuran, independensi, motivasi, dan kompetensi. 

Tahun berikutnya Klein (2002) melakukan penelitian serupa yang juga 

mengangkat komite audit dan karakteristik direksi sebagai variabel independen, 

namun karakteristik tersebut lebih terfokus pada persentase dan perbandingan 

nilai. Klein (2002) merincikan variabel independennya sebagai persentase direksi 

dan komite audit dari luar entitas, persentase modal yang dimiliki oleh pimpinan 

direksi, perbandingan nilai buku dan nilai pasar modal, serta nilai absolute 

perubahan pendapatan perusahaan. 

Terdapat pula beberapa penelitian yang hanya berpusat pada hubungan 

komite audit dan manajemen laba, tanpa unsur direksi di dalamnya. Salah satunya 

adalah Putri dan Laksito (2011). Penelitiannya tersebut melibatkan perusahaan di 

Indonesia sebagai objek penelitian, dengan topik pengaruh ukuran, independensi, 

jumlah pertemuan, dan keahlian finansial komite audit terhadap manajemen laba. 

Beberapa tahun sebelumnya, Lin, Li, dan Yang (2006) pernah melakukan 

penelitian sejenis. Perbedaannya adalah Lin, Li, dan Yang (2006) menambahkan 

variabel kepemilikan saham komite audit sebagai variabel independen dalam 

penelitian serupa. Model penelitiannya digambarkan melalui Gambar 2.1 di 

bawah ini. 
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Gambar 2.1 Model Penelitian, sumber: Lin et al. (2006) 

Perkembangan manajemen laba semakin menyebar di seluruh dunia, 

termasuk Indonesia. Siregar dan Utama (2005) meneliti apakah jumlah 

kepemilikan keluarga dan institusional dalam perusahaan di Indonesia dapat 

menurunkan risiko terjadinya manajemen laba. Siregar dan Utama (2005) juga 

menambahkan unsur tata kelola perusahaan seperti ukuran kantor akuntan publik 

yang digunakan perusahaan, proporsi dewan komisaris, dan kehadiran komite 

audit sebagai variabel independen dalam penelitiannya. 

Dewan komisaris hanya merupakan salah satu variabel dalam penelitian 

Siregar dan Utama (2005), namun dua tahun kemudian Ujiyantho dan Pramuka 

(2007) menjadikan dewan komisaris sebagai topik utama dalam penelitiannya 

mengenai manajemen laba dan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian tersebut 

juga dilakukan di Indonesia dengan kehadiran komite audit, proporsi dan jumlah 

dewan komisaris sebagai variabel independen. 

Pada tahun yang sama, Nasution dan Setiawan (2007) melakukan penelitian 

manajemen laba dengan variabel independen yang sama persis seperti dalam 

penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007). Keunikan dari penelitian Nasution dan 

Setiawan (2007) terdapat pada objek penelitiannya, yaitu hanya sebatas meneliti 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitiannya 

tersebut juga mempertimbangkan ukuran perusahaan sebagai salah satu faktor 

yang dapat mempengaruhi manajemen laba. 
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Banyak peneliti di Indonesia yang semakin mempersempit cakupan 

penelitian mengenai manajemen laba. Abbas (2018) hanya meneliti hubungan 

nilai perusahaan dengan manajemen laba pada perusahaan perbankan. Nurianah 

(2019) juga mengambil perusahaan perbankan sebagai sampel penelitiannya 

mengenai tingkat manajemen laba pada bank syariah dan konvensional. Pada 

tahun yang sama  Nalarreason dan Mardiati (2019) menerbitkan sebuah penelitian 

mengenai manajemen laba dengan variabel independen berupa leverage dan 

ukuran perusahaan. 

Tahun 2007 telah dilakukan penelitian pengaruh independensi dewan 

direksi dan komite audit terhadap manajemen laba di Malaysia oleh Ebrahim 

(2007). Setahun kemudian  Rauf, Johari, Buniamin, dan Rahman (2008) meneliti 

keterkaitan antara ukuran perusahaan, arus kas operasional, ukuran direksi, dan 

ras direksi terhadap manajemen laba. Hashim dan Devi (2007) meneliti 

bagaimana independensi direksi, CEO duality, dan ukuran perusahaan dapat 

mempengaruhi tingkat manajemen laba pada suatu perusahaan. Alzoubi dan 

Selamat (2012) memperdalam penelitian pada efektivitas tata kelola perusahaan 

berupa unsur-unsur dewan direksi dan komite audit dalam mengurangi 

manajemen laba, model penelitiannya dapat dilihat pada Gambar 2.2. 

