BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)
Teori keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami
corporate governance. Menurut Hurabarat dan Huseine (2006), Teori agensi yaitu
yang menyatakan mengenai pentingnya pemilik perusahaan (pemilik saham)
menyerahkan penglolaan perusahaan kepada tenaga profesional (disebut agent)
yang lebih mengerti dan profesional dalam menjalankan bisnis.
Dalam agency theory, hubungan antara kegenan (agency relationship)
timbul karena adanya suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (pricipal)
memerintah orang lain (agent) untuk melakukan jasa atas nama principal serta
memberikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agent (Jensen
dan Meckling 1976). Prinsipal adalah pemegang saham atau investor, sedangkan
agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Inti dari
hubungan keagenan adalah adanya pemisahan fungsi antara kepemilikan di
investor dan pengendalian di pihak manajemen.
Menurut Alijoyo dan Zaini (2004), menyatakan terdapat beberapa asumsi
dasar yang membangun teori ini, diantaranya sebagai berikut:
1)

Agency Conflict
Terdapat kemungkinan konflik dalam hubungan antara prinsipal dan agen

(agency conflict), konflik yang timbul sebagai akibat keinginan manajemen (agen)
untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan kepentingannya yang dapat
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mengorbankan kepentingan pemegang saham (prinsipal) untuk memperoleh return
dan nilai jangka panjang perusahaan. Agency conflict timbul karena berbagai hal
seperti:
a)

Moral-Hazard
Manajemen memilih investasi yang paling sesuai dengan kemampuan
dirinya dan bukan yang paling menguntungkan bagi perusahaan.

b)

Earning Retention
Manajemen cenderung mempertahhankan tingkat pendapatan perusahaan
yang stabil, sedangan pemegang saham lebih menyukai distribus kas yang
lebih tinggi melalui beberapa peluang investasi internal yang positif.

c)

Risk-Aversion
Menajemen cenderung mengambil posisi aman untuk mereka sendiri dalam
mengambil keputusan investasi.

d)

Time-Horizon
Manajemen cenderung hanya memperhatikan cash flow perusahaan sejalan
dengan waktu penugasan mereka.

2)

Agency Problem
Asumsi dasar lainnya yan membangun agency theory adalah agency
problem yang timbul sebagai akibat adanya kesenjangan antara kepentingan
pemegang saham sebagai pemilik dan manajemen sebagai pengelola.
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2.1.2 Laba
Menurut Belkaoui (2007), Laba Akuntansi secara operasional didefinisikan
sebagai perbedaan yang direalisasikan dan transaksi yang terjadi selama satu
periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.
Menurut Yadianti (2010), secara sintaktis accounting income atau laba
akuntansi merupakan “hasil penandiangan antara pendapatan dan beban, atau
selisih antara pendapatan atau beban yang berdasarkan pada prinsip realisasi atau
aturan matching yang memadai.
Sedangkan Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) no. 1
menyatakan bahwa informasi laba merupalan perhatian utama dalam menaksir
kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Informasi laba dapat membantu
stakeholder melakukan penaksiran atas laba perusahaan di masa mendatang
(Wirdayanti, 2009).
Laba mengandung makna bersih atau neto yaitu sebagai net income atau
penghasilan bersih untuk suatu periode. Laba menunjukkan keuntungan yang
diperoleh perusahaan dan tercantum dalam laporan laba rugi. Laporan laba rugi
adalah laporan yang menunjukkan pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari
suatu unit usaha untuk periode tertentu. Selisih antara pendapatam-pendapatan dan
biaya-biaya merupakan laba yang diperoleh atau rugi yang diderita oleh
perusahaan.
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2.1.3 Manajemen Laba
Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement of Financial
Accounting Concept (SFAC) nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan
keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena
memiliki nila prediktif. Hal tersebut membuat pihak manajemen berusaha untuk
melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak
eksternal.
Healy dan Wahlen (1999) memberikan definisi yang komprehensif yaitu
Manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan
keuangan dan transaksi penataan untuk mengubah laporan keuangan baik
menyesatkan beberapa stakeholder tentang kinerja ekonomi yang mendasari
perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada angka
akuntansi yang dilaporkan.
Fischer dan Rosenzweig (1995), mendefinisikan manajemen laba sebagai
tindakan

