BAB II
KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
2.1

Manajemen Laba
Laba akuntansi merupakan metode yang paling diterima untuk mengukur

kinerja keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang diungkapkan dapat
dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai prinsip-prinsip yang berlaku umum
(GAAP) dan dijadikan sebagai metode alternatif akuntansi (Yang, Chun, &
Ramadili, 2009). Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement of
Financial Accounting Concept (SFAC) No. 2 merupakan unsur utama dalam
laporan keuangan dan berperan penting bagi pihak internal maupun pihak
eksternal karena memiliki nilai prediktif. Hal ini menyebabkan pihak manajemen
berusaha untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan dinilai baik
oleh pihak eksternal.
Manajemen laba dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan
dengan sengaja, dalam batasan GAAP, untuk mengarah pada suatu tingkatan yang
diinginkan atas laba yang dilaporkan (Assih & Gudono, 2000). Healy dan Wahlen
(1999) mendefinisikan manajemen laba sebagai pertimbangan manajer dalam
pelaporan keuangan dan dalam penataan transaksi untuk mengubah laporan
keuangan yang menyesatkan pemegang saham tentang kinerja ekonomi
perusahaan, maupun untuk mempengaruhi hasil kontrak yang tergantung pada
angka akuntansi yang dilaporkan.
Manajemen laba melibatkan campur tangan manajemen dalam proses
pelaporan keuangan internal perusahaan dengan tujuan untuk menguntungkan diri
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sendiri (Schipper, 1989). Jika keuntungan dimodifikasi sesuai dengan prinsip
akuntansi berlaku umum (GAAP), misalnya mengubah prosedur untuk estimasi
persediaan dan penyusutan, maka ini tidak termasuk penipuan pelaporan
keuangan. Manajemen laba menjadi penipuan apabila telah melampaui GAAP,
seperti mempercepat pengakuan pendapatan dan menunda pengakuan biaya
(Yang, Chun, & Ramadili, 2009).
Menurut Watts dan Zimmerman (1986), terdapat tiga faktor yang
memotivasi terjadinya manajemen laba, yaitu:
1.

Bonus Plan Hypothesis, dimana manajemen akan memilih metode
akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi.
Perusahaan yang memberikan bonus besar berdasarkan laba yang
diperoleh biasanya lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang
dapat meningkatkan laba yang dilaporkan.

2.

Debt Covenant Hypothesis, manajer perusahaan yang melakukan
pelanggaran perjanjian kredit cenderung memilih metode akuntansi yang
memiliki dampak meningkatkan laba (Sweeney, 1994). Hal ini untuk
menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal.

3.

Political Cost Hypothesis, semakin besar perusahaan, semakin besar pula
kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang
menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi
maka akan memancing pemerintah untuk segera mengambil tindakan,
misalnya mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak pendapatan
perusahaan, dan lain-lain.
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Sulistyanto (2008) menyatakan konsep perhitungan manajemen laba
dibagi menjadi dua komponen, yaitu discretionary accrual dan non-discretionary
accrual. Discretionary accrual merupakan komponen akrual yang memungkinkan
manajer untuk melakukan intervensinya dalam memanipulasi laba perusahaan,
seperti merekayasa penggunaan estimasi dan standar akuntansi. Hal ini
disebabkan karena manajer memiliki kemampuan untuk mengendalikannya dalam
jangka waktu pendek. Komponen discretionary accruals terdiri dari penilaian
piutang, pengakuan biaya garansi dan aset modal. Non-discretionary accrual
merupakan komponen akrual yang diperoleh dari standar akuntansi GAAP, yang
ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh manajer.
Contohnya metode penentuan depresiasi dan persediaan harus mengikuti metode
yang diakui dalam prinsip akuntansi (Meutia, 2004).

2.2

Tata Kelola Perusahaan
Warfield, Wild, dan Kenneth (1995) menyebutkan bahwa salah satu

faktor yang paling penting yang bisa mengurangi manajemen laba dan
meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah tata kelola perusahaan. Tata
kelola perusahaan mengacu pada proses, aturan, atau hukum yang diterapkan pada
setiap perusahaan. Tujuan tata kelola perusahaan adalah untuk menjamin prinsip
transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban
(responsibility), independensi (independency), dan keadilan (fairness) dalam
hubungannya dengan para pemangku kepentingan (Komite Nasional Kebijakan
Governance, 2006). Tata kelola perusahaan merupakan mekanisme yang sangat
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penting dalam mengawasi kegiatan manajemen, karena dapat membantu
mengurangi biaya agensi dengan menyelaraskan kepentingan antara manajemen
dan pemilik.
Beberapa studi yang meneliti peran tata kelola perusahaan dalam
pengelolaan laba, menemukan bahwa tata kelola perusahaan yang baik secara
efektif dapat membatasi manajer agar tidak terlibat dalam kegiatan manipulasi
laba. Struktur tata kelola perusahaan yang baik membantu memastikan bahwa
manajemen memanfaatkan sumber daya perusahaan dengan baik dan melaporkan
kondisi keuangan serta kinerja operasi perusahaan dengan benar (Lin & Huang,
2010). Fungsi terbentuknya tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan
kesesuaian pelaporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum
(GAAP), dan untuk mempertahankan kredibilitas mekanisme tata kelola
perusahaan yang diharapkan dapat mengurangi manajemen laba, karena
mekanisme tersebut secara efektif mengawasi manajemen dalam proses pelaporan
keuangan (Patrick, Paulinus, & Nympha, 2015).