 
Gambar 2.2 Model Penelitian, sumber: Alzoubi dan Selamat (2012) 

Salleh (2014) juga melakukan penelitian tentang hubungan tata kelola 

dengan manajemen laba, namun tidak ada unsur direksi di dalam penelitiannya 

tersebut. Salleh (2014) hanya menyertakan ukuran, independensi, jumlah rapat, 
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dan keahlian komite audit sebagai variabel independen dan ukuran perusahaan 

serta leverage sebagai variabel kontrol. Yasser dan Mamun (2016) memasukkan 

Malaysia sebagai salah satu negara yang ditelitinya. Penelitiannya tersebut 

bermaksud untuk membuktikan pengaruh CEO duality, CEO perempuan, ukuran 

perusahaan, ukuran dewan, dan usia perusahaan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan di kawasan Asia Pasifik. 

Uwuigbe, Peter, dan Oyeniyi (2014) meluncurkan sebuah artikel penelitian 

di Nigeria yang membahas hubungan antara ukuran dewan direksi, independensi 

dewan direksi, dan CEO duality dengan manajemen laba. Penelitian lainnya di 

Nigeria antara lain penelitian oleh Salihi dan Jibril (2015) serta Ayemere (2015). 

Salihi dan Jibril (2015) hanya meneliti dua faktor yang mempengaruhi manajemen 

laba, yaitu ukuran direksi dan komite audit. Sementara Ayemere (2015) 

mengarahkan penelitiannya pada ukuran, independensi, keahlian, dan aktivitas 

komite audit dalam memberikan dampak pada manajemen laba. 

Sementara di daratan Cina, Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) menguji 

apakah manajemen laba dapat dipengaruhi oleh CEO duality, jumlah rapat direksi, 

komposisi direksi, kehadiran komite audit, dan komite eksekutif. Selanjutnya 

diikuti oleh Wang, Jing, dan Hwang (2010) serta Gulzar dan Wang (2011) 

beberapa tahun kemudian. Keduanya menguji efek dari keberadaan CEO duality, 

ukuran direksi, independensi direksi, aktivitas direksi, rasio direksi perempuan, 

dan konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba.  

Penelitian terkini dari Cina mulai bervariasi, salah satunya penelitian oleh 

Ding, Li, dan Wu (2018) yang meneliti hubungan politik, afiliasi pemerintahan, 

dan afiliasi politikal dengan manajemen laba. Penelitian manajemen laba berunsur 

politik juga dilakukan oleh Lourenço, Rathke, Santana, dan Branco (2018) di 

tahun yang sama. Indeks proteksi minoritas, indeks persepsi korupsi, penegakan 

kontrak, status kerugian perusahaan, ukuran perusahaan, jenis auditor, leverage, 

dan return on asset merupakan variabel independen yang digunakan oleh 

Lourenço et al. (2018). 
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Gambar 2.3 Model Penelitian, sumber: Ding et al. (2018) 

Negara yang tergabung dalam Uni Emirat Arab menjadi sampel penelitian 

terkait hubungan politik dan manajemen laba oleh Khan, Ghafar, dan Nair (2019) 

di tahun selanjutnya. Penelitiannya tersebut mencakup variabel remunerasi, debt 

convenant, biaya politikal, dan kualitas tata kelola. Penelitian lainnya terkait 

manajemen laba seperti penelitian oleh  Abed, Al-Attar, dan Suwaidan (2011) 

yang menguji pengaruh kehadiran direksi independen, ukuran direksi, dan CEO 

duality terhadap manajemen laba. Kemudian Amar (2014) meneliti bagaimana 

keahlian dan independensi dari komite audit dapat menurunkan tingkat 

manajemen laba pada suatu perusahaan. 

Penelitian manajemen laba terus dilakukan hingga saat ini. Artikel terbaru 

dari Amarsana (2019) mencoba mengungkapkan bagaimana proporsi kepemilikan 

manajerial dalam suatu perusahaan dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. 

Penelitiannya tersebut juga memasukkan leverage, ukuran perusahaan, arus kas 

operasional, dan return on asset sebagai variabel pengontrol. Penelitian 

manajemen laba juga datang dari negara Ethiopia, yaitu penelitian oleh  Yimenu 

dan Surur (2019). Penyebaran saham, independensi direksi, ukuran auditor, dan 

leverage merupakan variabel independen dalam penelitian tersebut. 

