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BAB II 
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 

2.1 Model  Penelitian Terdahulu 

 Al-Albas (2009) menguji hubungan mekanisme tata kelola terhadap 

manajamen laba pada lingkungan bisnis Saudi. Dalam penelitian ini menggunakan 

variabel ukuran dewan, independensi anggota dewan, CEO Duality, komite audit, 

independensi komite audit, kepemilikan institusional dan auditor Big 4 sebagai 

variabel independen. Sedangkan rasio utang dan penambahan modal sebagai 

variabel kontrol. Model penelitian Al-Abbas (2009) dapat dilihat pada Gambar 2.1 

berikut: 

Gambar 2.1 
Model Pengaruh Ukuran Dewan, Independensi Anggota Dewan, CEO Duality, 
Komite Audit, Independensi Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Auditor 

Big 4, Rasio Utang dan Penambahan Modal terhadap  Manajemen Laba 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Sumber: Al-Abbas (2009). 
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 Penelitian ini diambil berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shah, 

Butt, dan Hasan (2009) melakukan penelitian hubungan antara kualitas tata kelola 

perusahaan dan manajemen laba. Kualitas yang diukur dengan pemberian bobot 

satu set variabel terkait sedangkan manajemen laba telah diukur dengan akrual 

diskresioner. Modifikasi Cross Sectional Jones Model telah digunakan untuk 

menentukan diskresioner akrual. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitas tata kelola perusahaan, struktur dewan, struktur kepemilikan dan 

independensi komite audit. 

 Jaggi, Leung, dan Gu (2009) melakukan penelitian terhadap pengaruh 

antara kontrol keluarga, independensi anggota dewan, dan manajemen laba untuk 

perusahaan-perusahaan di Hongkong. Family control, independensi anggota 

dewan, dan ukuran dewan diuji sebagai variabel independen. Variabel kontrol 

yang digunakan antara lain yaitu dualitas CEO, komite audit, pengembalian atas 

aset, rasio utang terhadap ekuitas, rasio nilai pasar terhadap nilai buku, ukuran 

perusahaan, dan Big 5 auditor. Sampel perusahaan yang digunakan adalah 

perusahaan Hong Kong dari tahun 1998 sampai tahun 2000. 

 Al-Fayoumi et al. (2010) melakukan penelitian mengenai struktur 

kepemilikan terhadap manajemen laba pada perusahaan industri yang terdaftar di 

Amman Stock Exchange pada tahun 2001 hingga 2005. Manajemen laba diukur 

dengan diskresioner akrual. Untuk struktur kepemilikan terdapat tiga tipe 

kepemilikan yang diuji yaitu kepemilikan saham oleh orang dalam atau manajerial, 

kepemilikan institusional, dan pemegang saham blok atau mayoritas. Sedangkan 

variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, pertumbuhan, Return 
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on Equity dan rasio utang. Model penelitian Al-Fayoumi et al. (2010) dapat dilihat 

pada Gambar 2.2 berikut: 

Gambar 2.2 
Model Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Pemegang 

Saham Blok, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan, Return on Equity, dan Rasio 
Utang terhadap Manajemen Laba 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Al-Fayoumi et al. (2010). 

 Bermig dan Frick (2010) menganalisis pengaruh dari anggota dewan 

wanita, komposisi dewan, dan ukuran dewan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan Jerman yang terdaftar di DAX, MDAX, dan SDAX selama periode 

1998 hingga 2007. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, rasio utang, standar akuntansi, cross 

listing, dan perwakilan bank. Manajemen laba dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan diskresioner akrual. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Strong (2010) bertujuan untuk 

menyelidiki pengaruh antara tata kelola perusahaan dan pendapatan manajemen di 

negara Inggris. Diskresioner akrual digunakan sebagai pengukuran manajemen 

laba dalam penelitian ini. Variabel-variabel independen yang digunakan dalam 
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penelitian ini adalah struktur anggota dewan, struktur kepemilikan, struktur 

penasehat dan struktur modal. Struktur anggota dewan dibagi menjadi tiga yaitu 

direktur luar dalam anggota dewan, CEO duality dan ketua dewan, dan ukuran 

dewan. Struktur kepemilikan juga dibagi menjadi tiga yaitu kepemilikan 

manajerial, kepemilikan individu atau institusional, dan kepemilikan blok.  

 Nahandi et al. (2011) melakukan penelitian mengenai kombinasi dewan 

direksi terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock 

Exchange dengan menggunakan sampel sebanyak 480 data dari tahun 2001 

hingga 2008. Penelitian ini menggunakan ukuran dewan, independensi anggota 

dewan, dan CEO Duality sebagai variable independen, sedangkan market to book 

ratio, rasio utang dan ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel kontrol.  

