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BAB II  

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Manajemen Laba 

Manajemen laba diartikan sebagai perubahan informasi keuangan yang 

disengajakan untuk menghasilkan hasil yang telah ditentukan (Gaa, 2007). Scott 

(2009) mennjelaskan manajemen laba sebagai opsi yang dibuat oleh manajer 

berkaitan dengan kebijakan akuntansi atau sebagai keputusan yang dibuat oleh 

manajer yang dapat berdampak terhadap laba demi mencapai tujuan tertentu yang 

berkaitan dengan pelaporan laba. Selanjutnya, (Scott, 2009) menyebutkan bahwa 

keputusan yang dibuat oleh manajer sehubungan dengan manajemen laba 

dimotivasi oleh rencana bonus, perjanjian utang, dan biaya politik. Manajer 

termotivasi untuk memanipulasi pendapatan untuk mencapai target pencapaian 

yang telah direncanakan sebelumnya. Pencapaian seperti itu terkait erat dengan 

bonus yang akan diperoleh manajer dan upaya untuk meminimalkan risiko 

pelanggaran perjanjian utang serta untuk mengurangi biaya politik yang mungkin 

timbul karena intervensi pemerintah. 

Semua tujuan yang dimaksud diatas adalah untuk memperindah laporan 

keuangan perusahaan, sehingga bisa menarik para investor untuk menginvestasi. 

Oleh karena itu, saham-saham perusahaan pun akan naik. Sehingga manajer 

perusahaan akan ternilai memiliki keterampilan dan kinerja yang bagus. 

Manajemen laba menunjukkan pada keadaan di mana manajer 

menggunakan kebijaksanaan mereka dalam laporan keuangan atau transaksi untuk 

menutupi realitas ekonomi yang mendasari perusahaan. Secara umum, terdapat 2 

metode pelaksanaan manajemen laba, yaitu manajemen laba berbasis akrual 

(accruals earnings management) yang memanipulasi laba dengan cara akrual dan 

manajemen laba riil (real earnings management), yang memanipulasi operasi 

bisnis yang mempengaruhi arus kas kegiatan operasional.  

Manajemen laba akrual sendiri dapat dibagi lagi menjadi akrual 

diskresioner (discretionary accruals) dan akrual non-diskresioner (non-

discretionary accruals). Akrual deskresioner adalah kondisi dimana manajer 

dapat melakukan pengawasan, contohnya menaikkan atau menurunkan estimasi 
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bad debts, biaya garansi, dan mencatat persediaan (Scott, 2012). Dan akrual non-

diskresioner adalah sebaliknya, yaitu manajer tidak bisa melakukan pengawasan, 

seperti tagihan utang yang akan datang, biaya bad debts. Namun penggunaan 

metode manajemen laba berbasis akrual ini dibatasi oleh fleksibilitas akuntansi 

perusahaan, karena akrual harus mundur waktu ke sebelumnya.  

Praktik manajemen yang dilakukan dengan menggunakan metode 

manajemen laba riil dapat menyesatkan para pemegang saham dengan melaporkan 

tujuan keuangan perusahaan telah terpenuhi dalam operasi bisnis normal. 

Roychowdhury (2006) telah mendefinikan 3 metode manajemen laba riil, antara 

lain : 

1. Memanipulasi penjualan 

Meningkatkan tingkat penjualan dalam setahun, seperti menawarkan 

diskon harga yang lebih tinggi, dan persyaratan kredit yang lebih 

menarik. 

2. Menekan biaya diskresioner (discretionary expenses)  

Biaya diskresioner yang dimaksud alah biaya iklan, pengembangan , dan 

penelitian (research and development), dan biaya penjualan dan 

administrasi. Dengan menekan biaya-biaya tersebut, laba akan terlihat 

meningkat. 

3. Memperbanyak produksi lebih dari yang dibutuhkan 

Produksi yang banyak bisa menurunkan biaya tetap per unit, sehingga 

total biaya akan lebih kecil, harga pokok penjualan rendah, dan laba 

bersih akan lebih tinggi. 

Manajemen laba berbasis akrual dan riil dapat saling mewakili, dan 

tergantung pada biaya relatif masing-masing. Penelitiannya menunjukkan bahwa 

jika biaya manajemen laba riil lebih rendah daripada akrual, manajemen laba riil 

akan diterapkan, dan sebaliknya (Zang, 2012). 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Telah banyak ditemukan penelitian yang menguji tentang teori 

manajemen laba. Penelitian Saleem dan Alzoubi (2016) mengenai dampak 

struktur kepemilikan terhadap manajemen laba, menjadikan kepemilikan 

manajerial, institutional, keluarga, dan asing, serta  pemegang saham blok 
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eksternal sebagai variabel independen dari penelitian ini. Sedangkan variabel 

kontrolnya adalah ukuran dewan, independensi dewan, independensi komite audit, 

ukuran dewan, laba atas laba, pertumbuhan perusahaan, dan umur perusahaan. 

Sebanyak 62 sampel dari perusahaan tercatat di Yordania selama periode 2006-

2013 yang dimasukkan dalam penelitian ini.  