 

 

2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen 

2.3.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Menurut Klein (2002) komite audit adalah panitia yang dibentuk dewan 

komisaris dan terlepas dari kegiatan manajemen sehari-hari dan mempunyai 

tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan 

tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan 
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kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan 

keuangan. 

Klein (2002) juga menjelaskan bagaimana keberadaan komite audit dapat 

mempengaruhi manajemen laba. Menurutnya, keteraturan dan keakuratan suatu 

laporan keuangan dapat dikontrol oleh komite audit. Selain itu, peneliti lain juga 

mengaitkan teori keagenan dengan tanggung jawab komite audit. Pemegang 

saham sebagai prinsipal dalam teori keagenan tidak dapat mempengaruhi komite 

audit sebab posisi komite audit di dalam perusahaan bersifat independen, sehingga 

evaluasi kinerja yang dilakukan komite audit juga lebih bisa dipercaya (Herdman, 

2002). 

Sebagian besar peneliti menyimpulkan bahwa kehadiran komite audit dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap manajemen laba, antara 

lain penelitian oleh DeFond dan Jimbalvo (1991), Dechow, Sloan, dan Sweeney 

(1996), Wild (1998), Baxter dan Cotter (2009), Zgarni, Hlioui, dan Zehri (2016). 

Sementara Velte dan Stiglbauer (2011) mengemukakan bahwa komite audit tidak 

bisa mempengaruhi tingkat manajemen laba. 

 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Setiap negara memiliki peraturan mengenai jumlah komite audit yang wajib 

dipenuhi oleh sebuah perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia 

menerbitkan peraturan nomor 55/POJK.04/2015 tentang Komite Audit, di 

dalamnya terdapat sebuah pasal yang menyatakan bahwa setiap perusahaan 

terbuka di Indonesia wajib membentuk sebuah komite audit yang beranggotakan 

paling sedikit tiga orang. Lebih lanjut disampaikan bahwa tiga orang komite audit 

tersebut harus berasal dari pihak komisaris independen dan pihak luar yang tidak 

memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. 

Vafeas (2005) meyakini bahwa opini dan informasi yang didapatkan dari 

komite audit dapat lebih membantu dalam pengambilan keputusan apabila komite 

audit memiliki banyak anggota. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan dari 

berbagai perspektif yang dapat mendukung komite audit dalam menilai kinerja 

perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh Ayemere dan Elijah (2015) yang 
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menyimpulkan bahwa komite audit yang memiliki banyak anggota dapat bekerja 

lebih baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

Awal tahun 2000 terdapat beberapa peneliti yang tidak dapat membuktikan 

adanya keterkaitan antara ukuran komite audit dan manajemen laba, seperti Xie et 

al. (2003) dan Bédard, Chtourou, dan Courteau (2004). Kemudian seiring dengan 

perkembangan penelitian manajemen laba, peneliti lainnya seperti  Lin, Xiao, dan 

Tang (2008) dan Affes dan Smii (2016) mendapatkan hasil bahwa komite audit 

dengan ukuran besar justru meningkatkan risiko manajemen laba. Sementara 

Mishra dan Malhotra (2016) serta Ayemere dan Elijah (2015) berhasil 

membuktikan kebenaran dari pernyataan Vafeas (2005) sebelumnya, yaitu komite 

audit memberikan pengaruh yang signifikan negatif terhadap manajemen laba. 

 

2.3.3 Pengaruh Keahlihan Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Selain mengatur mengenai ukuran komite audit, Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 pun mengatur tentang kewajiban komite audit 

untuk memiliki dasar keahlian dalam bidangnya. Keahlian tersebut meliputi ilmu 

mengenai akuntansi ataupun keuangan. Selain itu, komite audit juga dituntut 

untuk memahami secara keseluruhan mengenai aktivitas operasional dan sistem 

manajemen perusahaan yang diawasinya, serta menguasai peraturan yang 

berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai komite audit. 

Anggota komite audit yang tidak memiliki pemahaman mengenai akuntansi 

dan kinerja perusahaan dinilai tidak kompeten dalam mengambil keputusan (Xie 

et al., 2003). Komite audit turut bertanggung jawab dalam menentukan auditor 

eksternal yang akan digunakan oleh perusahaan. Jika anggota komite audit tidak 

ahli dalam bidangnya, maka pilihan komite audit tersebut akan dipertanyakan 

kualitasnya (Xie et al., 2003). 