 Gulzar dan Wang (2011) melakukan penelitian efisiensi karakteristik tata 

kelola terhadap manajemen laba di Shanghai. Manajemen laba diukur dengan 

menggunakan diskresioner akrual. Sampel data yang digunakan dalam penelitian 

ini terdiri dari 1.009 perusahaan yang terdaftar di Shenzhen Stock Exchange. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain independen 

anggota dewan, ukuran dewan, CEO Duality, komite audit, kepemilikan 

manajerial, konsentrasi kepemilikan, jumlah pertemuan dewan, dan rasio gender 

dewan. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan pengembalian atas aset, arus 

kas, ukuran perusahaan dan rasio utang. Model penelitian Gulzar dan Wang (2011) 

dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut: 
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Gambar 2.3 
Model Pengaruh Independensi Anggota Dewan, CEO Duality, Ukuran Dewan, 

Komite Audit, Jumlah Pertemuan Dewan, Konsentrasi Kepemilikan, Rasio  
Jenis Kelamin Dewan, dan Kepemilikan Saham Direktur terhadap  

Manajemen Laba 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Gulzar dan Wang (2011). 

 Penelitian ini menguji dampak kualitas auditor terhadap manajemen laba 

pada perusahaan yang terdaftar di Iran. Penelitian ini menggunakan sampel pada 

90 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Iran pada tahun 2004 hingga 2009. 

Penelitian ini menggunakan auditor size, auditor industry specialization, auditor 

independence sebagai variabel independen, kemudian ukuran perusahaan, arus kas 

operasi, pertumbuhan dan rasio utang sebagai variabel kontrol yang di 

kembangkan oleh Gerayli, Yanesari dan Ma’atoofi (2011).  
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 Roodposti dan Chashmi (2011) menguji antara mekanisme internal dan 

eksternal corporate governance terhadap manajemen laba. Sampel yang 

digunakan sebanyak 196 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange 

pada tahun 2004 hingga 2008. Manajemen laba diukur dengan menggunakan 

diskresioner akrual, kemudian variabel indenpenden yang digunakan konsentrasi 

kepemilikan, ukuran dewan, CEO duality dan institusional shareholders. 

Sedangkan variabel kontrol yang digunakan ukuran perusahaan dan rasio utang.  

 Pengujian tentang pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap 

manajemen laba untuk panel dari 171 perusahaan Amerika Serikat dari tahun 

1998 sampai 2005 dilakukan oleh Kouki, Elkhaldi, Atri, dan Souid (2011) dengan 

ukuran dewan yang banyak, CEO dualitas, komite audit independen, CEO Duality 

sebagai anggota untuk menominasikan komite, dan kepemilikan manajerial 

sebagai variabel independen dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. 

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini diukur dengan dua 

kriteria yaitu manajemen laba natural dengan proksi diskresioner akrual dan 

manajemen laba amplitudo dengan proksi nilai absolut diskresioner akrual.  

 Penelitian tentang hubungan kepemilikan institusional dan diskresioner 

akrual dilakukan pada perusahaan non keuangan di negara Pakistan yang terdaftar 

di Karachi Stock Exchange  pada tahun 2006 hingga 2011 yang dikembangkan 

oleh Sheikh et al. (2012). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain kepemilikan institusional sedangkan variabel kontrol yang 

digunakan ukuran perusahaan dan Return on Equity.  
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 Pengaruh karakteristik mekanisme tata kelola terhadap manajemen laba di 

Jordania. Manajemen laba di ukur dengan menggunakan diskresioner akrual yang 

di teliti oleh Abed, Al-Attar dan Suwaidan (2012). Sampel data yang digunakan 

dalam penelitian ini merupakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di 

Amman Stock Exchange. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini antara lain independensi anggota dewan, ukuran dewan, CEO Duality, dan 

konsentrasi kepemilikan. Sedangkan ukuran perusahaan dan rasio utang 

digunakan sebagai variabel kontrol. Model penelitian Abed, Al-Attar dan 

Suwaidan (2012) dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut: 

Gambar 2.4 
Model Pengaruh Independensi Anggota Dewan, Ukuran Dewan, CEO Duality, 

Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan Rasio Utang terhadap 
Manajemen Laba 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Abed, Al-Attar dan Suwaidan (2012). 

 Al-Zyoud (2012) meneliti mengenai manajemen laba oportunistik terkait 
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dan kepemilikan manajerial sebagai variabel independen. Penelitian ini juga 
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menggunakan rasio utang, ukuran perusahaan, pengembalian atas aset, dan rasio 

nilai pasar terhadap nilai buku sebagai variabel kontrol. 

