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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  

 
2.1 Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan campur tangan dalam proses pelaporan 

keuangan eksternal dengan tujuan untung menguntungkan diri sendiri. 

Manajemen laba adalah salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas 

manajemen laba dalam laporan keuangan dan dapat menggangu pemakai laporan 

keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka 

laba tanpa rekayasa (Rahmawati, 2007). 

Othman et al. (2006) menyatakan tanda positif dan negatif discretionary 

accruals menentukan kemungkinan terjadinya tindakan manajemen laba. Apabila 

discretionary accruals menunjukkan nilai positif maka terdapat kenaikan 

manipulasi laba. Sebaliknya jika nilai discretionary accruals menunjukkan nilai 

negatif maka menunjukkan bahwa terjadi penurunan pada manipulasi laba. 

Islam, Ali dan Ahmad (2011) mengungkapkan bahwa manajemen laba 

tidak dapat diukur secara langsung. Salah satu cara untuk mengetahui manajemen 

laba ialah dengan discretionary accruals sebagai pengukuran. Para peneliti 

menghadapi kesulitan untuk membedakan antara komponen discretionary 

accruals dan nondiscretionary accruals, tetapi perbedaan antara dua komponen 

itu merupakan hal yang sangar penting. 

Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba sebagai proses 

pelaporan keuangan eksternal yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan 

pribadi. Manajemen laba juga merupakan sebuah metode akuntansi yang 

digunakan oleh manajemen ketika tidak berhasil dalam mencapai tujuan yang 
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telah ditentukan. Langkah yang menguntungkan manajemen adalah fleksibilitas 

yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam mempersiapkan laporan 

keuangan. Gulzar dan Wang (2011) menyatakan bahwa manajemen laba berbeda 

dengan kecurangan, dimana manajemen laba masih mengikuti prosedur akuntansi 

dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 

Kothari, Leone dan Wasley (2005) mengajukan penyesuaian untuk 

mengendalikan dampak kinerja akrual. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa penyesuaian kinerja sangat penting untuk desain tes yang terspesifikasi 

secara baik ditetapkan berdasarkan discretionary accruals. Para peneliti akan 

menarik kesimpulan yang dapat diandalkan jika menggunakan ukuran kinerja 

seperti yang diusulkan dalam penelitian tersebut. 

Akrual akuntansi dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 

discretionary accruals (DA) dan non discretionary accruals (NDA). Menurut 

Roodposhti dan Chashmi (2011), discretionary accruals adalah tindakan yang 

digunakan manajer untuk mentransfer laba akuntansi dari suatu periode ke periode 

lainnya. Sebaliknya non discretionary accruals merupakan akrual normal yang 

tidak dipengaruhi oleh manajemen laba dikarenakan berada di luar kendali 

manajer (Roodposhti et al., 2011). Kesimpulannya DA merupakan akrual yang 

ditentukan manajemen dan NDA sendiri merupakan akrual yang ditentukan atas 

kondisi ekonomi. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Pada awal abad ke-20 Hepworth (1953) mengungkapkan bahwa pada 

tahun 1944-1948 perataan laba dilakukan karena terdapat motivasi yang menarik, 
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yaitu upaya menurunkan pajak pada suatu tahun dengan mendistribusikan laba di 

tahun tersebut ke tahun yang lain. Pada tahun-tahun tersebut isu perataan laba 

mulai dibahas dan menarik perhatian berbagai peneliti untuk melakukan penelitian 

mengenai manajemen laba. 

Othman dan Zeghal (2006) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba. Sampel penelitian yang diambil sebanyak 1.674 perusahaan di 

Perancis dan 1.470 perusahaan di Kanada. Penelitian yang sama juga dilakukan 

oleh Klein (2006), Ujiyantho dan Pramuka (2007), dan Rauf, Johari, Buniamin, 

dan Rahman (2012). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

adalah independensi dewan (Klein, 2006; Ujiyantho & Pramuka, 2007), ukuran 

dewan direksi (Ujiyantho et al., 2007; Rauf et al., 2012), kepemilikan manajerial 

(Klein, 2006; Othman & Zeghal, 2006; Ujiyantho et al., 2007), kepemilikan 

institusional (Ujiyantho et al., 2007), independensi komite audit (Klein, 2006), 

ukuran perusahaan (Othman et al., 2006; Rauf et al., 2012), dan operasional arus 

kas (Rauf et al., 2012). 

Penelitian mengenai manajemen laba juga pernah dilakukan di negara 

berkembang seperti Amerika Serikat, Malaysia, dan Portugal. Penelitian di 

Amerika Serikat dilakukan oleh Kouki, Elkhaldi, Atri, dan Souid (2011). Saleh, 

Iskandar, dan Rahmat (2005), Johari, Saleh, Jaffar, dan Hassan (2008), Rauf et al. 