seorang manajer dengan

(menurunkan)

laba

periode

menyajikan

berjalan

dari

laporan

unit

yang menaikan

usaha

yang

menjadi

tanggungjawabnya, tanpa menimbulkan kenaikan (penurunan) profitabilitas
ekonomi unit tersebut dalam jangka panjang. Sedangkan menurut Healy dan
Wahlen

(1999),

manajemen

laba

terjadi

ketika manajer menggunakan

pertimbangan (judgment) dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi
untuk

merubah

laporan

keuangan,

dengan

tujuan

untuk

memanipulasi

besaran (magnitude) laba kepada beberapa stakeholders tentang kinerja ekonomi
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perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung
pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan.
Davidson et a.l. (2005), mendefinisikan manajemen laba sebagai suatu
proses tahap pengambilan pertimbangan melalui penggunaan prinsi-prinsip yang
berlaku umum untuk mencapai tingkat laba yang di laporkan. Sedangkan
Burgstahler dan Ernas (1998), menyatakan bahwa manajemen laba pada umumnya
mencakup tindakan-tindakan penggunaan pengukuran-pengukuran (metodemetode) akuntansi tertentu dalam rangka mempengaruhi besaran laba.
Menurut Subramanyam (2008), Praktik manajemen laba dalam perusahaan
cenderung dilakukan oleh manajer atau pimpinan perusahaan melalui tiga strategi
yaitu increasing income, big bath dan income smooting, dan juga mencakup
pengakuan pendapatan, penilaian persediaan, estimasi cadangan, beban piutang
tak tertagih dan pajak tangguhan (Sulistyanto, 2008).

2.1.4 Motivasi dan Tujuan Manajemen Laba
Menurut Scott (2006), ada beberapa motivasi melakukan manajemen laba,
yaitu motivasi program bonus, motivasi untuk mencapai ekspektasi investor,
motivasi kontrak uang, dan motivasi IPO (Initial Public Offering). Sedangkan
menurut Aljifri (2007), beberapa motivasi yang mendorong manajer melakukan
tindakan manajemen laba, yaitu dalam rangka meratakan laba, mengurangi beban
pajak, mengurangi biaya politis, mengantisipasi pergantian manajemen, dan
contractual perspectives. Contractual perspectives ditimbulkan karena adanya
kontrak antara manajer sebagai agen dengan pemilik korporat sebagai prinsipal.
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Hal ini berkaitan dengan program kompensasi, program bonus, dan program
insentif lainnya yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Bryshaw dan Eldin (1989), menemukan bahwa alasan manajemen
melakukan manajemen laba adalah: (1) skema kompensasi manajemen yang
dihubungkan dengan kinerja perusahaan yang disajikan dalam laba akuntansi yang
dilaporkan serta (2) fluktuasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan
intervensi pemilik untuk mengganti manajemen dengan pengambilalihan secara
langsung.
Dalam Positif Accounting Theory

terdapat tiga faktor pendorong yang

melatar belakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986), yaitu
:
1.

Bonus Plan Hypothesis
Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan
utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan
bonus besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode akuntasi
yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

2.

Debt Covenant Hypothesis
Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit
cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan
laba Rahmawati (2006). Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam
pandangan pihak eksternal.

3.

Political Cost Hypothesis
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Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan
tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut
dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan mengambil tindakan,
seperti : peraturan antitrust, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan
lain-lain.
Sedangkan menurut Hwihanus dan Hambur Qurba (2010), menyatakan
alasan dilakukan menajemen laba yaitu
1.

Dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap manager,

2.