Penelitian apakah leverage membawa pengaruh pada manajemen laba 

yang diteliti oleh Zamri, Abdul, Saatila, dan Isa (2013) menggunakan variabel 

laba atas aset, ukuran auditor, dan tahun. Sebanyak 3.745 observasi perusahaan 

tercatat di Bursa Malaysia priode 2006-2010 dijadikan sebagai sampel penelitian. 

Maria dan Alves (2011) meneliti mengenai hubungan antara struktur 

dewan dengan manajemen laba yang menggunakan variabel ukuran, komposisi,, 

dan komite pemantauan dewan sebagai variabel independennya. Opsi saham, dan  

ukuran perusahaan juga dijadikan variabel kontrol. Sebanyak 303 perusahaan dari 

tahun 2002-2007 yang dijadikan sampel penelitian. 

Penelitian atas dampak karateristik dewan direksi pada manajemen laba 

yang ditelusuri oleh Jouber dan Fakhfakh (2011). Variabel indenpenden yang 

dipakai terdiri dari ukuran dan struktur dewan, CEO-chair duality, kepemilikan 

manajer, dan institusional, sedangkan variabel kontrol yang dipakai dalam 

mengukur adalah kinerja perusahaan, kualitas audit, industri, financial leverage, 

daftar bursa efek asing, konsentrasi kepemilikan, kepentingan pasar ekuitas. 

Penelitian tersebut fokus pada sampel dari 240 perusahaan Kanada dan Inggris.  

Konsentrasi kepemilikan juga dijadikan sebagai variabel independen 

dalam penelitian efek konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini meneliti kelompok bisnis Pakistan. Penelitian ini diteliti oleh 

Bhutta, Knif, dan Sheikh, 2016 yang memasukkan ukuran perusahaan, leverage, 

kerugian sebagai variabel kontrolnya. 

Idris, Siam, dan Nassar (2018) mendalami topik pengaruh independensi 

dewan terhadap manajemen laba. Variabel yang dimasukkin penelitian ini berupa 

ukuran perusahaan, dan firm leverage. Adapun variabel moderator dalam 

penelitian ini, yakni kepemilikan keluarga. Penelitian ini memasukkan sampel 320 

perusahaan dalam jangka waktu tahun 2009 – 2013.  
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Penelitian dengan independen kepemilikan institusional dan 

dependennya manajemen laba dilakukan oleh (Madhumathi & Ajay, 2015). 

Variabel independen dalam peneliitian ini adalah kepemilikan institutional asing. 

Variabel kendali disini adalah ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, umur 

perusahaan, peluang pertumbuhan. Sampel data yang digunakan dipetik dari 

nformasi dari PROWESS database, dikelola oleh Pusat Pemantauan Ekonomi 

India (CMIE) untuk periode 2008-2013 pada 393 perusahaan yang terdaftar dalam 

daftar CNX 500.  

Tata kelola perusahaan juga dijadikan sebagai variabel independen dalam 

pengujian pengaruh kepada manajemen laba yang ditelusuri oleh Nia dan Heidari 

(2016). Variabel independennya terdiri ada arus kas bebas, independensi dewan, 

dan dualitas CEO, dan juga menggunakan variabel kontrol leverage dan firm size. 

Penelitian mengambil sampel data dari 165 perusahaan. 

Lyu, Yuen, dan Zhang (2017) meneliti tentang pengaruh Individualist 

collectivist culture dan konsentrasi kepemilikan pada manajemen laba. Variabel 

kontrol yang dipakai salah satunya adalah leverage. Penelitian Grimaldi dan 

Muserra (2017) dan Alves (2012).menggunakan struktur kepemilikan, 

kepemilikan konsentrasi, pengendali pemegang saham, pemegang-pemegang 

saham besar sebagai variabel independennya, mendalami efek struktur 

kepemilikan terhadap manajemen laba. Variabel kontrolnya terdiri dari ROA, 

ROE, dan ROI. Penelitian ini memanfaatkan sampel dari 300 perusahaan Italia 

yang tidak terdaftar secara finansial dari tahun 2011 hingga 2013. Selain itu, 

variabel independen lainnya dalam penelitian tersebut terdiri dari kepemilikan 

manajerial, kepemilikan konsentrasi dan kepemilikan institusional. Observasi ini 

memakai sampel data dari 34 perusahaan Portugis yang tidak terdaftar secara 

finansial selama bertahun-tahun dari 2002 hingga 2007.  

Guo dan Ma (2015) menggunakan variabel karateristik kepemilikan 

dalam meneliti pengaruh terhadap manajemen laba. Variabel independennya 

terdiri dari perusahaan dengan investasi asing, kepemilikan negara, ratio 

kepemilikan yang dapat diperdagangkan, total kepemilikan konsentrasi, 

konsentrasi kepemilikan yang dapat diperdagangkan, kepemilikan institusional 
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dan kepemilikan manajerial. Ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan, dan 

kesulitan keuangan dijadikan variabel kontrol dalam penelitian ini.  