(2012), dan Alkdai dan Hanefah (2012) meneliti manajemen laba di Malaysia, 

sedangkan Alves (2012) meneliti pada negara Portugal. Penelitian juga telah 

dilakukan di Indonesia, antara lain Widyaningdyah (2001), Boediono (2005), dan 

Ujiyantho et al. (2007). 
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Shah, Zafar dan Durrani (2009) meneliti tentang pengaruh komposisi 

dewan terhadap manajemen laba dengan menggunakan sampel sebanyak 120 

perusahaan yang terdaftar di Karachi Stock Exchange dari sektor-sektor yang 

berbeda selama periode tahun 2003-2007. Variabel independen yang digunakan 

yaitu komisaris independen, kepimilikan Institutional dengan variabel kontrol 

ukuran perusahaan dan tingkat pengembalian modal. 

Penelitian mengenai faktor faktor yang mempengaruhi manajemen laba 

juga di lakukan oleh Yusof  (2009)  Pada perusahaan yang terdaftar di MESDAQ. 

Variabel yang digunakan adalah audit committee independence, audit committee 

financial experts, audit committee meetings, audit committee with former audit 

manager, audit committee with audit alumni, firm size, ROA, Big four, audit fee. 

Dampak Audit Quality terhadap Discretionary Accruals sebagai ukuran 

Manajemen Laba terhadap perusahaan non-financial yang terdaftar di Iran pada 

periode 2004-2009 di analisis oleh Gerayli, Yanesari, Ma’atoofi (2011). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah auditor size, auditor 

industry specialization, auditor independence, firm size, operating cash flows, 

growth prospect, leverage. 

Yasar (2013) melakukan penelitian untuk menilai pengaruh kualitas audit 

terhadap manajemen laba dengan berfokus pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di bursa efek Turki pada periode 2003-2007,  dimana insentif perusahaan 

untuk memberikan kualitas audit tinggi dibatasi. Variabel independen yang 

digunakan dalam penelitian tersebut adalah audit firm size, operating cash flows, 

firm size, leverage, absolute value of total, market value to book value. 
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Peneliti dari Portugal, Alves (2011) menganalisis pengaruh variabel 

independen berupa keberadaan komite audit, eksternal audit dan interaksi 

keberadaan komite audit dan eksternal audit terhadap manajemen laba. Penelitian 

ini menggunakan variabel ukuran dewan, nonduality, leverage, firm size, dan 

performance sebagai variabel kontrol. 

Swastika (2013) melakukan penelitian atas tata kelola perusahaan dan 

skala perusahaan terhadap manajemen laba pada 57 perusahaan yang bergerak 

dalam bidang makanan di Indonesia. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian ini berupa skala perusahaan, ukuran dewan komisaris, dan kualitas 

audit. 

Sukeecheep, Yarram, dan Farooque (2013) melakukan penelitian atas 

karakteristik dewan dan manajemen laba di Thailand. Variabel independen yang 

digunakan berupa board interlocking, jumlah dewan, ukuran dewan komisaris, 

aktivitas dewan, dan dualitas CEO. 

Salleh dan Haat (2014) melakukan analisis untuk mengetahui efektivitas 

komite audit di menajemen laba setelah revisi MCCG pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Malaysia. Secara spesifik, penelitian ini mengeksplorasi 

bagaimana dampak komite audit terhadap manajemen laba sebelum dan setelah 

revisi MCCG di 2007. Jumlah perusahaan yang kualifikasi adalah 208 perusahaan 

tahun 2005, 2006, 2008, 2009. Penelitian tersebut menggunakan variabel 

independen audit committee size, audit committee independence, audit committee 

expertise, frequency of meetings, disclosure of audit committee activities, firm size, 

board size, leverage. 
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Pakistan pada periode 2004-2013 Ali, Noor, Khurshid dan Mahmood 

(2015) melakukan penelitian tentang dampak dari ukuran perusahaan pada 

manajemen laba dalam sektor tekstil. Variabel independen yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah firm size. 

Miko dan Kamardin (2015) melakukan penelitian dengan mengukur 

efektivitas kedua kode dan membuat perbandingan dengan menggunakan audit 

committee dan audit quality terhadap manajemen laba di pra-dan pasca-kode 2011. 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah financial 

expertise in audit committee, audit committee independence, audit committee size, 

big four, audit tenure, audit fee. 