Dapat memperbaiki hubungan denegan pihak kreditor. Perusahaan yang
terancam difault yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang
pada waktunya, perusahaan menghindari dengan membuat kebijakan yang
dapat meningkatkan perndapatan maupun laba,

3.

Dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya terutama pada
perusahaan yang go public.

2.1.5 Tata Kelola Perusahaan
Tata Kelola Perusahaan adalah sistem pengawasan dan keseimbangan baik
internal maupun eksternal kepada perusahaan, yang menjamin bahwa perusahaan
akan melaksanakan kewajibannya kepada pihak-pihak yang berkepentingan
dengan (stakeholders) dan bertindak dengan tanggung jawab social dalam segala
bidang dari bisnis perusahaan yang bersangkutan (Jill dan Aris Solomin, 2005).
Sedangkan menurut forum for corporate governance in indonesia (FCGI,
2001) corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur
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hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak
kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan
ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau
dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
Manfaat corporate governance menurut forum for governance in Indonesia
(FCGI,2001) adalah :
1.

Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan
keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder

2.

Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murahsehingga
dapat meningkatkan corporate value

3.

Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di
Indonesia

4.

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena
sekaligus akan meningkatka shareholder value dan dividen.
Menurut

Komite

Nasional

Kebijakan

tata

perusahaan

(KNKG)

mengemukakan prinsip-prinsip utama dari GCG meliputi:
1.

Transparancy (Transparansi)
Informasi yang disediakan harus material dan relevan serta mudah diperoleh
dan dipahami oleh pengguna informasi. Oleh karena itu, inisiatif dari
perusahaan diperlukan untuk mengungkapkan hal-hal penting dalam
mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.

Accountability (Akuntabilitas)
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Kinerja perusahaan wajib dipertanggungjawabkan dengan transparan dan
wajar. Tata kelola perusahaan dijalankan secara benar, sesuai, dan terukur.
Akuntabilitas menjadi syarat yang diperlukan untuk mewujudkan kinerja
yang berkesinambungan.
3.

Responsibility (Pertanggungjawaban)
Perusahaan wajib untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan
agar usaha yang dijalankan dapat tetap bertahan dalam waktu jangka
panjang.

4.

Independency (Independensi)
Asas GCG dapat terlaksana dengan lancar jika perusahaan dikelola secara
independen. Setiap bagian perusahaan tidak dapat diintervensi oleh pihak
lain dan tidak saling mendominasi. Masalah keagenan mendorong
munculnya penerapan GCG sebagai upaya untuk mengurangi biaya
keagenan.

5.

Fairness (Keadilan)
Asas keadilan dan kesetaraan harus diterapkan pada setiap perusahaan dalam
melaksanakan usahanya. Sikap adil ditunjukkan kepada semua pihak yang
berkepentingan.