Banyak peneliti yang berhasil membuktikan bahwa keahlian komite audit 

dapat mengurangi manajemen laba, diantaranya Bedard et al. (2004), Ayemere 

dan Elijah (2015), Zgarni, Hlioui, dan Zehri (2016). Ada pula peneliti seperti 

Mishra dan Malhotra (2016) serta Yang dan Krishnan (2005) yang tidak 

menemukan adanya hubungan antara kedua variabel tersebut. 
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2.3.4 Pengaruh Rapat Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Proses pembahasan dan pengambilan keputusan oleh komite audit biasanya 

dilakukan melalui sebuah pertemuan. Rapat tersebut mempertemukan komite 

audit dengan direksi maupun auditor eksternal untuk membicarakan mengenai 

proses pengawasan kinerja perusahaan (Sun, Lan, & Liu, 2014). Peraturan 

Otoritas Jasa Keuangan nomor 55/POJK.04/2015 menentukan rapat komite audit 

wajib digelar minimal setiap tiga bulan sekali. 

Choi et al. (2004) menilai bahwa keahlian yang dimiliki tidak cukup untuk 

mendukung pelaksanaan tugas komite audit, perlu adanya keaktifan dalam 

mempertanggung jawabkan tugas tersebut. Pertemuan yang digelar oleh komite 

audit merupakan bukti besarnya usaha dan niat dari komite audit dalam 

melaksanakan tanggung jawabnya. Peluang untuk berkumpul dan menganalisa 

kinerja perusahaan juga akan semakin besar seiring dengan banyaknya pertemuan 

yang dilakukan komite audit (Albersmann & Hohenfels, 2017). 

Albersmann & Hohenfels (2017) memperoleh hasil penelitian yang sejalan 

dengan pernyataannya tersebut, didukung oleh peneliti lain seperti Mishra dan 

Malhotra (2016), Xie et al. (2003), serta  Zgarni et al. (2016). Sementara Choi et 

al. (2004) justru tidak dapat membuktikan adanya keterkaitan antara jumlah rapat 

komite audit dengan manajamen laba. 

 

2.3.5 Pengaruh Auditor Eksternal Big Four terhadap Manajemen Laba 

Salah satu indikator kualitas auditor eksternal yang paling lazim digunakan 

dalam penelitian adalah ukuran Big Four. Standar auditor Big Four mencakup 

empat kantor akuntan publik yaitu Ernst & Young (EY), Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited (Deloitte), Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), dan 

PricewaterhouseCoopers (PwC). Keempat auditor Big Four tersebut berafiliasi 

dengan empat kantor akuntan publik di Indonesia, yaitu Kantor Akuntan Publik 

Purwantono, Suherman dan Surja (EY), Osman Bing Satrio (Deloitte), Sidharta 

dan Widjaja (KPMG), dan Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (PwC). 

Kantor akuntan publik tersebut di atas dikategorikan sebagai auditor Big 

Four dikarenakan kualitas auditnya yang terpercaya. Reputasi baik tersebut yang 

menekan auditor Big Four untuk melaksanakan audit dengan baik, karena apabila 
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tidak dilaksanakan dengan baik maka akan dikenakan sanksi. Sanksi yang 

diberikan tentu akan menurunkan reputasi auditor Big Four. Keterkaitan tersebut 

yang menunjang pendapat bahwa auditor Big Four cenderung lebih teliti dalam 

menemukan kekeliruan dan tindakan curang dalam pelaporan keuangan (Lopes, 

2018).  

Mishra dan Malhotra (2016), Chen, Elder, dan Hsieh (2007), serta  Zhou 

dan Elder (2004) membuktikan auditor Big Four memang mampu menurunkan 

tingkat manajemen laba. Sementara Baxter dan Cotter (2009) justru 

mengemukakan sebuah hasil dimana auditor Big Four tidak dapat menjamin 

penurunan risiko manajemen laba. 

 

2.3.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan kerap kali digunakan sebagai variabel kontrol dalam 

penelitian manajemen laba, sehingga terdapat beberapa pengukuran. Beberapa 

peneliti mengukur variabel ini dengan jumlah aset, sementara yang lainnya 

mengukur dari jumlah ekuitas maupun penjualan. Informasi perusahaan yang 

tersedia di pasar modal dapat diwakili oleh ukuran perusahaan ini (Riyanto, 

2008). 

Perusahaan yang memiliki ukuran besar akan mendapat lebih banyak 

perhatian dari publik, dengan demikian juga akan meningkatkan tekanan bagi 

direksi perusahaan. Tekanan tersebut dapat memicu keinginan direksi untuk 

menyajikan laporan keuangan yang semenarik mungkin. Manajemen laba sering 

kali menjadi pilihan direksi dalam menghasilkan laporan keuangan yang lebih 

menarik bagi publik (Barton & Simko, 2002). 