 Alves (2012) menganalisis apakah struktur kepemilikan untuk 

memperburuk atau mengurangi manajemen laba. Dimana struktur kepemilikannya 

diukur dengan kepemilikan institutional, kepemilikan manajerial dan konsentrasi 

kepemilikan sebagai variabel independen. Adapun variabel ukuran perusahaan, 

kinerja, rasio utang, ukuran dewan dan arus kas sebagai variabel kontrol. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini memilih sampel dari 34 perusahaan yang 

terdaftar di Euronext Lisbon selama periode 2002 – 2007. 

 Penelitian menguji antara struktur kepemilikan terhadap manajemen laba 

di Nigeria. Sampel data yang digunakan pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Nigerian Stock Exchange pada tahun 2006 hingga 2010. Untuk 

struktur kepemilikan yang diuji ada tiga tipe yaitu kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional dan pemegang saham blok yang dikembangkan oleh 

Isenmila dan Elijah (2012).  

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Moradi, Salehi, Bighi, dan Najari 

(2012) adalah  untuk mengetahui pengaruh karakteristik termasuk CEO dualitas, 

direktur non-eksekutif, ukuran dewan, perubahan dalam anggota dewan direktur, 

struktur dewan direktur, dan kehadiran anggota dewan direktur perempuan 

terhadap manajemen laba yang diukur dengan diskresioner akrual pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran selama 2006 sampai 2009. 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 

rasio pengembalian atas aset, arus kas operasi, rasio utang, dan kualitas audit. 
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Chiraz dan Anis (2012) melakukan penelitian untuk menyajikan dampak 

dari mekanisme tata kelola perusahaan, penerapan wajib IFRS dan struktur 

kepemilikan sebelum penawaran umum perdana terhadap manajemen laba yang 

diukur dengan diskresioner akrual saat ini pada tahun penawaran umum perdana. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah anggota dewan independen, 

ukuran dewan, dualitas CEO, keberadaan komite audit independen, kualitas audit, 

pengadopsian wajib IFRS, hutang, kepemilikan institusional, dan ownership 

control. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol seperti ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, dan arus kas operasi. 

 Jouber dan Fakhfakh (2012) meneliti pengaruh dari karakteristik dewan 

terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan, khususnya bagaimana 

perbedaan pengaruh dari setiap faktor terhadap manajemen laba. Penelitian ini 

menggunakan ukuran dewan, dualitas CEO, kepemilikan manajerial, dan 

kepemilikan institusional sebagai variabel independen, sedangkan ukuran 

perusahaan, kinerja perusahaan, kualitas audit, industri, rasio utang, daftar bursa 

saham asing, konsentrasi kepemilikan, dan kepentingan pasar modal digunakan 

sebagai variabel kontrol. Sampel data yang digunakan untuk penelitian ini 

merupakan perusahaan-perusahaan terdaftar di Perancis dan Kanada pada periode 

tahun 2006 hingga tahun 2008. 

Chekili (2012) melakukan penelitian mengenai dampak dari beberapa 

mekanisme pemerintahan pada manajemen laba yang diterbitkan oleh 20 

perusahaan Tunisia yang terdaftar selama periode 2000 – 2009, total sejumlah 200 

observasi. Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ukuran 
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dewan, peran manajer dan presiden direktur, konsentrasi kepemilikan, 

kepemilikan saham manajer, persentase saham yang dimiliki oleh lembaga 

keuangan, adanya dewan direksi eksternal, dan adanya CEO yang ditunjuk oleh 

negara. Varibel dependen dalam penelitian ini diukur oleh diskresioner akrual. 

 Hu, Liu, dan Miller  (2013) meneliti pengaruh dari latar belakang edukasi 

akuntansi CEO terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut bertujuan untuk 

mengetahui apakah CEO perlu memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu latar belakang edukasi CEO 

dan gender CEO yang diuji sebagai variabel independen.  

 Soliman et al. (2013) melakukan penelitian pengaruh antara tata kelola 

terhadap manajemen laba. Sampel data yang digunakan pada 50 perusahaan yang 

terdaftar di Egyptian Stock Exchange pada tahun 2007 hingga 2010. Variabel 

independen yang digunakan yaitu independensi anggota dewan, ukuran dewan, 

dan CEO Duality. Sedangkan ukuran perusahaan, pertumbuhan dan rasio utang 

sebagai variabel kontrol. Model penelitian Soliman et al. (2013) dapat dilihat pada 

Gambar 2.5 berikut: 
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Gambar 2.5 
Model Pengaruh Independensi Anggota Dewan, Ukuran Dewan, CEO Duality, 
Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan dan Rasio Utang terhadap Manajemen Laba. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber: Soliman et al. (2013). 