2.2

Model Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor - faktor yang

mempengaruhi terjadinya manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen
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perusahaan. Rusmin (2010), meneliti tentang kualitas auditor dan manajemen laba,
dengan menggunakan bukti dari Singapura. Penelitian ini fokus pada manajemen
laba dalam menanggapi tekanan antara investor, pembuat kebijakan dan good
corporate governance untuk mengurangi perilaku oportunistik yang berlebihan di
kalangan manajemen perusahaan.
Midiastuty dan Machfoedz (2003), meneliti hubungan mekanisme
corporate governance seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional
dan jumlah dewan direksi terhadap praktik manajemen laba oleh manajer dan
kualitas laba. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kepemilikan manajerial
dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan
berpengaruh positif terhadap kualitas laba. Sementara itu jumlah dewan direksi
berpengaruh positif terhadap manajemen laba.
Penelitian Agustia (2013), yang berjudul pengaruh good corporate
governance, free cash flow, dan leverage terhadap manajemen laba menunjukkan
bahwa komponen good corporate governance yaitu ukuran komite audit dan
proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen
laba. Pada penelitian Setiawan dan Siska (2013), mengenai pengaruh reputasi
auditor, dewan direksi dan leverage terhadap motivasi manajemen laba
menunjukkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba
Achmad Zakki Saffudin (2011), menganalisis pengaruh kepemilikian
institusional, kualitas audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap praktik
manajemen laba dan konsekuensi manajemen laba terhadap kinerja keungan. Hasil
penelitian menunjukkan kepemilikan institusional dan leverage tidak berpengaruh
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signifikan terhadap manajemen laba sedangkan ukuran perusahaan dan
manajemen laba berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keungan.
Santy, Tawakkal, dan Pontoh (2013), menganilisi Pengaruh Adopsi IFRS
terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia.
Hasil menunjukkan bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba. Dengan adanya pemberlakuan IFRS tidak menunjukkan terdapat
penurunan manajemen laba. Hasil analisis uji beda yang dilakukan juga
menunjukkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan tingkat manajemen
laba yang signifikan antara sebelum dan sesudah adopsi IFRS.
Guna dan Herawaty (2010), dalam jurnal bisnis dan akuntansi Vol. 12, No.
1, dengan judul penelitian “ Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance,
Indenpendensi Auditor, Kualitas Audit dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen
Laba “. Metode yang digunakan untuk pemilihan sampel adalah metode purposive
sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Dan hasil dari
penelitian ini adalah leverage, kualitas audit dan profitabilitas berpengaruh
terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan institusional, kepemilikan
manajemen, komite audit, komisaris independen, independensi dan ukuran
perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.
Primawati (2008), “Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas
Perusahaan, Leverage operasi dan Leverage Keungan Terhadap Manajemen Laba.
Hasil penelitian menunjukkan secara simultan variabel-variabel bebas yaitu
kepemilikan manajerial, profitabilitas perusahaan, leverage operasi dan leverage
keuangan mempengaruhi manajemen laba. Secara parsial variabel profitabilitas,
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leverage operasi dan leverage keuangan berpengaruh terhadap manajemen laba.
Sedangkan variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh

terhadap

manajemen laba. Variabel profitabilitas merupakan variabel yang pengaruh
dominan dengan arah yang positif terhadap manajemen laba. Semakin besar
profitabilitas perusahaan, makan semakin bedar manajemen labanya.
Sinan et al. (2016) menganilisis corporate governance quality dan
manajemen laba. Penelitian ini menggunakan data panel set perusahaan industri
dan jasa dari tahun 2009-2013. Dan corporate governance quality di ukur oleh
dewan direksi, rapat dewan, audit dan nominasi dan komite kompensasi. Pada
penelitian ini manajemen laba secara negatif dipengaruhi oleh kualitas tata kelola
perusahaan. Khususnya hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba
secara negatif dipengaruhi oleh kategori keseluruhan indeks tata kelola yang
diwakili oleh dewan direksi, rapat dewan, audit dan nominasi dan komite
kompensasi. Selanjutnya, hasil menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan telah
meningkat kualitas dari waktu ke waktu. Model penelitian dari Sinan et al. (2016)
dapat dilihat pada Gambar 2.2

CORPORATE

MANAJEMEN LABA

GOVERNANCE QUALITY

Gambar 2.1 corporate governance quality dan manajemen laba, sumber: Sinan et
al. 2016.
Wiyadi et al. (2015) meneliti pengaruh asimetri informasi, ukuran
perusahaan, leverage, profitabilitas dan kepemilikan saham terhadap manajemen
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laba menggunakan akrual model. Metode yang digunakan untuk pemilihan sampel
adalah metode purposive sampling pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan asimetri informasi dan kepemilikan saham
berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan,
leverage dan profitabilitas tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap
manajemen laba. Model penelitian dari Wiyadi et al. (2015) dapat dilihat pada
Gambar 2.1
INFORMASI
ASIMETRI
UKURAN
PERUSAHAAN

LEVERAGE

MANAJEMEN LABA

PROFITABILITAS

KEPEMILIKAN
SAHAM

Gambar 2.2 Asimetri Informasi, Ukuran perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan
Kepemilikan Saham terhadap Manajemen Laba, sumber: Wiyadi et al. (2015).