2.3

Model Penelitian Terdahulu
Aygun, Ic, dan Sayim (2014) menganalisis pengaruh kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, dan ukuran dewan terhadap manajemen
laba. Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol yaitu return on assets,
ukuran perusahaan, dan leverage. Sampel penelitian yang digunakan adalah 230
perusahaan Turki yang terdaftar di Bursa Efek Istanbul pada periode 2009-2012.
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Farouk dan Hassan (2014) melakukan penelitian dengan mengambil
sampel 8 perusahaan Chemical and Paints pada periode 2007-2011 di Nigeria,
dan Isenmila dan Elijah (2012) mengambil sampel 10 bank komersial, dengan
data laporan keuangan yang telah diaudit pada periode 2006-2010 di Nigeria.
Kedua penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh struktur kepemilikan
terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional, dan kepemilikan blockholder.
Ayadi dan Boujelbene (2014) meneliti pengaruh struktur kepemilikan
yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan konsentrasi
kepemilikan terhadap manajemen laba. Peneliti menambahkan ukuran perusahaan,
leverage, growth, dan International Financial Reporting Standards (IFRS)
sebagai variabel kontrol. Sampel yang digunakan adalah 117 perusahaan Perancis
pada periode 2003-2011.
Ajina, Bouchareb, dan Souid (2013) meneliti tentang pengaruh
mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Variabel independen
yang digunakan yaitu ukuran dewan, independensi dewan, CEO duality, komite
audit, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,
kepemilikan keluarga, dan kualitas audit, serta variabel kontrol yang terdiri dari
ukuran perusahaan, level of debt, dan foreign market. Penelitian ini menggunakan
sampel 145 perusahaan yang terdaftar di Perancis pada periode 2003-2006.
Mitani (2010) melakukan penelitian pada 799 perusahan-perusahaan
manufaktur di Jepang pada periode 1999-2004. Penelitian ini bertujuan untuk
menguji pengaruh kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, stock option,
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kepemilikan institusional, financial institution, domestic other holding, dan
foreign other holding terhadap manajemen laba, serta ukuran perusahaan, growth,
profitabilitas, dan leverage sebagai variabel kontrol.
Kamran dan Shah (2014) melakukan penelitian dengan mengambil
sampel 372 perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange, Pakistan, pada
periode 2003-2010. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu konsentrasi
kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kualitas audit,
ukuran dewan, dan CEO duality.
Ramadan (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur
kepemilikan terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan yaitu
equity concentration, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, serta
variabel kontrol yang digunakan yaitu ukuran perusahaan, financial leverage, dan
profitabilitas. Penelitian ini menggunakan sampel 77 perusahaan industri Jordan
yang terdaftar di Amman Stock Exchange pada periode 2000-2014.
Alves (2012) meneliti pengaruh kepemilikan manajerial, konsentrasi
kepemilikan, dan kepemilikan institusional, serta variabel kontrol yang terdiri dari
ukuran perusahaan, firm performance, leverage, ukuran dewan, dan operating
cash flow terhadap manajemen laba. Sampel penelitian yang diguanakan adalah
34 perusahaan non-keuangan pada perusahaan Portugis pada tahun 2002-2007.
Roodposhti dan Chashmi (2011) melakukan penelitian pada 196
perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exhange pada tahun 2004-2008.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan,
independensi dewan, CEO dominance, dan kepemilikan institusional sebagai
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variabel independen, serta ukuran perusahaan dan leverage sebagai variabel
kontrol terhadap manajemen laba.
Shah,

Zafar,

dan

Durrani

(2009)

melakukan

penelitian

untuk

menganalisis pengaruh komposisi dewan terhadap manajemen laba. Variabel
independen yang digunakan yaitu independensi dewan dan kepemilikan
institusional. Return on equity dan ukuran perusahaan ditambahkan sebagai
variabel kontrol. Sampel yang diteliti yaitu 654 perusahaan yang terdaftar di
Karachi Stock Exchange pada periode 2003-2007.
Al-Zyoud (2012) meneliti data 250 perusahaan terbesar yang terdaftar di
Bursa Efek London pada tahun 2005. Penelitian ini dilakukan untuk menguji
pengaruh chairman independence, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan
institusional, serta variabel kontrol yaitu leverage, ukuran perusahaan, return on
asset, dan market book ratio terhadap manajemen laba.
Emamgholipour, Bagheri, Mansourinia, dan Arabi (2013), dan Rezaei
(2012) menguji pengaruh kepemilikan institusional dan independensi dewan, serta
variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen laba.
Emamgholipour et al. (2013) menggunakan sampel 700 perusahaan yang terdaftar
di Tehran Stock Exchange pada periode 2006-2010 sebagai objek penelitian,
sedangkan Rezaei (2012) mengambil data sampel dari 167 perusahaan yang
terdaftar di Tehran Stock exchange pada periode 2004-2009.
Hsu

dan

Wen

(2015)