Penelitian afiliasi konsentrasi kepemilikan dengan manajemen laba yang 

diteliti oleh Usman (2012). Variabel kontrolnya berupa leverage, ROA (return on 

assets), dan natural log of total assets. Hashim dan Devi (2012) juga meneliti 

tentang pengawasan institusional terhadap kualitas laba. Variabel kontrolnya 

terdiri dari ketua independensi, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga di 

dewan, dan directors’ cross directorship. Sampel data diperoleh dari dewan utama 

bursa Malaysia periode 1998 hingga 2006, yaitu sebanyak 592 daftar perusahaan 

yang tidak terkait keuangan di bursa utama Malaysia. 

Investor institusional juga dijadikan variabel independen di sebuah 

penelitian yang diteliti oleh Njah dan Jarboui (2013). Kepemlikan institusional, 

institutional cross holding merupakan variabel independennya, sedangkan 

variabel kontrolnya terdiri dari ukuran perusahaan, dan pertumbuhan. Sampel data 

didapatkan dari perusahaan yang secara tidak finansial daftar dibursa efek Inggris 

Raya yang terstruktur dari database ASSET4 untuk periode sembilan tahun, 

dimulai pada tahun 2006. Setelah mencocokkan data CSR dengan data akuntansi, 

sampel awal adalah 3339 pengamatan 
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interaksi antara auditor tenure dan konsentrasi kepemilikan, interaksi dari reputasi 

auditor dan kepemilikan institusional, interaksi antara auditor tenure dan 

kepemilikan institusional. Penelusuran ini memperoleh data dari 100 perusahaan 

tercatat di bursa efek dari tahun 2009 – 2013. 

Al-Rassas dan Kamardin (2015) meneliti tentang pengaruh independensi 

direktur, fungsi audit internal, dan konsentrasi kepemilikan terhadap kualitas laba. 

Variabel bebas yang dimasukkan adalah independensi dewan direktur, 

independensi komite audit, investasi terhadap fungsi audit internal, dan 

konsentrasi kepemilikan. Dan juga variabel kontrolnya terdiri dari independensi 

dewan, komite audit, fungsi audit internal, big4, leverage, ukuran perusahaan, 

loss, dan pertumbuhan penjualan. Penelitian ini memanfaatkan data dari 508 

perusahaan yang tercantum di bursa efek Malaysia dari tahun 2009 – 2012.  

Bourkhis dan Najar (2017) menyelidiki atas pengaruh kepemilikan dan 

regulasi di bank terhadap kualitas laba. Sampel data diambil dari 158 bank, yang 

antaranya terdiri dari 44 bank islam, dan 114 adalah bank konvensional. 

Arun, Almahrog, dan Aribi (2015) meneliti atas dampak direksi wanita 

terhadap manajemen laba. Jumlah direksi wanita, dan independensi direksi wanita 

dipakai sebagai variabel independen. Penelitian ini mengambil sampel dari 350 

index tahun 2005-2011. 

Kepemilikan keluarga menjadi topik yang sangat umum dalam meneliti 

tentang pengaruh terhadap manajemen laba. Selanjutnya adalah beberapa model 

penelitian terdahulunya. 

Variabel kepemilikan keluarga juga dijadikan variabel independen di 

penelitian yang dilakukan Martin, Campbell, dan Mejia (2016). Penelitian ini 

memasukkan variabel kepemilikan keluarga dan ukuran perusahaan sebagai 

variabel independen, dan performa perusahaan, distress, book to market ratio, 

likuiditas, ROA SD sebagai variabel kontrolnya. Shaari, Husna, dan Amir (2018) 

juga meneliti variabel kepemilikan keluarga terhadap manajemen laba. 

Apriliani dan Diyanty (2016) menelusuri mengenai pengaruh 

kepemilikan keluarga terhadap manajemen laba. Variabel kontrol yang 

dimasukkan berupa leverage, lagloss, ukuran perusahaan, pertumbuhan, dan 

hubungan politik. Metode purposive sampling yang meliputi 265 perusahaan 
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terbuka non financial dari tahun 2009 sampai 2013 digunakan dalam penelitian 

ini. 

Gavious et al., (2012) mendalami topik atas dampak direksi wanita pada 

manajemen laba. Variabel independen yang dimasukkan dalam penelitiannya 

adalah kualitas auditor, ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran direksi, direksi 

wanita, ukuran komite audit, komite audit wanita, DirHold, FemDirHold, 

NoDirFin, InstHold, CEO/ChairDual, dan CEO Tenure. 

Penelitian mengenai dampak perusahaan keluarga dan tata kelola 

perusahaan terhadap manajemen laba diteliti oleh Adiguzel (2013). Variabel 

independennya berupa kepemilikan keluarga, independensi dewan, komite audit, 

dan fungsi audit internal. Sedangkan variabel kontrolnya adalah rapat direksi, 

ukuran komite audit, dan kualitas auditor. Penelitian ini memakai sample dari 

perusahaan nonkeuangan di Turkis dari tahun 2006 sampai 2010.  