2.3

Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen

2.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan terhadap Manajemen Laba.
Menurut Mackfudz (2003), Dewan direksi memiliki peran penting dalam
perusahaan yaitu untuk menentukan arah kebijakan perusahaan baik dalam jangka
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pendek maupun panjang. Dengan adanya pemisahan peran antara pemegang
saham sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, maka manajer pada
akhirnya memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal pengalokasian
dana investor (Jensen dan Meckling, 1997).
Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
1.

Memimpin perusahaan dengan penerbit kebijakan-kebijakan perusahaan,

2.

Memilih, menetapkan, pengawai tugas dari karyawan dan kepala bagian
(manager),

3.

Menyetujui anggaran tahunan perusahaan,

4.

Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.
Dewan direksi merupakan sistem manajemen yang bertanggung jawab

dalam penyelenggaraan Good Corporate Governance untuk mencapai tujuan
perusahaan. Hasil penelitian Ardiansyah (2014) menunjukan bahwa dewan direksi
berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini memiliki makna, semakin
banyak dewan direksi maka akan meningkatkan fungsi monitoring terhadap
manajemen sehingga dapat mengurangi praktik manajemen laba.

Penelitian Eisenberg et al., (1998) yang mencoba menguji ukuran dewan
direksi yang lebih sedikit akan berdampak positif terhadap profitabilitas
perusahaan menunjukkan korelasi yang negatif antara ukuran dewan direksi
dengan tingkat profitabilitas perusahaan dan ukuran perusahaan. Vafeas (2000),
yang menguji hubungan antara struktur dewan direksi dan informasi laba
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menyatakan bahwa jumlah dewan direksi yang lebih sedikit dirasakan akan lebih
informatif oleh para partisipan pasar. Hasil penelitian ini juga tidak konsisten
dengan hasil penelitian Suranta (2002), dan Suranta dan Midiastuty (2003), yang
menemukan hubungan yang positif antara ukuran dewan direksi dan nilai
perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran
perusahaan maka akan semakin besar nilai perusahaan.
Goodstein dan Gautarn (1994), dan Wardhani (2007) mengatakan bahwa
jumlah dewan besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang resoursces
dependence. Hal ini berarti bahwa perusahaan akan bergantung pada dewannya
untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik (Sutojo dan Aldridge
2006). Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Pound (1992), Brickley (1988),
Holderness dan Sheenan (1988), Hoskisson et al. (1994), Johnson dan Greening
(1999), Pozen (1994), Suranta (2002) dan Suranta dan Midiastuty (2003).
Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai
berikut:
H1 : Terdapat dampak signifikan positif antara dewan direksi terhadap
manajemen laba.

2.3.2 Pengaruh Rapat Dewan terhadap Manajemen Laba.
Pertemuan dewan sangat penting agar dapat secara efektif melaksanakan
tugasnya secara efisien dan efektif. Hal ini didukung oleh temuan Xie et al. (2003)
yang menemukan hubungan yang signifikan negatif antara frekuensi rapat dewan
dan manajemen laba. Menurut Conger (1998), semakin sering diadakannya
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pertemuan dewan, maka akan meningkatkan efektifitas dewan. Dewan yang aktiv
mengadakan pertemuan lebih cenderung untuk melakukan tugasnya sesuai dengan
kepentingan pemegang saham.
Dalam penelitian Zingina Ishaaq (2009), menunjukkan adanya hubungan
positif antara ukuran rapat dewan dengan nilai perusahaan, hal ini berarti bahwa
semakin banyak jumlah pertemuan yang dilakukan dewan dalam perusahaan, akan
mempermudahkan kinerja dewan perusahan dan menejemen untuk melakukan
pengawasan dan koordinasi, agar terciptanya suatu keefektifan kinera perusahaan.
Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh C.A. Kankanamage
(2015), Beasley (1996), Chang (1999), Dechow, sloan dan Sweeney (1991),
Vafeas (2005), dan Uzun (2004) bahwa ukuran rapat dewan memiliki hubungan
yang positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan penjelasan di atas, maka
hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
H2 : Terdapat dampak signifikan positif antara rapat dewan terhadap
manajemen laba.