meneliti

tentang pengaruh

kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, direktur independen, ukuran dewan, dan
CEO duality terhadap manajemen laba. Objek penelitian yang digunakan adalah
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11.604 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Shanghai dan Shenzhen pada
periode 2002-2012.
Hassan dan Ahmed (2012) mengambil data 8 perusahaan makanan dan
minuman yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria pada periode 2006-2010 sebagai
objek penelitian. Tujuannya untuk meneliti pengaruh struktur kepemilikan
terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan
manajerial, institutional shareholding, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan
keluarga, serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.
Penelitian tentang tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba
dilakukan oleh Kurawa dan Saheed (2014). Penelitian ini menggunakan ukuran
dewan, komposisi dewan, CEO duality, kepemilikan manajemen, dan konsentrasi
kepemilikan sebagai variabel independen, serta ukuran perusahaan dan leverage
sebagai variabel kontrol. Sampel penelitian yang digunakan adalah 9 perusahaan
distributor petroleum yang terdaftar di Nigeria Stock Exchange pada periode
2003-2012.
Usman dan Yero (2012) meneliti pengaruh konsentrasi kepemilikan
terhadap manajemen laba, dengan menggunakan leverage, ROA, dan ukuran
perusahaan sebagai variabel kontrol. Sampel yang digunakan adalah 6 perusahaan
konglomerat yang terdaftar di Bursa Efek Nigeria pada periode 2004-2010.
Perwitasari (2014) melakukan penelitian tentang pengaruh struktur
kepemilikan institusional, kepemilikan terkonsentrasi, profitabilitas, dan ukuran
perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian ini menggunakan sampel 363
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perusahaan non-keuangan pada periode 2012, dan 371 perusahaan non-keuangan
pada periode 2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Uwuigbe, Peter, dan Oyeniyi (2014) melakukan penelitian dengan
menggunakan data laporan tahunan 40 perusahaan yang tercatat di Bursa Efek
Nigeria pada periode 2007-2011, sedangkan Bala dan Kumai (2015) mengambil
data 8 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Nigeria pada periode
2009-2014 sebagai objek penelitian. Keduanya melakukan penelitian untuk
menguji pengaruh ukuran dewan, independensi dewan, dan rapat dewan sebagai
variabel independen, serta ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol terhadap
manajemen laba.
Iraya, Mwangi, dan Muchoki (2015) meneliti pengaruh konsentrasi
kepemilikan, ukuran perusahaan, independensi dewan, aktivitas dewan, dan CEO
duality sebagai variabel independen terhadap manajemen laba. Sampel penelitian
yang digunakan adalah 49 perusahaan yang terdaftar di Nairobi Security
Exchange pada periode 2010-2012.
Dengan mengambil sampel data 20 perusahaan privat dan publik
Tunisian pada periode 2000-2009, Chekili (2012) melakukan penelitian tentang
pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Variabel
independen dalam penelitian ini adalah ukuran dewan, CEO duality, konsentrasi
kepemilikan, kepemilikan manajer, investor institusi, presence of external
directors, dan presence of CEO.
Abed, Al-Attar, dan Suwaidan (2012), dan Soliman dan Ragab (2013)
meneliti tentang pengaruh independensi dewan, ukuran dewan, CEO duality,
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insider ownership, serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan, dan financial
leverage terhadap manajemen laba. Abed et al. (2012) mengambil sampel dari
329 perusahaan yang terdaftar di Amman Stock Exchange pada periode 20062009, sedangkan Soliman dan Ragab (2013) mengambil sampel 50 perusahaan
most active-traded yang terdaftar di Bursa Efek Mesir pada periode 2007-2010.
Patrick, Ezelibe Paulinus, dan Nympha (2015) melakukan penelitian
tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba. Ukuran
dewan, ukuran perusahaan, independensi dewan, dan komite audit digunakan
sebagai variabel independen. Sampel penelitian yang digunakan adalah 23
perusahaan di Bursa Efek Nigeria pada periode 2011-2014.
Ishak, Haron, Salleh, dan

Rashid (2011) menggunakan sampel data

laporan tahunan non-finansial dari 236 perusahaan yang terdaftar di Main Market
of Bursa Malaysia pada periode 2009. Tujuannya adalah untuk menguji pengaruh
family board member, ukuran dewan, ukuran komite audit, rapat komite audit,
ukuran perusahaan, independensi dewan, audit committee financial expertise,
jenis auditor, dan leverage terhadap manajemen laba.
Penelitian Latif dan Abdullah (2015) menggunakan sampel 120
perusahaan non-finansial yang terdaftar di Karachi Stock Exchange, Pakistan,
pada periode 2003-2012. Penelitian ini menetapkan manajemen laba sebagai
variabel dependen. Variabel independen yang digunakan yaitu independensi
dewan, CEO duality, ukuran dewan, rapat dewan, ukuran komite audit,
independensi komite audit, insider ownership, kepemilikan institusional, dan
leverage, serta kompensasi CEO, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.
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Rahman, Danbatta, dan Chaharsoughi (2010) meneliti pengaruh
independensi dewan, ukuran dewan, kepemilikan manajerial sebagai variabel
independen, dan ukuran perusahaan sebagai kontrol terhadap manajemen laba.
Sampel 114 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange dengan laporan
tahunan 2008-2010 digunakan dalam penelitian ini.
Penelitian yang dilakukan oleh Al-Rassas dan Kamardin (2015)
bertujuan untuk menguji pengaruh antara independensi dewan direksi,
independensi komite audit, investment in internal function, dan konsentrasi
kepemilikan sebagai variabel independen, serta pengaruh variabel kontrol yaitu
big 4, leverage, ROA, ukuran perusahaan, loss, dan sales growth terhadap
manajemen laba. Sampel yang diambil yaitu 508 perusahaan Bursa Malaysia
Main Market pada periode 2009-2012.
Boediono (2005) meneliti 96 perusahaan manufaktur dengan data laporan
keuangan periode 1996-2002, dan Ujiyantho dan Pramuka (2007) menggunakan
sampel 30 perusahaan sektor manufaktur pada periode 2001-2004. Keduanya
melakukan penelitian tentang hubungan mekanisme tata kelola perusahaan
terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.
Variabel