Hwang et al. (2013) melakukan penelitian antara mekanisme tata kelola 

perusahaan terhadap manajemen laba. Variabel yang digunakan konsentrasi 

kepemilikan, ukuran dewan, independensi anggota dewan, dan CEO Duality 

sebagai variabel independen. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian 

ini meliputi: return on asset, rasio utang, arus kas dan ukuran perusahaan. Sampel 

yang diteliti sebanyak 11.196 perusahaan pada periode 1998 – 2009 yang terdaftar 

di Journal Taiwan Economic. 

Chandrasegaram et al. (2013) melakukan penelitian pada dampak 

karakteristik komite audit pada manajemen laba. Variabel independen yang 

digunakan meliputi komite audit independen, ukuran komite audit, dan rapat 

komite audit. Sampel yang digunakan pada 153 perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Malaysia pada periode 2011. 

Sun dan Liu (2013) melakukan penelitian ini menguji apakah 

independensi dewan yang lebih atau kurang efektif dalam menghambat 
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manajemen laba bagi perusahaan diaudit oleh spesialis industri daripada 

perusahaan diaudit oleh non spesialis. Penelitian ini dilakukan dengan memilih 

perusahaan sample dari versi terbaru dari RiskMetrics. Direksi database yang 

memberikan informasi tentang komposisi dewan direksi untuk sekitar 1.500 

perusahaan terbesar selama tahun 1996 sampai 2010. Adapun independensi 

direksi dan spesialis industri auditor, ukuran perusahaan, rasio utang, rasio harga 

saham terhadap nilai buku, klaim implisit, resiko akiva operasi litigasi bersih, dan 

logs dummy sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. 

 

2.2  Variabel Dependen 

 Manajemen laba telah didefinisikan dalam berbagai bentuk. Schipper 

(1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai intervensi yang disengajakan 

dalam proses penyajian laporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. Laba dimanipulasi sehingga tokoh akuntansi 

dapat membantu manajer mencapai kepentingan pribadi (Watts & Zimmerman, 

1986). Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangan dalam 

menyajikan laporan serta penataan transaksi untuk mengubah laporan keuangan 

dengan tujuan untuk mengelabui beberapa pemegang saham mengenai kinerja 

ekonomi perusahaan yang rendah atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang 

bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan (Dechow et al. 1995 dan Healy 

& Wahlen, 1999). Scott (1997) mendefinisikan manajemen laba sebagai 

pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dari standar akuntansi yang ada dan 

secara alamiah dapat memaksimumkan utilitas dan atau nilai pasar perusahaan. 
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 Gulzar dan Wang (2011) manajemen laba dapat didefinisikan sebagai 

penyesuaian dari laporan kinerja ekonomi perusahaan oleh orang dalam baik 

untuk menyesatkan beberapa pemegang saham maupun untuk mempengaruhi 

hasil kontrak. Teoh, Welch, dan Wong (1998) menunjukkan bahwa ada tiga 

sumber manajemen laba yaitu penggunaan metode akuntansi, penggunaan 

estimasi akuntansi, dan pengakuan aset dan transaksi restrukturisasi. 

 Scott (1997) mengemukakan beberapa bentuk manajemen laba dalam 

mempengaruhi angka laporan keuangan, antara lain: 

a. Taking a Bath merupakan sebuah situasi dimana manajemen harus 

melaporkan kerugian, maka manajemen akan melaporkan dalam jumlah 

besar. Dengan tindakan ini manajemen berharap dapat meningkatkan laba 

yang akan datang dan kesalahan kerugian piutang perusahaan dapat 

dilimpahkan ke manajemen lama, jika terjadi pergantian manajer. 

b. Income Minimization merupakan sebuah situasi dimana manajer akan 

menurunkan laba untuk tujuan tertentu, misalnya: untuk tujuan penghematan 

kewajiban pajak yang harus dibayar perusahaan kepada pemerintah, karena 

semakin rendah laba yang dilaporkan perusahaan semakin rendah pula pajak 

yang harus dibayarkan. 

c. Income Maximization merupakan sebuah situasi dimana manajer akan 

berusaha menaikkan laba untuk tujuan tertentu, misalnya: menjelang IPO 

manajer akan meningkatkan laba dengan harapan mendapatkan reaksi yang 

positif dari pasar. 
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d. Income Smoothing merupakan sebuah situasi untuk meratakan laba yang 

dilaporkan, dengan tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, 

karena umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil. 