2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba.
Menurut Kep. 19/PM/2004, komite audit adalah komite yang di bentuk oleh
dewan komisaris untuk melakukan tugas pengwasan pengelolaan perusahaan.
Sedangkan menurut Sam’ani (2008), komite audit bertanggung jawab untuk
mengatasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem
pngendalian

internal

(termasuk

audit

internal)

dapat

mengurangi

sifat
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opportunistic manajemen yang malkukan manajemen laba dengan cara mengawasi
laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.
Pada tahun 2000 Bapepam mengeluarkan SE BAPEPAM No. 03 tahun 2000
mengenai pembentukan komite audit. Pada tahun selanjutnya Ketua BEI
mengeluarkan Kep. Direksi BEl No. 339 tahun 2001 mengenai peraturan
pencatatan efek di Bursa yang mencakup komisaris Independen, komite audit,
sekretaris perusahaan; keterbukaan; dan standar laporan keuangan per sektor.
Namun, peraturan tentang keberadaan komite audit saja belum cukup untuk
meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Oleh karena itu,
Bapepam mengeluarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.: Kep-411PM/2003
yang mengatur tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite
audit. Kemudian, peraturan tersebut direvisi dengan dikeluarkannya Keputusan
Ketua BAPEPAM No.: Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004
tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Peraturan
tersebut mengatur tentang kriteria khusus bagi seseorang yang akan menjabat
sebagai ketua maupun anggota komite audit, tugas dan tanggung jawab komite
audit. Dengan adanya peraturan tersebut komite audit menjadi lebih terarah dalam
melaksanakan tugasnya.
(KNKG, 2002) menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh
perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen
perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan
serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan.
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Pierce dan Zahra (1992), dan Anggarini (2010), menyatakan dalam teori
ketergantungan sumber daya berargumen bahwa terciptanya fungsi pengawasan
komite audit yang efektif berhubungan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki
oleh komite tersebut. Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite
meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani
masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Semakin besar ukuran komite
audit maka perusahaan akan memiliki sumber daya yang cukup untuk mengawasi
kegiatan operasional perusahaan secara menyeluruh.
Ebrahim (2007), menyatakan terdapat hubungan negatif antara manajemen
laba dengan komite audit yang terdiri dari anggota yang independen. Karena
semakin independen anggota tersebut, maka kualitas pelaporan keuangan oleh
perusahaan lebih dapat dipercaya. Dengan demikian, ukuran

komite audit

diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan sehingga dapat mengurangi
kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan. Begitu pula
dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Herni dan Susanto (2008), Suranta
dan Midiastuty (2005), Darmawati (2003) serta Damayanthi (2004). Berdasarkan
penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
H3 : Terdapat dampak signifikan negatif antara komite audit terhadap
manajemen laba.

2.3.4 Pengaruh Ukuran perusahaan terhadap Manajemen Laba.
Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu
perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan
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perusahaan kecil (small firm) (Suwito dan Herawati, 2005). Ukuran suatu
perusahaan diukur dari natural logaritma nilai pasar saham akhir tahun (Siregar
dan Utama, 2005).
Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya
perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili
ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan
kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam,
semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar
kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji
dan Sularto, 2007).