independen

yang

digunakan

adalah

kepemilikan

institusional,

kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris independen.
Penelitian yang dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010) menggunakan
40 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode
2006-2008 sebagai sampel penelitian. Tujuannya adalah untuk menguji pengaruh
kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris
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independen, kualitas auditor, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap
manajemen laba perusahaan.
Yang, Chun, dan Ramadili (2009) melakukan penelitian dengan
mengambil sampel dari 613 perusahaan yang didasarkan pada 3 sektor utama:
produk konsumen, produk industri, dan konstruksi, yang terdaftar di Bursa Efek
Malaysia. Variabel independen yang digunakan adalah komisaris independen dan
kepemilikan institusional, serta variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran
perusahaan, ukuran dewan, rapat dewan, leverage, dan arus kas terhadap
manajemen laba.
Zamanifakhr, Pouya, dan Yaghoobi (2015) melakukan penelitian tentang
pengaruh ukuran perusahaan dan kapabilitas perusahaan terhadap manajemen
laba. Sampel penelitian ini menggunakan semua perusahaan yang tercatat di
Tehran Stock Exchange pada periode 2009-2013.
Zare, Rafinejad, dan Mahdavi (2014) melakukan penelitian dengan
menggunakan data 83 perusahaan yang tercatat di Tehran Stock Exchange.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, struktur
kepemilikan, kinerja perusahaan dan future growth terhadap manajemen laba.
Behrghani dan Pajoohi (2013) melakukan penelitian dengan menetapkan
manajemen laba dan konservatisme sebagai variabel dependen, sedangkan ukuran
perusahaan sebagai variabel independen. Data dari 72 perusahaan yang terdaftar
di Tehran stock Exchange tahun 2006 dijadikan sebagai sampel penelitian.
Rauf, Johari, Buniamin, dan Rahman (2012) meneliti pengaruh ukuran
perusahaan, arus kas dari aktivitas operasi, dan ukuran dewan terhadap
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manajemen laba. Penelitian ini menggunakan 214 sampel perusahaan yang
terdaftar di Bursa Malaysia pada periode 2007-2008.
Penelitian yang dilakukan oleh Rahmani dan Akbari (2013) bertujuan
untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan struktur modal terhadap
manajemen laba. Sampel yang digunakan yaitu 90 perusahaan non-keuangan yang
tercatat di Tehran Stock Exchange pada periode 2008-2012.
Uwuigbe, Ranti, dan Bernard (2015) menggunakan 20 perusahaan yang
tercatat di Bursa Efek Nigeria dengan data laporan keuangan periode 2006-2010
sebagai objek penelitian. Tujuannya adalah mengetahui pengaruh karakteristik
perusahaan terhadap manajemen laba. Variabel independen yang digunakan yaitu
ukuran perusahaan, leverage, strategi perusahaan, dan cash holding.
Swastika (2013) mempelajari tentang hubungan ukuran perusahaan,
dewan direksi, independensi dewan, dan kualitas audit terhadap manajemen laba.
Data yang diteliti adalah 57 perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia dengan laporan tahunan 2005-2007.
Nassirzadeh, Salehi, dan Alaei (2012) menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi manajemen laba, dengan data 114 perusahaan yang terdaftar di
Tehran Stock Exchange pada periode 2006-2010. Variabel independen yang
digunakan adalah debt equity ratio, ukuran perusahaan, change in manager’s
bonus, dan effective tax rate terhadap manajemen laba.
Nurdiniah dan Herlina (2015), Limanto dan Fanani (2014) melakukan
penelitian tentang analisis faktor yang mempengaruhi manajemen laba pada
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Leverage dan ukuran
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perusahaan digunakan sebagai variabel independen. Nurdiniah dan Herlina (2015)
meneliti data 12 perusahaan manufaktur sektor automotif, dengan laporan
keuangan tahunan periode 2011-2013, sedangkan Limanto dan Fanani (2014)
meneliti data 102 perusahaan manufaktur untuk periode 2010.
Takhtaei, Ojaghi, dan Esfandabadi (2013) meneliti tentang pengaruh
financial leverage, investment diversification, dan contrary effect of investment
diversification terhadap manajemen laba. Sampel yang digunakan adalah 41
perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange pada periode
2002-2008.
Ujah dan Brusa (2014), Alsharairi dan Salama (2011), Matinfard dan
Ojaghi (2013) meneliti pengaruh leverage terhadap manajemen laba. Ujah dan
Brusa (2014) menggunakan sampel 489 perusahaan berdasarkan kapitalisasi pasar
pada periode 1990-2009, Alsharairi dan Salama (2011) menggunakan sampel
perusahaan pengakuisisi di Amerika Serikat yang diambil dari Thomson One
Banker pada periode 1999-2008, dan Matinfard dan Ojaghi (2013) menggunakan
semua perusahaan yang terdapat di Tehran Stock Exchange pada periode 20062011 sebagai sampel penelitian.
Nozarpour dan Norouzi (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh
growth opportunities dan leverage sebagai variabel independen, serta sales to
fixed assets, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol
terhadap manajemen laba. Sampel penelitian yang digunakan yaitu 147
perusahaan di Tehran Security Exchange pada periode 2008-2013.
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Bagheri,

Emamgholipour,

Bagheri,

dan

Rekabdarkolaei

(2013)

mempelajari tentang pengaruh konservatisme akuntansi, kontrak hutang
(leverage), return on equity, serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan
ukuran KAP terhadap manajemen laba. 140 perusahaan yang terdaftar di Tehran
Stock Exchange pada periode 2006-2010 dijadikan sebagai objek penelitian.