 Scott (2000) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, 

antara lain: 

a. Bonus Purposes merupakan sebuah situasi dimana manajer yang memiliki 

informasi atas laba bersih perusahaan akan bertindak secara oportunistik 

untuk melakukan manajemen laba dengan memaksimalkan laba saat ini. 

b. Political Motivation merupakan sebuah situasi dimana manajemen laba 

digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. 

Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya 

tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang 

lebih ketat. 

c. Taxation Motivation adalah motivasi penghematan pajak menjadi motivasi 

manajemen laba yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan 

dengan tujuan untuk penghematan pajak pendapatan. 

d. Pergantian CEO artinya CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung 

menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka dan jika kinerja 

perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak 

diberhentikan. 

e. Initial Public Offering (IPO) merupakan sebuah situasi dimana perusahaan 

yang akan go public belum memiliki nilai pasar dan menyebabkan manajer 
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perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dengan harapan 

dapat menaikkan harga saham perusahaan. 

f. Pentingnya memberi informasi kepada investor adalah informasi mengenai 

kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor sehingga pelaporan 

laba perlu disajikan agar investor tetap menilai bahwa perusahaan tersebut 

dalam kinerja yang baik.    

 

2.3  Pengaruh Antar Variabel 

2.3.1 Pengaruh antara Independensi Anggota Dewan terhadap Manajemen 

Laba 

 Hasil penelitian Shen & Chih (2007), Shah et al. (2009), Abdoli (2011), 

Lin (2011), Amer & Abdelkarim (2011) membuktikan bahwa adanya hubungan 

signifikan positif antara independensi anggota dewan terhadap manajemen laba. 

Hal ini disebabkan karena komisaris independensi pada dewan belum 

menjalankan fungsi pengawas secara efektif dan independen, sehingga membuka 

peluang bagi manajemen perusahaan untuk melakukan manipulasi laporan 

keuangan. 

 Penelitian yang dikembangkan oleh Saleh et al. (2008) menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan negatif dari independensi anggota dewan 

terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan semakin banyak anggota dewan 

independen maka akan lebih baik dalam pengawasan manajemen laba sehingga 

tingkat manajemen laba akan semakin rendah. Hasil penelitian yang 

dikembangkan Jaggi et al. (2009) juga membuktikan bahwa independensi anggota 
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dewan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan independensi anggota dewan perusahaan 

sangat penting untuk memastikan pelaporan keuangan perusahaan yang 

berkualitas tinggi tanpa ada unsur manipulasi.  

 Hasil penelitian Chen et al. (2005), Cornett et al. (2008), Johari et al. 

(2008), Gargouri et al. (2010), Gumanti dan Prasetiawati (2011), Roodposhti dan 

Chashmi (2011), Chekili (2012), Alzoubi (2012), Shiri et al. (2012), Jouber dan 

Fakhfakh (2012), dan Sun dan Liu (2013)  membuktikan bahwa adanya hubungan 

signifikan negatif antara independensi anggota dewan terhadap manajemen laba. 

Hal ini membuktikan bahwa keberadaan komisaris independen akan 

meningkatkan efektivitas kontrol atas laporan keuangan perusahaan. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Roodposhti dan Chashmi (2011) 

memiliki pengaruh  yang negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini 

disebabkan bahwa bertambahnya direktur luar yang bersifat independen sebagai 

anggota dewan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen laba 

perusahaan, sehingga investor dapat mempercayai informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan ketika terdapat anggota dewan independen yang lebih banyak. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yang et al. (2009) menunjukkan 

bahwa independensi anggota dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan pengetahuan 

keuangan yang wajib dimiliki anggota dewan independen untuk mendeteksi 

manajemen laba masih rendah sehingga sulit bagi anggota dewan independen 

untuk menganalisa informasi dan mendeteksi manajemen laba. 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Abbas (2009) menunjukkan 

bahwa independensi anggota dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba. Berdasarkan hasil uji tersebut, Al-Abbas (2009) 

berpendapat bahwa perusahaan-perusahaan di Saudi tidak menerapkan tata kelola 

perusahaan untuk kebaikan perusahaan, namun hanya sebatas ketaatan pada 

peraturan yang berlaku. 

 Hasil penelitian dilakukan oleh Saleh et al. (2005), Shah et al. (2009), 

Hashim dan Devi (2007), Gulzar dan Wang (2011), Nahandi et al. (2011), 

Nugroho dan Eko (2011), Ishak et al. (2011), Chiraz dan Aris (2012), Moradi et al. 