Sedangkan menurut Ajina dan Lkhal, (2010) Ukuran perusahaan merupakan
salah satu tolak ukur yang menunjukan besar atau kecilnya perusahaan, ukuran
perusahaan mencerminkan seberapa besar total asset yang dimiliki dan ukuran
perusahaan dianggap sebagai poroxy dari asimetri informasi dan biaya agensi.
Semakin besar ukuran perusahaan biasanya lebih menyedian kan informasi
perusahaan kepada investor untuk membuat keputusan dalan berinvestasi. Albrech
dan Richardson (1990) menemukan bahwa perusahaan besar jarang melakukan
praktek manajemen laba dari pada perusahaan kecil karena perusahaan besar lebih
kritikal dan terlihat oleh orang luar.
Choutrou et al. (2001) menemukan bahwa ukuran perusahaan di Amerika
Serikat berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Perusahaan yang lebih
besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan
perusahaan kecil. Hal ini di dorong dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiyadi
et al. (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki dapak negatif
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terhadap manajemen laba. Sedangkan penelitian Veronica dan Bachtiar (2003)
menemukan bahwa ukuran perusahaan berkorelasi secara positif dengan
manajemen laba. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Main (2005),
Nuryaman (2008), Veronica dan Siddharta (2005), Halim et al. (2012) juga
menemukan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak terhadap manajemen
laba. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai
berikut:
H4 : Terdapat dampak signifikan positif antara ukuran perusahaan terhadap
manajemen laba.

2.3.5 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba
Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang dapat digunakan untuk
membandingkan risiko dan tingkat pengembalian hasil dari berbagai perusahaan
untuk membantu investor dan kreditor dalam membuat keputusan investasi dan
kredit yang baik (White et al, 2002). Rasio leverage terdiri dari beberapa macam
rasio, antara lain debt ratio (debt to total asset), debt to equity ratio, long term debt
to equity, dan time interested earned (Lande, 2014).
Husnan (2002), menyatakan bahwa leverage yang lebih tinggi yang
disebabkan oleh kesalahan dalam mengelola manajemen keuangan perusahaan
atau kurangnya implementasi yang tepat dari strategi manajemen. Kurangnya
pengawasan dapat membuat leverage yang tinggi. Hal ini juga akan meningkatkan
manajemen perilaku oportunistik untuk melakukan manajemen laba. Ini
digunakan untuk mempertahankan kinerjanya dari pemegang saham dan publik.
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Watts dan Zimmerman (1990), menyatakan dalam hipotesis perjanjian utang
yang semakin dekat perusahaan tentang pelanggaran persyaratan utang
berdasarkan angka akuntansi bahwa manajer lebih cenderung memilih prosedur
yang menghilangkan prosedur akuntansi laba yang akan datang periode ke periode
sekarang . Penelitian yang dilakukan oleh Saleh et al. (2005) dan Lin et al. (2009)
menemukan bahwa leverage memiliki hubungan positif dengan manajemen laba.
Tarjo (2008), menyatakan bahwa perusahaan dengan leverage yang tinggi
cenderung menyesuaikan penghasilan yang dilaporkan dengan menaikkan atau
menurunkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat leverage yang
rendah.
Primawati (2008), dengan hasil penelitian menunjukan secara simultan
variable-variabel bebas yaitu kepemilikan manajerial, profitabilitas perusahaan,
leverage operasi dan leverage keuangan mempengaruhi manajemen laba pada
perusahaan Automotive And Allied Products. Hal tersebut diperkuat oleh
penelitian yang dilakukan Yulianto (2010), menunjukkan bahwa leverage
berpengaruh terhadap manajemen laba.
Penelitian Welvin dan Arleen (2010), Azlina (2010), Darmawati (2003) dan
Astuti (2004) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif leverage terhadap
manajemen laba. Penelitian lain yang dilakukan Rahman (2014), Widyastuti
(2009), Widyaningdyah (2001), dan Gul, et al. (2003) juga menemukan hubungan
positif antara hutang dan manajemen laba. Namun baik penelitian Lande (2014),
Eky dan Farid (2014), Jao dan Gagarin (2010), Antonia (2008) tidak mampu
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membuktikan hipotesis tersebut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka
hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
H5 : Terdapat dampak signifikan positif antara leverage terhadap manajemen
laba.