2.4

Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.4.1

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba
Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen

perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh
manajemen (Sujoko & Soebiantoro, 2007). Menurut Wahyudi dan Prawestri
(2006), kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai pemegang saham oleh
pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan
(direktur dan komisaris). Christiawan dan Tarigan (2007) menyebutkan bahwa
kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham
perusahaan, dengan kata lain, manajer tersebut juga sekaligus bertindak sebagai
pemegang saham perusahaan.
La Porta, Lopez-de-Silanes, dan Shleifer (1999), Claessens, Djankov, dan
Lang (2000) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dapat mengurangi
konflik antara manajer dengan pemegang saham. Hal ini diharapkan ketika
kepemilikan manajerial meningkat, insentif untuk memanipulasi laba akan
berkurang. Di sisi lain, Stulz (1988) menunjukkan bahwa manajer yang memiliki
tingkat kepemilikan manajerial yang besar dapat memanipulasi laba manajemen
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untuk memaksimalkan tujuan pribadi (Cheng & Warfield, 2005; Healy, 1985;
Holthausen, Larcker, & Sloan, 1995).
Kamran dan Shah (2014) berpendapat bahwa manajer yang lebih mapan
dan memiliki

tingkat

kepemilikan

yang tinggi, dapat

dengan

mudah

mempengaruhi keputusan perusahaan dan memanipulasi angka akuntansi
sedemikian rupa untuk memenuhi kepentingan sendiri. Penelitian yang dilakukan
Aygun et al. (2014), Farouk dan Hassan (2014), Ayadi dan Boujelbene (2014),
Mitani (2010), Isenmila dan Elijah (2012), Kurawa dan Saheed (2014), dan
Boediono (2005) menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan
manajerial berarti besaran discretionary accrual semakin tinggi.
Warfield et al. (1995) menyimpulkan bahwa ada hubungan terbalik
antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba, karena ketika persentase
kepemilikan manajerial meningkat, minat manajemen dan kepentingan investor
individu menjadi lebih bertepatan. Hal ini akan menyebabkan manajemen lebih
bergantung pada investasi jangka panjang, sehingga mengurangi praktik
manajemen laba. Ramadan (2015) berpendapat bahwa manajer dengan
kepemilikan manajerial yang rendah memiliki motivasi yang lebih besar dalam
mempraktikkan manajemen laba untuk mencapai kepentingan pribadi. Penelitian
Ajina et al. (2013), Alves (2012), Hsu dan Wen (2015), Hassan dan Ahmed
(2012), Abed et al. (2012), dan Ujiyantho dan Pramuka (2007) menghasilkan
bahwa

kepemilikan

manajerial

berpengaruh

signifikan

negatif

terhadap

manajemen laba.
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Penelitian Al-Zyoud (2012), Chekili (2012), Latif dan Abdullah (2015),
dan Rahman et al. (2010) tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan
antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba.

2.4.2

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba
Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak-

pihak yang berbentuk institusi, seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi, dan institusi lainnya (Boediono, 2005). Kepemilikan institusional diukur
dengan menggunakan rasio antara jumlah lembar saham yang dimiliki oleh
institusi terhadap jumlah lembar saham perusahaan yang beredar secara
keseluruhan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Menurut Rachmawati dan
Triatmoko (2007), kepemilikan institusional dapat diukur dengan persentase
saham yang dimiliki oleh institusi.
Porter (1992), Claessens dan Fan (2002) berpendapat bahwa investor
institusi tidak berperan aktif dalam memantau kegiatan manajemen. Investor
institusional mungkin tidak mampu mengerahkan peran monitoring dan penilaian
terhadap manajer, karena dapat mempengaruhi hubungan bisnis mereka dengan
perusahaan (Pound, 1988; Sundaramurthy, Rhoades & Rechner, 2005). Bushee
(1998) dan Porter (1992) berpendapat bahwa investor institusi terlalu berfokus
pada hasil keuangan jangka pendek sehingga kurang mampu memantau
manajemen. Manajer juga mungkin takut bahwa investor insitusi dapat menarik
kepentingan mereka dalam perusahaan, sehingga terpaksa mengelola pendapatan
untuk memenuhi investor institusi (Farouk & Hassan, 2014). Argumen ini
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menunjukkan bahwa investor institusi tidak membatasi kebijakan manajemen laba
dan dapat meningkatkan insentif manajemen untuk terlibat dalam kegiatan
manajemen laba (Isenmila & Elijah, 2012; Alves, 2012; Roodposhti & Chashmi,
2011; Emamgholipour et al., 2013; Rezaei, 2012; Hsu & Wen, 2015; Latif &
Abdullah, 2015; Boediono, 2005).
Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa kepemilikan
institusional memiliki peran yang penting dalam meminimalisasi konflik
keagenan yang terjadi antara manajer dengan pemegang saham. Keberadaan
investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme pengawasan yang
efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Investor institusi
memiliki kesempatan, sumber daya, dan kemampuan untuk memonitor manajer
agar lebih terfokus pada nilai perusahaan. Menurut hipotesis efficient monitoring,
kepemilikan institusional berhubungan dengan pemantauan kegiatan manajemen
laba yang lebih efektif, sehingga dapat membatasi dan mengurangi kemampuan
manajer dalam memanipulasi laba perusahaan (Bange & DeBondt, 1998; Bushee,
1998; Chung, Firth, & Kim, 2002; Cornett, Marcus, & Tehranian, 2008; Ebrahim,
2007; Koh, 2003). Hasil ini konsisten dengan penelitian Aygun et al. (2014),
Ayadi dan Boujelbene (2014), Mitani (2010), Kamran dan Shah (2014), Ramadan
(2015), Shah et al. (2009), Al-Zyoud (2012), Hassan dan Ahmed (2012), dan
Chekili (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh
negatif terhadap manajemen laba.
Penelitian Ajina et al. (2013), Perwitasari (2014), Yang et al. (2009),
Ujiyantho dan Pramuka (2007), dan Guna dan Herawaty (2010) menghasilkan
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bahwa tinggi rendahnya tingkat kepemilikan institusional tidak berpengaruh
terhadap manajemen laba. Kepemilikan saham institusi yang relatif besar,
seharusnya dapat membuat investor institusional mempunyai kekuatan yang lebih
dalam mengontrol tindakan manajer. Namun kenyataannya, kepemilikan
institusional tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan
manajemen, sehingga tidak dapat menambah maupun mengurangi manajemen
laba (Perwitasari, 2014).