An (2009) meneliti hubungan tata kelola dan manajemen laba. Penelitian 

ini mengambil kepemilikan keluarga, kepemilikan keluarga murni, kepemilikan 

keluarga afiliasi, kepemilikan asing, outsite directors on board, dan  komite audit 

sebagai variabel independennya, dan juga ukuran perusahaan, leverage, kerugian, 

prospek pertumbuhan, dan profitabilitas sebagai variabel kontrolnya. Penelitian 

ini menyelidiki data panel tahunan selama periode 6 tahun, yaitu tahun 2000 

sampai dengan 2005 dari perusahaan tercatat di Bursa Efek Korea (KSE). 

Isu gender juga banyak dijadikan sebagai topik penelitian. Beberapa 

penelitian yang meneliti tentang isu gender, antara lain penelitian Lakhal, Aguir, 

Lakhal, dan Malek (2015) yang mengenai pengaruh direksi wanita terhadap 

manajemen laba. Variabel independen yang dimasukkan adalah partisipasi wanita 

di CEO, ukuran direksi wanita, partisipasi wanita di CFO, dan womenchair. Ada 

juga variabel kontrol, yaitu ukuran direksi, board duality, independensi dewan, 

leverage, ukuran perusahaan, profitabilitas, dispersi kepemilikan, dan marke to 

book ratio.   

Topik yang sama juga diteliti oleh Arun et al., (2015), yaitu pengaruh 

direksi wanita terhadap manajemen laba. Variabel independennya berupa jumlah 

direksi wanita, independensi direksi wanita, partisipasi direksi wanita di CFO, 

sedangkan variabel kontrolnya adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, 
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penumbuhan penjualan, dan kerugian. Sample penelitian diambil dari UK FTSE 

yang sebanyak 350 data dari tahun 2005 sampai 2011, yang sudah hapus 

perusahaan kategori pertambangan, dan keuangan. 

Isu gender dalam komite audit juga sering diteliti terdahulu. Antaranya 

penelitian Salleh, Hashim, dan Mohamad (2012) tentang pengaruh partisipasi 

wanita di komite audit terhadap manajemen laba. Penelitian ini memasukkan 

keahlian keuangan komite audit, ukuran komite audit, komite audit berjabatan 

direksi, rapat komite audit, ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan arus 

kas operasi sebagai variabel kontrolnya. Sebanyak 356 perusahaan yang dijadikan 

sebagai sample penelitian ini.  

Oegama (2017)  meneliti tentang keragaman gender di dewan direksi 

terhadap manajemen laba. jumlah direksi wanita dimasukkan sebagai variabel 

independennya. Terdapat juga variabel kontrolnya yaitu ukuran perusahaan, 

pertumbuhan, kerugian, profitabilitas, dan industri manufaktur. Penelitian ini 

menggunakan sejumlah 640 data sampel.  

Moradi, Salehi, Javad, Bighi, dan Najari (2012) menyelidiki pengaruh 

karateristik dewan terhadap manajemen laba. Karateristik dewan yang dimaksud 

antara lain CEO duality, independensi dewan, struktur dewan direksi, ukuran 

dewan direksi, perubahan anggota direksi, dan ukuran direki wanita. Selain itu, 

juga terdapat beberapa variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, kinerja 

perusahaan,  dan tipe auditor. Penelitian ini melibatkan 159 perusahaan yang 

terdaftar di TSE selama 2006-2009 yang sudah tersortir dari perusahaan-

perusahaan keuangan.  

Handoko dan Ahmar (2016) meneliti tentang pengaruh partisipasi wanita 

di CEO, CFO, komite audit, dan komite kompensasi terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini memasukkan data dari 500 perusahaan dari tahun 2006 sampai 

dengan 2011. Dakata, Hasnah, Malak, dan Seri (2016) meneliti tentang pengaruh 

gender audit committee, dan audit committee overlapping terhadap manajemen 

laba.  

2.3 Pengaruh Variabel Independen Terhadap Variabel Dependen 

2.3.1 Pengaruh Partisipasi Wanita di dewan direksi Terhadap 

Manajemen Laba 
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Isu gender telah menjadi isu yang terus berkembang di struktur tata 

kelola perusahan. Isu gender yang berkaitan dengan isu wanita di dewan (women 

on board) juga telah mendapatkan perhatian yang signifikan karena berpendapat 

bahwa direktur wanita lebih cenderung dapat mengubah suasana dan perilaku 

ruang rapat dewan. Literatur sebelumnya mengungkapkan bahwa perempuan di 

ruang rapat kurang terwakili meskipun partisipasi mereka yang tinggi dalam 

angkatan kerja (Alquhaif, Latif, & Chandren, 2017). Nilai-nilai etika wanita, gaya 

kepemimpinan, dan tingkat penanggulangan resiko yang lebih bagus dapat 

memitigasi praktik manajemen laba di perusahaan. 

Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa direktur wanita bisa 

mengawas lebih baik terhadap para manajer dalam praktik manajemen laba 

(Ferreira & Adams, 2009). Penelitian itu menunjukkan bahwa dengan 

pengawasan yang lebih baik atas pelaporan manajer, partisipasi wanita dalam 

dewan dapat meningkatkan kualitas laba. Wanita lebih berhati-hati, etis dan 

menolak resiko dan juga memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih efektif, 

lebih baik dalam menyelesaikan masalah kelompok (Thiruvadi & Huang, 2011) 

serta lebih berorientasi pada orang dan demokratis daripada pria (Sun, Liu, & Lan, 

2011; Arun, Almahrog & Aribi, 2015). Thiruvadi dam Huang, (2011) 

menunjukkan bahwa wanita di puncak manajemen lebih berwaspada dan kurang 

agresif dibandingkan laki-laki dalam berbagai sisi pengambilan keputusan. 

Gavious, Segev, dan Yosef (2012) menunjukkan bahwa secara 

signifikan, manajemen laba akan lebih rendah jika direktur adalah seorang wanita, 

sehingga dibuktikan kehadiran direktur wanita berdampak negatif pada 

manajemen laba. Hasil ini setara dengan hasil observasi Lakhal, Aguir, Lakhal, 

dan Malek (2015); Gantyowati (2018); Wicaksana, Yuniasih, dan Handayani 

(2017); Kalafatoglu dan Mendoza, (2017); Alquhaif, Latif, dan Chandren (2017); 

Krishnan dan Parsons (2009); Peni dan Vähämaa (2011); Salleh, Hashim, dan 

Mohamad (2012); Gantyowati (2018); Barua, Davidson, Rama, dan Thiruvadi 

(2010); Croson dan Gneezy (2009). Sedangkan ada pendapat yang bertentangan 

yaitu penelitian Bala dan Kumai (2015); Gulzar dan Wang (2011); Ittonen, 

Miettinen, dan Vähämaa (2010) yang menyatakan bahwa partisipasi wanita di 

dewan direksi berdampak positif terhadap manajemen laba, dan ada 1 pendapat 
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lain lagi yaitu beranggapan bahwa direksi wanita tidak berdampak terhadap 

manajemen laba, yaitu menurut Sun et al. (2011); Gavious et al. (2012) serta Hili 

dan Affes (2012).  

H1 : Partisipasi wanita di dewan direksi berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba 

2.3.2 Pengaruh Partisipasi Wanita dalam Komite Audit terhadap 

Manajamen Laba 

Partisipasi perempuan di dewan komite audit ialah salah satu sumber 

keragaman dalam dewan perusahaan. Sebuah perusahaan yang dipimpin oleh 

beragam dewan dianggap sebagai suatu usaha yang lebih sukses. Dengan 

memiliki keragaman dewan yang komprehensif, dewan dipercayakan lebih 

mampu menangani risiko dan menghasilkan solusi yang mempan untuk mengatasi 

masalah usaha. Komite audit bagaikan perantara antara para pemegang saham dan 

dewan komisaris dengan manajemen dalam melakukan pengawasan terhadap 

laporan keuangan yang baik.  

Sun et al. (2011) mendukung temuan etis dengan penyimpulan bahwa 

partisipasi wanita dalam komite audit mungkin lebih etis dibandingkan pria, 

sehingga isu bahwa komite audit wanita dapat memengaruhi praktik manajemen 

laba juga telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Sifat wanita yang takut 

resiko menyakinkan bahwa partisipasi wanita dalam dewan akan mengurangi 

tingkat pelaksanaan manajemen laba (Salleh, Hashim & Mohamad, 2012). 

Beberapa penelitian juga menemukan hubungan negatif yang sifnifikan, 

antara lain Salleh, Hashim, dan Mohamad (2012); Susanto (2016); Thiruvadi dan 

Huang (2011); Aminu dan Adeiza (2018); Salleh, Hashim, dan Mohamad (2012); 

Gavious, Segev, dan Yosef (2012); Sun et al. (2011); Srinidhi, Gul, dan Tsui 

(2011); Qi dan Tian (2012); Bilic dan Sustic (2011); Bernardi, Bosco, dan 

Columb (2009); Barua et al. (2010); Peni dan Vähämaa (2011); Huang, Yan, 

Fornaro, dan Elshahat (2011); dan juga Ittonen et al. (2010). Ada pun pendapat 

lain yang mengungkapkan tidak ada dampak signifikan antara efek gender dalam 

komite audit terhadap manajemen laba, yaitu penelitian yang diteliti oleh Sun, 

Liu, dan Lan (2011); Nor, Ku, dan Nahar (2013); Hili dan Affes (2012); Peni dan 

Vähämaa (2011); Ghosh dan Moon (2010). Sedangkan Niskanen dan Karjalainen 

Vandryana Danat. Direktur Wanita, Kepemilikan Keluarga, dan Manajemen Laba. 
UIB Repository©2020



16 

 

  Universitas Internasional Batam 

(2011); Mahdy (2014) berpendapat bertentangan yaitu menjelaskan bahwa komite 

audit wanita berkaitan positif dengan manajemen laba. 

H2 : Partisipasi wanita di komite audit berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba 

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Keluarga terhadap Manajemen Laba 

Ada bukti bahwa manajemen laba mungkin memiliki hubungan 

curvilinear dengan kepemilikan keluarga Rezaur, Jahangir, dan Mather (2016). 