2.3.6 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba
Menurut Harahap (2011), menyatakan bahwa, profitabilitas adalah
kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan
sumber yang ada seperti kegiatan pejualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah
cabang, dan sebagainya.
Sedangkan Menurut Michelle dan Megawati (2005), Profitabilitas
merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi
dasar pembagian dividen perusahaan.
Prolitabilitas menggambarkan kemampuan badan usaha untuk menghasilkan
laba dengan menggunakan seluruh modal yang dimiliki. Hal ini sesuai dengan
pernyataan Shapiro (1991:731), “Profitability ratios measure managements
objectiveness as indicated by return on sales, assets and owners equity.”
Menurut Kasmir (2011), menyatakan bahwa, profitabilitas merupakan rasio
untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Berdasarkan
definisi dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas
berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, hal tersebut dikarenakan tujuan
akhir yang dilakukan perusahaan adalah untuk memperoleh laba, dalam
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memperoleh laba perusahaan menggunakan rasio profitabilitas dimana rasio
profitabilitas digunakan untuk menghasilkan dan mengukur laba perusahaan.
Profitabilitas merupakan indikator kinerja manajemen dalam mengelola aset
perusahaan yang diwakili oleh laba yang dihasilkan oleh perusahaan (Sudarmadji
dan Sularto, 2007). Profitabilitas menunjukkan kemampuan manajemen untuk
mengelola laba. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan besar akan berusaha
untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan jumlah pendapatan selain
memberikan keuntungan bagi perusahaan serta investor. Oleh karena itu,
manajemen termotivasi untuk melakukan manajemen laba dengan praktik perataan
laba yang melaporkan pendapatan tidak berfluktuasi. Sehingga meningkatkan
kepercayaan investor.
Selain itu, manajer melakukan manajemen laba juga terkait dengan bonus
atau kompensasi. Dalam Bonus teori Rencana Hipotesis menyatakan bahwa jika
dalam tahun berjalan, laba perusahaan berada di bawah persyaratan kinerja
sebenarnya untuk bonus, sehingga manajer akan melakukan keuntungan dengan
melakukan manajemen laba untuk mencapai tingkat minimum untuk mendapatkan
bonus. Sebaliknya, jika pada tahun itu kinerja seorang manajer mendapat nomor di
atas mengisyaratkan untuk bonus, manajer akan mengelola dan mengatur untuk
melaporkan laba tidak terlalu tinggi. Pernyataan ini didukung oleh Widyastuti
(2009), yang menyatakan bahwa semakin besar tingkat profitabilitas, semakin
besar manajemen laba.
Berdasarkan definisi dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan
bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, hal tersebut
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dikarenakan tujuan akhir yang dilakukan perusahaan adalah untuk memperoleh
laba, dalam memperoleh laba perusahaan menggunakan rasio profitabilitas dimana
rasio profitabilitas digunakan untuk menghasilkan dan mengukur laba perusahaan.
Hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti
(2009), Wibisana dan Ratnaningsih (2014) Gut et al. (2005) Herni dan Susanto
(2008), dan Dewi dan Sujana (2014) , Berdasarkan penjelasan di atas, maka
hipotesisnya dapat dirumuskan sebagai berikut:
H6 : Terdapat dampak signifikan positif antara profitabilitas terhadap
manajemen laba.

2.4

Model Penilitian
Model penilitan ini merupakan gabungan dari beberapa jurnal. Variable

dependen yang diteliti adalah manajemen laba dan variable independen yang diuji
adalah ukuran dewan, rapat dewan, komite audit, ukuran perusahaan, leverage dan
profitability.

Finda Widya Eka Lestari, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba
pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia
repository.uib.ac.id @2017

Variabel independen

TATA KELOLA PERUSAHAAN :

- Ukuran Direksi
- Rapat Dewan
- Komite Audit

UKURAN PERUSAHAAN
MANAJEMEN LABA

LEVERAGE

PROFITABILITAS

Gambar 2.3 Model pengaruh tata kelola perusahaan, ukuran perusahaan, leverage,
profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia, sumber: Data diolah, 2016.
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