(2012), dan Soliman dan Ragab (2013) mengemukakan bahwa independensi 

anggota dewan tidak terdapat hubungan signifikan terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dalam 

perusahaan gagal menjadi salah satu mekanisme tata kelola perusahaan dalam 

mendeteksi manajemen laba. 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba 

 Hasil penelitian Rahman dan Ali (2006) menunjukkan ukuran dewan 

direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin besar jumlah dewan, maka semakin tidak efektif 

fungsi pengawasannya. Ketika jumlah anggota dewan terlalu banyak, koordinasi 

serta proses penyelesaian masalah menjadi lebih susah. Hasil penelitian Chekili 

(2012) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan secara 

positif terhadap manajemen laba. Hasil tersebut menunjukkan ukuran dewan yang 
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besar merupakan ancaman untuk pengawasan terhadap manajemen sehingga 

semakin besar kesempatan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cornett et al. (2008), Johari et al. 

(2008), Yang et al. (2009), Alzoubi (2012), Amer dan Abdelkarim (2011). Hasil 

penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan direksi terdapat hubungan 

signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hal ini membuktikan bahwa dewan 

direksi memegang peranan penting dalam menelah kinerja manajemen untuk 

menyakinkan bahwa perusahaan dijalankan secara baik dan kepentingan 

pemegang saham dilindungi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soliman dan 

Ragab (2013) menunjukkan ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang 

signifikan secara negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa semakin besar ukuran dewan maka semakin tinggi kapasitas 

pengawasan dewan serta ukuran dewan yang besar cenderung meningkatkan 

keahlian finansial dan perbedaan anggota dewan. 

 Hasil penelitian dilakukan oleh Al-Abbas (2009) menunjukkan pengaruh 

yang tidak signifikan terhadap manajemen laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan-perusahaan di Saudi tidak menerapkan peraturan tata kelola 

perusahaan untuk mengontrol dan menata perusahaan, namun hanya sebatas 

sebagai ketaatan terhadap peraturan. Hasil penelitian yang diperoleh Nugroho dan 

Eko (2011), Nahandi et al. (2011), Kouki et al. (2011), Jouber dan Fakhfakh 

(2012), Moradi et al. (2012) menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak 

memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa 
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banyaknya jumlah dewan direksi tidak mempengaruhi praktek manajemen laba 

dalam perusahan.  

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

 Roodposhti dan Chashmi (2011) meneliti bahwa kepemilikan institusional 

ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam perusahaan maka semakin 

tinggi tingkat diskresioner akrual perusahaan. Kepemilikan institusional yang 

dominan dalam perusahaan menyulitkan kepemilikan institusional melakukan 

pengawasan untuk mengurangi praktik manajemen laba dalam perusahaan secara 

efektif.  

 Ali et al. (2008) menguji hubungan antara struktur kepemilikan dan 

manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Malaysia. Penelitian ini 

menguji salah satu bagian dari struktur kepemilikan yaitu kepemilikan 

institusional yang membuktikan adanya pengaruh yang negatif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. Peneliti tata kelola perusahaan memastikan bahwa 

investor institusional membantu dalam mengurangi biaya kelembagaan dan 

memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap diskresioner akrual. Penelitian yang 

dilakukan oleh Jouber dan Fakhfakh (2012) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Iqbal dan Strong (2010) serta Riahi dan 

Arab (2011) juga menunjukkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan hasil penelitian Chiraz dan Anis 
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(2012) menunjukkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan 

secara negatif terhadap manajemen laba. 

2.3.4 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

 Penelitian Johari et al. (2008) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak manajer menguasai saham perusahaannya, mereka akan 

semakin mengelola pendapatan perusahaan untuk kepentingan mereka. Riahi dan 

Arab (2011) menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

manajemen laba, yang menunjukkan semakin tinggi tingkat kepemilikan 

manajerial maka semakin tinggi tingkat perbedaan kepentingan dan manajer akan 

terdorong melakukan manajemen laba untuk menghasilkan keuntungan pribadi. 