Sebagian besar perusahaan publik umumnya pemegang sahamnya adalah anggota 

keluarga sendiri, bahkan negara-negara diseluruh dunia yang pengelolaan 

kepemilikannya yang berkembang dengan ketat juga demikian. 

Cheng (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan keluarga menganggap 

sebuah perusahaan sebagai harta yang akan diahliwariskan kepada keturunan 

mereka, sehingga mereka memiliki motivasi tinggi untuk menjaga nama baik 

keluarganya. Oleh karena itu perusahaan keluarga lebih memilih meningkatkan 

kualitas laba daripada memanipulasi laba demi keuntungan jangka pendeknya. 

Menurut Ebihara, Kubota, Takahera, dan Yokota (2013), semakin tinggi 

persentasi partisipasi kepemilikan keluarga, maka kualitas laba akan lebih bagus, 

karena perusahaan keluarga bisa mengawasi manajemen perusahaan mereka 

sendiri. Hal ini bersamaan dengan pendapat Idris et al. (2018) ; Richardson dan 

Leung (2011); Martin, Campbell, dan Mejia (2016); Gonzales dan Meca (2014); 

Berrone, Cruz, Mejia, dan Kintana (2010); Goh, Rasli, dan Khan (2014); Hsu et 

al. (2014); Prencipe dan Yosef (2011); Chen, Chen, dan Cheng (2014); Jiraporn 

dan DaDalt (2009); Lassoued, Sassi, dan Attia (2016). Sedangkan ada yang 

berpendapat bahwa kepemilikan keluarga bersignifikan positif terhadap 

manajemen laba akrual, yaitu penelitian Apriliani dan Diyanty (2016); Bataineh, 

Abuaddous, dan Alabood (2018); Razzaque, Ali, dan Mather (2015); Cascino, 

Pugliese, Mussolino, dan Sansone (2010); Yang (2010); Ding, Qu, dan Zhuang 

(2011); Jaggi, Leung, dan Gul (2009). 

H3 : Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

2.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Manajemen Laba 

Ukuran dewan direksi adalah seberapa banyak dewan direksi di dalam 

sebuah perusahaan. Menurut Meca & Ballesta (2009), ukuran dewan dapat 
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membatasi terjadinya manajemen laba, sehingga dapat menambah kepercayaan 

para investor.  

Monks dan Minow (2011) mengungkapkan bahwa komunikasi dengan 

manajemen akan berjalan lebih lancar jika dewan direksinya banyak. Hal tersebut 

akan memitigasi manajemen laba. 

Hasil penelitian mengenai adanya siginifikan negatif antara ukuran 

dewan direksi terhadap manajemen laba juga diungkapkan oleh beberapa peneliti 

sebagai berikut Ismail (2016); Aminu dan Adeiza (2018); Iraya, Mwangi, dan 

Muchoki (2015); Fodio, Ibikunle, dan Oba (2013); Sa (2014); Obigbemi, 

Omolehinwa, Mukoro, Caleb, dan Olusanmi (2016); Gonzales dan Meca (2014); 

Daghsni, Zouhayer, dan Mbarek (2016), Obigbemi et al. (2016); Fodio et al. 

(2013); Baghbani, Nahandi, dan Bolouri (2011); dan juga Yu (2008). Pendapat 

sebaliknya yang menyatakan adanya keterkaitan positif ukuran dewan direksi 

dengan manajemen laba dinyatakan oleh Martin, Tochman, dan Mejia (2014); 

(Topak, 2011) karena sulit berkomunikasi, mengambil keputusan , dan 

berkoordinasi antar anggota dewan di dewan yang berukuran besar. Sedangkan 

Azzoz dan Khamees (2016) sendiri menjelaskan bahwa ukuran dewan tidak 

berdampak pada manajemen laba sama dengan penelitian (Sukeecheep, 2016); 

(Nugroho & Umanto, 2011) 

H4 : Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

2.3.5 Pengaruh Independensi Dewan Terhadap Manajemen Laba 

Direktur independen adalah direktur yang tidak berafiliasi dengan 

dewan-dewan di perusahaan tersebut. Rajpal (2012) menyatakan bahwa kehadiran 

direktur independen dapat menambah tingkat efektivitas dewan direksi dalam 

mengontrol manajemen demi kepentingan para pemegang saham. 

Menurut penelitian Ismail (2016), independensi dewan (BODIND) dapat 

menurunkan manajemen laba. ini dikarenakan efektivitas dewan akan tergantung 

pada independensinya. Independensi dewan akan memaksimalkan tingkat 

keseriusan dalam pengawasannya, yang mengarah ke peninjauan oportunisme 

manajerial dan manajemen laba yang lebih rendah. Pertama, independensi dewan, 

tampaknya tidak mempengaruhi akrual penurunan pendapatan, penelitian 

menunjukkan bahwa independensi dewan lebih berwaspada dan bijaksana dalam 
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menjalankan tugas mereka, dan cenderung menghindari perilaku menyesatkan 

pemegang saham untuk mempertahankan reputasi mereka sebagai direktur 

independen. 