2.4.3

Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Manajemen Laba
Menurut Hassan dan Ahmed (2012), konsentrasi kepemilikan mengacu

pada proporsi saham yang dimiliki oleh sejumlah pemegang saham, yang biasanya
kepemilikannya diatas 5%. Kepemilikan terkonsentrasi adalah ukuran dari
keberadaan pemegang saham mayoritas dalam suatu perusahaan (Thomsen &
Pedersen, 2000).
Konsentrasi kepemilikan merupakan salah satu mekanisme yang dapat
digunakan

untuk

meningkatkan

efektivitas

monitoring,

karena

dengan

kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses informasi
yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan informasi yang dimiliki
manajemen. Jika ini dapat diwujudkan, maka tindakan manajemen laba dapat
dikurangi (Hubert & Tine, 2002).
Core (2000) menemukan bahwa ketika kepemilikan terkonsentrasi di
tangan beberapa pemegang saham, manajer lebih cenderung bertindak untuk
kepentingan pemilik, serta mengurangi praktik kecurangan dan penipuan. Ramsay
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dan Blair (1993) menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan memberikan
insentif kepada para pemegang saham yang lebih besar untuk memantau
manajemen. Hasil yang sama diperoleh Ayadi dan Boujelbene (2014), Ajina et al.
(2013), Mitani (2010), Kamran dan Shah (2014), Ramadan (2015), Alves (2012),
Roodposhti dan Chashmi (2011), Kurawa dan Saheed (2014), Usman dan Yero
(2012), dan Iraya et al. (2015) yaitu konsentrasi kepemilikan berpengaruh
signifikan negatif terhadap manajemen laba.
Pemegang

saham

besar

memiliki

kecenderungan

menggunakan

kemampuan mereka untuk mengambil alih sumber daya perusahaan yang dapat
meningkatkan manajemen laba dan asimetri informasi (Bradbury, Mak, & Tan,
2006; Firth, Fung, & Rui, 2007). Hassan dan Ahmed (2012) menyimpulkan
bahwa konsentrasi kepemilikan memiliki efek entrenchment yang dapat
meningkatkan kecenderungan manajer dalam memanipulasi laba. Al-Rassas dan
Kamardin (2015) mengungkapkan hasil yang sama, dimana konsentrasi
kepemilikan berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba.
Berbeda juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Perwitasari (2014)
dan Chekili (2012) yang menyimpulkan bahwa banyak sedikitnya saham yang
terkonsentrasi maupun menyebar, akan memiliki fungsi kontrol yang sama
terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan manajer. Hal ini menandakan
bahwa tinggi rendahnya kepemilikan konsentrasi yang dimiliki suatu perusahaan,
tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.
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2.4.4

Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Manajemen Laba
Menurut Iraya et al. (2015) dan Patrick et al. (2015), ukuran dewan

diukur dari total anggota direksi yang terdapat dalam perusahaan. Ukuran dewan
telah menjadi bagian penting dari kemampuan dewan untuk secara efektif
memantau manajemen dan bekerja bersama-sama secara efisien untuk mengawasi
jalannya bisnis (Persons, 2006). Ukuran dewan merupakan indikator yang
digunakan sebagai pemantau ataupun penasehat, yang berkontribusi untuk
memahami perilaku manajemen (Anderson, Mansi, & Reeb, 2004; Coles, Daniel,
& Naveen, 2008).
Penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beasley (1996) dan Jensen
(1993) menyimpulkan bahwa dewan direksi yang berukuran kecil akan lebih
efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan direksi
berukuran besar. Ukuran dewan direksi yang besar dianggap kurang efektif dalam
menjalankan fungsinya, karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta
pembuatan keputusan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Alves (2012), Ishak et
al. (2011), Chekili (2012), Patrick et al. (2015), dan Swastika (2013) yang
membuktikan bahwa ukuran dewan berpengaruh signifikan positif terhadap
manajemen laba, dimana semakin besar ukuran dewan direksi sebuah perusahaan,
maka praktik manajemen laba yang dilakukan juga semakin tinggi.
Penelitian Aygun, Ic, dan Sayim (2014) menemukan pengaruh yang
signifikan negatif antara ukuran dewan dengan manajemen laba, dimana semakin
sedikit jumlah direksi dalam dewan, kemungkinan besar dapat mengeliminasi
penggunaan akrual untuk memanipulasi laba. Uwuigbe et al. (2014) menyatakan
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bahwa perusahaan dengan ukuran dewan direksi yang lebih besar, lebih efektif
dalam mengendalikan dan menghambat keluluasan manajer dalam melakukan
manajemen laba. Iraya et al. (2015) menyimpulkan bahwa dewan yang lebih besar
terkait dengan tingkat manajemen laba yang lebih rendah, karena ukuran dewan
yang lebih besar cenderung menyediakan keahlian yang lebih beragam untuk
meningkatkan kapasitas dewan dalam memonitor (Dalton, Daily, Ellstrand, &
Johnson, 1998; Pearce & Zahra, 1992; John & Senbet, 1998). Hasil ini konsisten
dengan penelitian Hsu dan Wen (2015), Kurawa dan Saheed (2014), Abed et al.
(2012), Bala dan Kumai (2015), Soliman dan Ragab (2013).
Hasil penelitian Ajina et al. (2013), Kamran dan Shah (2014), Latif dan
Abdullah (2015), Rahman et al. (2010), Ujiyantho dan Pramuka (2007), dan Rauf
et al. (2012) menunjukkan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh signifikan
terhadap manajemen laba, yang berarti bahwa besar kecilnya ukuran dewan
direksi tidak mempengaruhi tingkat laba perusahaan.