 Hasil penelitian Ali et al. (2008) yang membuktikan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, 

menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan manajerial dapat membatasi aktivitas 

manajemen laba ketika tingkat kepemilikan manajerial semakin tinggi maka 

manajer untuk melakukan manajemen laba akan semakin rendah. Hasil penelitian 

Alves (2012) menunjukkan bahwa dengan kepemilikan manajerial yang lebih 

tinggi, akan menurunkan diskresioner akrual sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan secara negatif terhadap 

manajemen laba namun hasil penelitian Gulzar dan Wang (2011) menyatakan 

bahwa jumlah saham yang dimiliki oleh direksi tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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 Hasil uji Chekili (2012) dan Iqbal dan Strong (2010). terhadap pengaruh 

mekanisme tata kelola perusahaan dan manajemen laba yang menggunakan 

kepemilikan manajerial sebagai salah satu independen variabel menunjukkan 

kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu karakteristik dari mekanisme 

tata kelola perusahaan. Kepemilikan manajerial yang besar dapat menyebabkan 

manajer perusahaan menyajikan kembali angka-angka keuangan dengan tidak 

mengungkapkan informasi penting kepada pemegang saham lain untuk 

keuntungan pribadi, namun jika kepemilikan manajerial rendah maka manajer 

perusahaan diharapkan untuk dapat jujur dengan pemegang saham lainnya karena 

adanya pengawasan yang berkelanjutan sehingga mengurangi kemungkinan 

penyajian kembali dan informasi keuangan diharapkan bebas dari kesalahan atau 

salah saji. Hasil penelitian Iqbal dan Strong (2010) serta Gulzar dan Wang (2011) 

menyatakan tidak ada pengaruh signifikan dari kepemilikan manajerial terhadap 

manajemen laba. 

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chen et al. (2005), Hashim dan Devi 

(2007), Johari et al. (2008), Al-Fayoumi et al. (2010), Hamza dan Lakhal (2010), 

Han et al. (2010), Ishak et al. (2011), Roodposhti dan Chashmi (2011), Nahandi et 

al. (2011), Kouki et al. (2011) Jouber dan Fakhfakh (2012), Al-zyoud (2012), 

Shiri et al. (2012), Alves (2012), Soliman dan Ragab (2013), dan Sun dan Liu 

(2013) membuktikan bahwa terdapat signifikan positif terhadap manajemen laba. 

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan target yang relatif kecil dibandingkan 
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dengan perusahaan yang mengakuisisi, maka manipulasi harga saham juga relatif 

kecil. 

 Riahi dan Arab (2011) menggunakan ukuran perusahaan untuk diuji 

sebagai variabel kontrol dan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Hasil tersebut mengindikasikan 

bahwa perusahaan yang lebih besar cenderung melakukan manajemen laba untuk 

meningkatkan nilai laba perusahaan agar perusahaan terlihat lebih baik di mata 

calon investor. 

 Hasil penelitian Saleh et al. (2005), Sarkar et al. (2009), Cornett et al. 

(2008), Yang et al. (2009), Jaggi et al. (2009), Gargouri et al. (2010), Jao dan 

Pagulung (2011), Amer dan Abdelkarim (2011), Lin (2011), Gulzar dan Wang 

(2011), Abdoli (2011), Gumanti dan Prasetiawati (2011), Chiraz dan Aris (2012) 

menyatakan bahwa memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan uang lebih besar biasanya memiliki 

sistem pengendalian intern dan mekanisme tata kelola perusahaan yang kuat, 

sehingga mengurangi tindakan manajemen laba. 

 Ukuran perusahaan yang lebih kecil tidak terlalu diperhatikan oleh pihak 

pemerintah sehingga akan lebih cenderung untuk melakukan manajemen laba. Hal 

tersebut memicu Rahman dan Ali (2006) untuk menggunakan ukuran perusahaan 

sebagai variabel kontrol dalam penelitiannya mengenai pengaruh karakteristik 

dewan, komite audit, dan konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba. 

Hasil penelitian sesuai dengan pernyataan tersebut bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 
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 Ukuran perusahaan yang kecil akan kurang diteliti oleh otoritas sehingga 

lebih cenderung untuk melakukan manajemen laba, namun penelitian Gulzar dan 

Wang (2011) yang menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Hasil penelitian yang diperoleh Shen dan Chih (2007), 

Shah et al. (2009), Hashim dan Devi (2007), Murhadi (2010), Naz et al. (2011), 

dan Moradi et al. (2012) menemukan bahwa tidak ada pengaruh terhadap 

manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecil perusahaan tidak 

pengaruh terhadap tindakan manajemen laba perusahaan. 

2.3.6 Pengaruh Rasio Utang terhadap Manajemen Laba 

 Riahi dan Arab (2011) menguji rasio hutang sebagai variabel kontrol dan 

hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan oleh perusahaan yang memiliki 

utang besar akan dimonitor erat oleh pemberi pinjaman sehingga perusahaan akan 

berusahaa untuk mempraktikkan manajemen laba, agar dinilai baik oleh pemberi 

pinjaman. 

 Hasil penelitian Johari et al. (2008) menyatakan bahwa rasio utang sebagai 

variabel kontrol berpengaruh signifkan secara negatif terhadap manajemen laba. 