Hasil penelitian yang sama bahwa independensi dewan berhubungan 

negatif dengan manajemen laba ditemukan oleh Idris et al. (2018) Jaggi, Leung, 

dan Gul (2009) Dimitropoulos dan Asteriou (2010); Roodposhti dan Chashmi 

(2010); Rajpal (2012); Donato dan Fiori (2012); Marra, Mazzola, dan Prencipe 

(2011); Duchin, Matsusaka, dan Ozbas (2010); Guo dan Masulis (2015); Lo, 

Wong, dan Firth (2010); Prastiti dan Meiranto (2013). Pendapat yang sebaliknya 

diungkapkan oleh Sousa dan Galdi (2016) membuktikan bahwa ada hubungan 

bersignifikan positif antara independensi dewan dan manajemen laba. Sedangkan 

Chen, Cheng, dan Wang (2015); Armstrong, Core, dan Guay (2014); Hashim dan 

Devi (2008) menyampaikan tidak ada hubungan independensi dewan dengan 

manajemen laba.  

H5 :  Independensi dewan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba  

2.3.6 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Manajamen Laba 

Komite audit adalah pelaku penting dalam mengawas, dan mengontrol 

bagian manajemen perusahaan dalam menjalankan sistem pengontrolan akuntansi 

internal dan proses penyiapan laporan keuangan.  

Menurut Hamdan, Mushtaha, dan Al-Sartawi (2013), komite audit yang 

besar dapat menggunakan keterampilan dan keahlian anggotanya yang beragam 

untuk meningkatkan pemantauan dan mengurangi timbulnya manajemen laba..  

Hasil penelitian Aminu dan Adeiza (2018), membuktikan bahwa komite 

audit berhubungan negatif dengan manajemen laba. Aminu dan Adeiza (2018); 

Baxter dan Cotter (2009); Bala dan Kumai, 2015); Jaggi et al. (2009). Sedangkan 

penelitian Yasser dan Al Mamun (2016) dan Ghosh dan Moon (2010) 

berpendapat sebaliknya, beliau menyimpulkan ukuran komite audit berdampak 

positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Dan pendapat bertentangan Lin dan 

Hwang (2010) menyatakan ukuran komite audit tidak menyebabkan dampak 

apapun terhadap manajemen laba. 

H6 :  Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba  
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2.3.7 Pengaruh Keahlian Komite Audit Akuntansi Terhadap Manajemen 

Laba 

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29 / PM / 

2004, salah satu anggota komite audit harus berpendidikan atau keahlian dalam 

akuntansi keuangan sehingga dapat mendukung para komite audit dalam 

menlaksanakan tugasnya. Keahlian keuangan dan akuntansi anggota komite audit 

diharapkan dapat meminimalis kesalahan material dalam penyajian laporan 

keuangan sehingga dapat mengurangi aktivitas manipulasi laba oleh manajemen. 

Seorang komite audit harus setidaknya berpengalaman dan ahli dalam 

akuntansi dan keuangan. Komite audit ahli keuangan yang mempunyai 

pemahaman tentang GAAP dan laporan keuangan, bisa mengakses aplikasi 

akuntansi perusahaan, memahami tugas dan fungsi komite audit, berpengalaman 

dalam mengaudit, mempersiapkan, menganalisis dan mengevaluasi laporan 

keuangan akan meminimalis kejadian manajemen laba (Gunardi, 2014) 

Penelitian yang bersependapat dengan penelitian diatas adalah Krishnan 

dan Visvanathan (2009); Nik Salleh dan Che Haat (2013); Carcello, 

Hollingsworth, Klein, dan Neal (2008); Nelson dan Devi (2013); Lin dan Hwang 

(2010); Inaam dan Khamoussi (2016); Chang dan Sun (2009); Badolato, 

Donelson, dan Ege (2014); Dhaliwal, Naiker, dan Navissi (2010); Siagian dan 

Tresnaningsih (2011); (Zgarni, Hlioui, dan Zehri (2016); Suprianto, Suwarno, 

Murtini, Rahmawati, dan Sawitri (2017). Penelitian Ishak, Haron, Salleh, dan 

Rashid (2011) Zamri et al. (2013) menambahkan bahwa komite audit juga 

berdampak positif terhadap kualitas pelaporan keuangan. Sedangkan Yunos 

(2014); Hamdan et al., (2013); Emmanuel (2014); Ghosh dan Moon (2010); 

Nugroho dan Umanto (2011) berpendapat tidak ada hubungan antara keahlian 

akuntansi komite audit dengan manajemen laba 

H7 :  Keahlian akuntansi komite audit berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol Terhadap Variabel Dependen 

2.4.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan adalah tolak ukur perusahaan atau besar kecilnya 

suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dianggap memengaruhi manajemen laba 
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yang terkait dengan akrual peningkatan pendapatan secara signifikan. 