Ali et al. (2015), Kim (2003), Michelson, James, dan Charles (2000), serta 

Moses (1987) membuktikan bahwa perusahaan besar cenderung memiliki tingkat 

manajemen laba yang lebih tinggi. Sebaliknya Lee dan Choi (2002) serta  Paiva 

dan Lourenco (2013) menyajikan hasil dimana ukuran perusahaan justru 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Siregar dan Utama 

(2008) tidak dapat membuktikan keterkaitan antara kedua variabel tersebut. 
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2.3.7 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Salah satu rasio solvabilitas yang dapat digunakan dalam penelitian 

manajemen laba adalah leverage. Pengukurannya adalah perbandingan nilai utang 

terhadap nilai aset. Rumus tersebut bermaksud untuk menentukan seberapa besar 

porsi aset yang didapatkan dengan menggunakan utang (Fakhruddin, 2008). 

Apabila banyak aset yang dibiayai dengan utang, maka akan semakin tinggi 

nilai leverage tersebut. Perusahaan yang banyak terikat utang akan kehabisan dana 

dan berupaya mencari sumber dana baru. Pencarian dana tersebut erat kaitannya 

dengan kinerja perusahaan, karena investor akan mendanai perusahaan apabila 

perusahaan dapat menunjukkan kinerja bagus. Astuti, Nuraina, dan Wijaya (2017) 

menyimpulkan dengan demikian perusahaan dengan leverage tinggi cenderung 

lebih berisiko melakukan praktik manajemen laba. 

Hasil penelitian dari Astuti et al. (2017) selaras dengan pernyataannya 

tersebut, yaitu adanya pengaruh yang signifikan positif dari leverage terhadap 

manajemen laba. Peneliti lain seperti Alves (2013), Gerayli et al. (2011), dan  

Sweeney (1994) juga menemukan hasil yang sama. Terdapat pula hasil penelitian 

yang bertolak belakang seperti penelitian oleh Peasnell et al. (2005). 

 

2.3.8 Pengaruh Return on Asset terhadap Manajemen Laba 

Selain rasio solvabilitas, return on asset merupakan rasio keuangan lainnya 

yang menjadi variabel kontrol dalam penelitian manajemen laba. Rasio ini 

berguna untuk menilai efektivitas penggunaan aset perusahaan dalam aktivitas 

operasional (Hanafi & Halim, 2012). Nikoomaram, Arabahmadi, dan 

Arabahmadi, (2016) menambahkan bahwa rasio return on asset dapat digunakan 

untuk menilai kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba. 

Josep, AR, dan Azizah (2016) menarik kesimpulan semakin tinggi nilai 

return on asset maka menunjukkan bahwa semakin tinggi pula keuntungan yang 

dicapai oleh perusahaan. Perusahaan dengan return on asset yang tinggi tidak 

ingin reputasi perusahaan menurun di tahun berikutnya. Oleh karena itu, 

perusahaan akan berupaya mempertahankan pencapaian laba yang tinggi tersebut. 

Cahyaningrat, Widarno, dan Harimurti (2018) mengatakan manajemen laba 
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merupakan praktik yang paling sering digunakan perusahaan untuk menghasilkan 

laba yang tinggi.  

Penelitian oleh Josep et al. (2016) dan Muslichah (2015) berhasil 

membuktikan hubungan yang signifikan positif tersebut. Cahyaningrat et al. 

(2018) di sisi lain tidak mendapatkan hasil yang signifikan atas hubungan kedua 

variabel tersebut. Sejauh ini belum terdapat penelitian yang menghasilkan 

hubungan signifikan negatif. 

 

 

2.4 Model Penelitian 

Sesuai dengan pembahasan di atas, model penelitian ini terdiri dari variabel 

independen keberadaan, ukuran, keahlian, dan rapat komite audit, serta auditor 

eksternal Big Four. Gambar 2.4 menunjukkan model penelitian ini. 

 
Gambar 2.4 Model penelitian Analisis Pengaruh Komite Audit dan Audit 

Eksternal Terhadap Manajeman Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia, sumber: Peneliti (2020) 
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2.5 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian dan kerangka pemikiran teoretis diatas maka 

kesimpulan hipotesis yang diambil adalah sebagai berikut: 

H1: Keberadaan komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. 

H2: Ukuran komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. 

H3: Keahlian komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. 

H4: Rapat komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. 

H5: Auditor eksternal Big Four berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. 
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