Konsisten dengan hasil penelitian Johari et al. (2008), hasil penelitian Hashim dan 

Devi (2008) menyatakan bahwa rasio utang keuangan sebagai variabel kontrol 

dalam penelitian ini berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. 

Pada penelitian Nahandi et al. (2011), rasio utang digunakan sebagai variabel 

kontrol dan hasil penelitian menunjukkan rasio utang berpengaruh negatif 
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terhadap manajemen laba, namun hasil penelitian yang dikembangkan oleh 

Roodposhti dan Chashmi (2011). Rasio utang diuji sebagai variabel kontrol dan 

ditemukan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba.  

 Hasil penelitian Habbash et al. (2008) yang menggunakan rasio utang 

sebagai variabel kontrol menunjukkan bahwa rasio utang tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Konsisten dengan penelitian tersebut, hasil 

uji yang dilakukan oleh Al-Abbas (2009), Al-Fayoumi et al. (2010), dan Moradi 

et al. (2012) juga menunjukkan rasio utang tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Saleh et al. (2005), Hashim dan Devi 

(2007), Murhadi (2010), Al-Fayoumi et al. (2010), Jao dan Pagulung (2011), 

Ishak et al. (2011), Amer dan Abdelkarim (2011), Lin (2011), Moradi et al. (2012) 

menemukan bahwa tidak ada hubungan rasio utang sebagai variabel kontrol 

terhadap manajemen laba. Hal tersebut menunjukkan bahwa besar kecil utang 

yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.3.7 Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Manajemen Laba 

 Hasil Penelitian Hashim dan Devi (2008), Gulzar dan Wang (2011) 

menyatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba karena manajer lebih cenderung untuk meningkatkan pendapatan 

jika nilai arus kas rendah.  Penelitian Ali et al. (2008) yang menggunakan arus kas 

operasi sebagai variabel kontrol menunjukkan bahwa arus kas operasi 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hasil uji tersebut dapat disebabkan 

karena CFO memiliki hubungan sistematik yang terbalik dengan akrual. 
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Konsisten dengan hasil penelitian tersebut, Saleh et al. (2008) juga menyatakan 

bahwa arus kas operasi memiliki pengaruh yang signifikan secara negatif terhadap 

manajemen laba. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Buniamin et al. (2012) serta Chiraz dan 

Anis (2012) menunjukkan bahwa arus kas memiliki pengaruh yang signifikan dan 

negatif terhadap manajemen laba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

perusahaan yang memiliki kinerja arus kas operasi yang kuat jarang melakukan 

manipulasi peningkatan laba karena memiliki hasil kinerja yang bagus. Pada sisi 

lain, perusahaan yang memiliki arus kas operasi yang buruk cenderung melakukan 

manipulasi peningkatan laba untuk memberikan isyarat yang positif kepada 

investor. 

 Penelitian Gerayli et al. (2011) menunjukkan bahwa arus kas operasi 

sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini dengan rumus arus kas operasi 

dibagi dengan total aset perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Tidak konsisten dengan hasil penelitian Gerayli et al. (2011), hasil penelitian 

Riahi dan Arab (2011) menyatakan bahwa arus kas sebagai variabel kontrol 

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.  

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Model penelitian dibentuk berdasarkan kesimpulan dan hipotesis atas 

hasil-hasil penelitian sebelumnya, yang membuktikan adanya hubungan positif 

maupun negatif, serta penemuan bahwa antara variabel tidak memiliki pengaruh 
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apapun. Maka, model penelitian yang akan diuji, berdasarkan hipotesis dapat 

dilihat pada Gambar 2.6: 

Gambar 2.6 
Model Pengaruh Independensi Anggota Dewan,Ukuran Dewan, Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Rasio Utang 
 dan Arus Kas Operasi terhadap Manajemen Laba. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 2.6, maka perumusan hipotesis untuk penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan positif antara independensi anggota dewan 

terhadap manajemen laba. 

H2:  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran dewan direksi terhadap 

manajemen laba. 

H3:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan institusional 

terhadap manajemen laba. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan manajerial 

terhadap manajemen laba. 

H5:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba. 

Independensi Anggota Dewan 

Ukuran Dewan 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Managerial 

Kontrol:  
- Ukuran Perusahaan 
- Rasio Utang 
- Arus Kas Operasi 

 

Manajemen Laba 
 

Independensi Anggota Dewan 

Ukuran Dewan Direksi 

Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Manajerial 
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H6:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara rasio utang terhadap 

manajemen laba. 

H7:  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara arus kas operasi terhadap 

manajemen laba. 
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