Penjelasannya adalah perusahaan yang berukuran besar berkemungkinan besar 

akan lebih menarik untuk dianalisis, sehingga perusahaan besar mungkin memiliki 

dorongan yang lebih tinggi untuk menaikkan laba (Ismail, 2016).  

Penelitian widyastuti (2009) membuktikan bahwa perusahaan berukuran 

besar memiliki motivasi besar untuk mempraktikkan manajemen laba, karena 

harus dapat memenuhi harapan dan tujuan investor atau para pemegang saham.  

Penelitian Gantyowati (2018); Jouber dan Fakhfakh (2011);  Alzoubi 

(2016); Darvishi, rahmani, Akbari, dan Rahbar (2013); Siregar dan Utama (2008); 

Wardhani dan Joseph (2010); Ali, Noor, Khurshid, dan Mahmood (2015) 

membuktikan bahwa secara signifikan positif ukuran perusahaan memengaruhi 

manajemen laba. Sedangkan menurut penelitian Oegama (2017); Lassoued, Attia, 

dan Sassi (2017); Yasser dan Mamun (2016); Assiouny, Soliman, & Ragab 

(2016); Chang dan Sun (2010); Paiva, Lourenço, dam Branco, (2016) ukuran 

perusahaan berhubungan negatif bersignifikan terhadap manajemen laba. 

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba 

Laba adalah tujuan pencapaian manajemen dalam mengoperasikan 

perusahaan. Tingkat keterampilan suatu perusahaan dapat dinilai dari besarnya 

laba, bisa dari tingkat penjualan, total aset dan ekuitas (Sartono, 2008). 

Manajemen laba bisa terjadi juga tergantung seberapa mampu perusahaan 

mendapatkan laba melalui penggunaan aset.  

Seberapa besar rasio probabilitas perusahaan, maka semakin efisien 

pengoperasional aset, sehingga laba akan meningkat. ROA sangat penting karena 

akan mempengaruhi pengambilan keputusan para investor, sehingga ROA 

dianggap mempengaruhi signifikan positif tingkat manajemen laba (Herawaty, 

2010).  

Haisl yang sama yang menunjukkan bahwa profitabilitas bersignifikan 

positif dengan manajemen laba dinyatakan oleh Widyastuti (2009); Husni (2010). 

Sedangkan dalam penelitian Bataineh et al. (2018); Abbadi, Hijazi, dan Rahahleh 

(2016), profitabilitas dianggap membawa hubungan negatif terhadap manajemen 

laba.  

2.4.3 Pengaruh Kualitas Auditor Terhadap Manajemen Laba 
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Dalam menemukan masalah manajemen laba suatu perusahaan, seorang 

auditor berperan sangat penting dalam mengesahkan laporan keuangan. Auditor 

diharapkan bisa menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik dalam 

mengawasi manajemen laba sehingga bisa menjaga kepercayaan masyarakat 

umum. Audit oleh KAP big four akan lebih bermutu daripada KAP non big four. 

seperti itu didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, KAP big four memiliki 

sumber daya lebih banyak dan sistem lebih baik sehingga lebih hemat waktu 

dalam mengaudit. Selain itu, auditor yang bertugas di KAP big four rata-rata 

berkeahlian tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian Dinuka (2014). 

Menurut Suseno (2013), kualitas audit biasanya bersangkutan dengan 

seberapa mampunya auditor dalam mengidentifikasi salah saji material dalam 

laporan keuangan, sehingga auditor eksternal dianggap berpengaruh pada 

efektivitas fungsi pemantauan perusahaan dan timbulnya manajemen laba 

Menurut  Srinidhi, Gul, dan Tsui (2011); Saleem et al. (2016); Dinuka 

(2014) auditor dengan kualitas lebih tinggi cenderung melaporkan kesalahan dan 

penyimpangan yang terungkap selama mengaudit. Hal ini berkebalikan dengan 

penelitian Radzi, Islam dan Ibrahim (2011) yang menunjukkan bahwa ukuran 

auditor tidak berkorelasi dengan manajemen laba 

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  

Model penelitian ini merupakan simulasi dari model penelitian yang 

dilakukan oleh Ismail (2016). Variabel independennya berupa peran wanita dalam 

dua tata kelola perusahaan, dan karateristik dewan direksi dan komite audit, yaitu  

partisipasi wanita di dewan direktur, partisipasi wanita di komite audit, 

kepemilikan keluarga, ukuran dewan direksi, independensi dewan, ukuran komite 

audit, dan keahlian akuntansi komite audit sedangkan variabel kontrolnya terdiri 

dari ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kualitas auditor. 
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Gambar 2.1 Model penelitian tentang pengaruh partisipasi wanita di dewan 

direktur, partisipasi wanita di komite audit, dan kepemilikan keluarga terhadap 

manajemen laba, sumber: (Ismail, 2016) 

Perumusan Hipotesis : 

H1:  Partisipasi wanita di dewan direksi berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba 

H2 : Partisipasi wanita di komite audit berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba 

H3 : Kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

H4 : Ukuran dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

H5 :  Independensi dewan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

H6 :  Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

H7 :  Keahlian akuntansi komite audit berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba 
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