2.4.5

Pengaruh Independensi Dewan terhadap Manajemen Laba
Independensi dewan adalah anggota dewan komisaris yang tidak

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang
saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang
dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak
semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan
Governance, 2006). Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan
menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari
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luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan
(Ujiyantho & Pramuka, 2007).
Komisaris independen merupakan salah satu mekanisme monitoring yang
digunakan untuk melindungi kepentingan pemegang saham dengan mengawasi
tindakan manajemen (Fama & Jensen, 1983). Dengan adanya persentase
komisaris independen yang lebih tinggi, maka kemungkinan terjadinya penipuan
didalam perusahaan dapat semakin berkurang, karena komisaris independen
dianggap lebih adil dan efektif dalam mengawasi manajemen perusahaan
(Beasley, 1996).
Komisaris independen dapat lebih baik dalam memeriksa proses laba
dibandingkan orang dalam, karena dapat dengan mudah menahan desakan
perusahaan untuk memanipulasi laba. Menugaskan komisaris independen dalam
dewan merupakan mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif untuk
mengurangi masalah keagenan dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan
(Klein, 2002; Peasnell, Pope, & Young, 2005). Hasil penelitian Ajina et al.
(2013), Roodposhti dan Chashmi (2011), Uwuigbe et al. (2014), Iraya et al.
(2015), Abed et al. (2012), dan Swastika (2013) memberikan simpulan bahwa
perusahaan dengan proporsi anggota dewan komisaris independen dapat
mempengaruhi tindakan manajemen laba. Jika anggota dewan komisaris
independen meningkatkan pengawasan, maka penggunaan discretionary accruals
akan semakin rendah (Cornett et al., 2006).
Peran komisaris independen adalah untuk membawakan penilaian yang
independen kepada anggota dewan (Yang et al., 2009). Sebagai anggota luar,
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komisaris independen tidak berperan langsung dalam pengelolaan perusahaan.
Keberadaan komisaris independen dapat memberikan pengawasan yang efektif,
dan dengan demikian menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi
(Hashim & Devi, 2008). Oleh karena itu, perusahaan dengan independensi dewan
yang tinggi, lebih cenderung mengelola pendapatan secara efisien daripada
oportunistik. Rezaei (2012) menemukan bahwa independensi dewan berpengaruh
signifikan positif terhadap manajemen laba. Penelitian Kurawa dan Saheed
(2014), Bala dan Kumai (2015), Patrick et al. (2015), Al-Rassas dan Kamardin
(2015), Boediono (2005), dan Ujiyantho dan Pramuka (2007) mengungkapkan
hasil yang sama.
Disisi lain, penelitian yang dilakukan Shah et al. (2009), Hsu dan Wen
(2015), Soliman dan Ragab (2013), Ishak et al. (2011), Latif dan Abdullah (2015)
tidak menemukan adanya pengaruh signifikan antara independensi dewan dan
manajemen laba. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya dewan komisaris
independen tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen
sehingga tidak dapat mengurangi manajemen laba.

2.5

Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Variabel Dependen

2.5.1

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba
Menurut Ferry dan Jones (1979), ukuran perusahaan menggambarkan

besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukan oleh total aktiva, jumlah
penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Jadi ukuran
perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki suatu perusahaan.
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Penelitian ini mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai natural logaritma dari
total aset perusahaan (Rauf et al., 2012).
Burgstahler and Dichev (1997) berpendapat bahwa kedua perusahaan
berukuran kecil dan besar mengelola pendapatan untuk menghindari penurunan
laba. Kim, Liu, dan Rhee (2003) menyimpulkan bahwa pengaruh ukuran
perusahaan dalam mempraktikkan manajemen laba berbeda antara perusahaan
besar dan kecil. Perusahaan kecil lebih tertarik untuk mempraktikkan manajemen
laba untuk menghindari pengungkapan kerugian, sedangkan perusahaan besar
lebih agresif dalam praktik manajemen laba untuk mempertahankan tingkat
konstan laba untuk menghindari pengungkapan kerugian.
Rahmani dan Akbari (2013) mengungkapkan bahwa perusahaan yang
lebih besar biasanya memiliki sistem internal kontrol yang kuat, sehingga dapat
membantu perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang tidak akurat kepada
publik, dapat mengakses pelayanan yang berkualitas tinggi dari perusahaan CPA
dan juga peduli pada reputasinya. Faktor-faktor ini dapat mencegah manajemen
laba. Sebaliknya, bagaimanapun, perusahaan besar juga menghadapi banyak
tekanan dalam melaporkan pendapatan, dan peningkatan pendapatan memiliki
bargaining power yang lebih tinggi dalam bernegosiasi dengan auditor.
Perusahaan yang berukuran besar juga memiliki daya manajemen yang lebih kuat,
sehingga lebih mudah untuk memanipulasi laba.
Penelitian Alves (2012) membuktikan bahwa ukuran perusahaan
berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Hasil ini sejalan dengan
penelitian Roodposhti dan Chahsmi (2011), Hassan dan Ahmed (2012), Soliman
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dan Ragab (2013), Patrick et al. (2015), Zamanifakhr et al. (2015), Zare et al.
(2014), Berghani dan Pajoohi (2013), Rauf et al. (2012), Rahmani dan Akbari
(2013), Uwuigbe et al. (2015), dan Nassirzadeh et al. (2012).
Aygun et al. (2014), Ayadi dan Boujelbene (2014), Ajina et al. (2013),
Mitani (2010), Ramadan (2015), Rezaei (2012), Kurawa dan Saheed (2014),
Usman dan Yero (2012), Bala dan Kumai (2015), Ishak et al. (2011), Swastika
(2013), Latif dan Abdullah (2015), Rahman et al. (2010), Al-Rassas dan
Kamardin (2015), Limanto dan Fanani (2014) menemukan bahwa ukuran
perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.
Hasil penelitian Shah, Zafar, dan Durrani (2009), Emamgholipour et al.
(2013), Abed et al. (2012), Nurdiniah dan Herlina (2015), dan Bagheri et al.
(2013) menyatakan bahwa besar atau kecilnya suatu perusahaan tidak
berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.5.2

Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba
Ramadan (2015) mendefinisikan leverage sebagai rasio hutang yang

dapat dihitung dengan membagikan total hutang terhadap total aset perusahaan.
Leverage adalah peningkatan risiko dan tingkat pengembalian melalui
penggunaan pembiayaan tetap, seperti hutang (Gitman & Zutter, 2012). Leverage
merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain.
DeFond dan Jiambalvo (1994), dan Sweeney (1994) menyimpulkan
bahwa manajer menggunakan akrual diskresioner untuk memenuhi persyaratan
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perjanjian hutang, karena perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi
memiliki insentif yang lebih besar untuk meningkatkan pendapatan. Trueman dan
Titman (1988) berpendapat bahwa mengelola laba memungkinkan manajer untuk
mengurangi perkiraan berbagai tuntutan tentang volatilitas atau ketidakstabilan
proses pendapatan perusahaan, dan menurunkan penilaian tentang probabilitas
kebangkrutan. Konsisten dengan debt hypothesis, manajer di perusahaan dengan
tingkat leverage yang lebih tinggi cenderung menerapkan manajemen laba yang
agresif untuk mencegah pelanggaran perjanjian hutang (Watts & Zimmerman,
1986).
Nurdiniah dan Herlina (2015) menemukan bahwa leverage berpengaruh
signifikan positif terhadap manajemen laba, dimana disimpulkan bahwa tingkat
hutang perusahaan dapat memberikan kontribusi terhadap manajer dalam
mengelola pendapatan. Hasil ini sependapat dengan penelitian Alves (2012),
Roodposhti dan Chashmi (2011), Emamgholipour et al. (2013), Usman dan Yero
(2012), Al-Rassas dan Kamardin (2015), Limanto dan Fanani (2014), Ujah dan
Brusa (2014), Nozarpour dan Norouzi (2015), Matinfard dan Ojaghi (2013) yang
menunjukkan ketika ada peningkatan pada leverage, oportunisme manajemen
perusahaan juga semakin meningkat dalam hal manajemen laba.
Takhtaei, Ojaghi, dan Esfandabadi (2013) menemukan bahwa leverage
berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan
bahwa peningkatan leverage cenderung menurunkan manajemen laba, karena
direksi perusahaan menjadi hambatan demi kepentingan kreditor dengan
permintaan laporan keuangan yang telah diaudit, dan membatasi kontrak hutang
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dalam menerapkan manajemen laba. Alsharairi dan Salama (2011) menyatakan
bahwa debt creation cenderung lebih membatasi kemampuan perusahaan dalam
mengembangkan discretionary accruals. Hasil ini konsisten dengan penelitian
Aygun et al. (2014), Ramadan (2015), Kurawa dan Saheed (2014), Soliman dan
Ragab (2013), dan Bagheri et al. (2013) yang membuktikan bahwa perusahaan
dengan leverage yang lebih tinggi, terkait dengan tingkat manajemen laba yang
lebih rendah.
Penelitian Ayadi dan Boujelbene (2014), Ajina et al. (2013), Mitani
(2012), Abed et al. (2012), Ishak et al. (2011), Latif dan Abdullah (2015), dan
Uwuigbe et al. (2015) berpendapat leverage tidak berpengaruh signifikan
terhadap manajemen laba. Hal ini berarti bahwa perusahaan yang memiliki tingkat
leverage yang tinggi maupun rendah tidak terlibat dalam manajemen laba dalam
upaya untuk memiliki laporan yang memungkinkan perusahaan untuk memikat
modal dengan harga atau tarif yang wajar.

2.6

Model Penelitian
Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah manajemen

laba

sebagai

variabel

dependen,

kepemilikan

manajerial,

kepemilikan

institusional, konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan, dan independensi dewan
sebagai variabel independen, serta ukuran perusahaan dan leverage sebagai
variabel kontrol.
Gambar 1 merupakan model penelitian yang menggambarkan variabelvariabel yang mempengaruhi manajemen laba. Tujuan dari penelitian ini adalah
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untuk melihat seberapa besar pengaruh dari variabel independen dan variabel
kontrol terhadap manajemen laba sebagai variabel dependen.
Berdasarkan uraian diatas, maka model penelitian yang digunakan adalah
sebagai berikut:
Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan Institusional
Konsentrasi Kepemilikan
Ukuran Dewan

Manajemen Laba

Independensi Dewan
Ukuran Perusahaan
Leverage
Gambar 1 Model Penelitian Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap
Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2.7

Perumusan Hipotesis
Berdasarkan uraian dan kerangka model diatas, maka hipotesis untuk

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:
H1:

Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap
manajemen laba.

H2:

Kepemilikan institusional memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap
manajemen laba.
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H3:

Konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap
manajemen laba.

H4:

Ukuran dewan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap manajemen
laba.

H5:

Independensi dewan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap
manajemen laba.
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