Gambar 2.1 

Model Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Earning management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miko dan Kamardin (2015)  

Ayemere dan Elijah (2015) melakukan penelitian bahwa ada kebutuhan 

bagi perusahaan untuk fokus pada atribut yang memperkuat efektivitas audit. 
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2.3 Pengaruh Variabel Independen terhadap Dependen  

2.3.1 Audit Committee Size 

Beberapa penelitian menyatakan bahwa jumlah komite audit 

mempengaruhi sebuah keputusan Jensen (1993) dan Yermack (1996). Bedard et 

al., (2004) berpendapat semakin banyak komite audit menyebabkan semakin 

sulitnya menyelesaikan sebuah masalah dalam penyusunan laporan keuangan 

karena memiliki banyak pandangan atau pendapat.  

Xie, Davidson dan DaDalt (2003) tidak menemukan hubungan yang 

signifikan antara jumlah direksi panitia audit dengan manajemen laba. Demikian 

pula, Abbott, Parker dan Peters (2004) tidak menemukan dampak dari ukuran 

komite audit pada laba penyajian kembali. 

Di sisi lain, Yang & Krishnan (2005) menemukan bahwa ukuran komite 

audit adalah negatif terkait dengan manajemen laba, menyiratkan bahwa jumlah 

minimum tertentu dari anggota komite audit mungkin relevan dengan kualitas 

pelaporan keuangan. 

2.3.2 Audit Committee Independence 

Komite audit harus independen dari manajemen agar dapat melakukan 

yang pemantauan yang efektif, kualitas dan kredibilitas pelaporan keuangan dapat 

terpengaruh ketika komite audit memiliki kemandirian atau tidak (Lin, Li & Yang, 

2006) 

Secara spesifik hubungan negative antara terjadinya laba penyajian 

kembali dan komite audit yang terdiri dari independent directors (Abbott et al., 

2004). 
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Choi, Jeon dan Park (2004) menemukan bahwa ketika anggota dari 

saham komite audit di perusahaan, kurang efektif dalam menekan manajemen laba. 

Dengan demikian, independensi komite audit merupakan faktor kunci dalam 

meningkatkan perannya dalam mencegah mis-statement dalam laporan keuangan. 

2.3.3 Audit Committee Meetings 

Rapat komite audit secara efektif secara berkala untuk memastikan 

bahwa proses pelaporan keuangan berfungsi dengan baik, karena berfungsi 

dengan baik, komite audit aktif mungkin dapat mencegah manajemen laba.Tujuan 

penting dalam komite audit adalah untuk memberikan para anggota nya waktu 

yang cukup untuk menyelesaikan tugas mereka, dan memantau proses pelaporan 

keuangan perusahaan (Lin & Hwang, 2010). 

Menon & Williams (1994) menemukan bahwa efektivitas komite audit 

dapat diukur dengan jumlah pertemuan komite audit. Jumlah pertemuan 

digunakan dalam penelitian sebelumnya karena komite audit yang tidak aktif, 

tidak mungkin untuk memantau manajemen secara efektif (Menon & Williams, 

1994). Penelitian sebelumnya memberikan bukti tidak konsisten dalam masalah 

ini. Lin et al., (2006) dan Xie et al., (2003) melaporkan hubungan negatif antara 

manajemen laba dan jumlah pertemuan komite audit. 

2.3.4 Audit Quality 

Dalam pasar modal, laporan keuangan merupakan kunci komunikasi 

menjalin hubungan baik dengan perusahaan kinerja publik dan posisi keuangan. 

Auditor dianggap sebagai pihak ketiga yang efektif membantu mengurangi 

asimetri informasi dan konflik kepentingan antara investor dan manajemen (Mansi, 

Maxwell & Miller, 2004) mengidentifikasikan dua peran auditor, yaitu peran 
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informasi dan peran asuransi. Sebagai perantara informasi, auditor adalah orang 

yang independen dan efektif memverifikasi kebenaran dari laporan keuangan 

perusahaan sebelum diterbitkan. Sebagai penyedia asuransi, auditor adalah 

sebagai hukum, bertanggung jawab atas laporan keuangan yang diverifikasi. 

Literatur mengakui bahwa Big Four memberikan kualitas audit yang 

tinggi dan menawarkan keandalan lebih besar untuk laporan keuangan dari pada 

Non-Big Four. (Krishnan 2003) menunjukkan bahwa Big Four auditor lebih baik 

dalam membatasi manajemen laba klien dibandingkan dengan non-Big Four 

auditor, mereka menemukan bahwa klien dari non Big four auditor memiliki 

tingkat lebih tinggi dari akrual diskresioner.  

2.3.5 Audit Strength 

Audit Strength berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba, 

Audit Strength diturunkan sebagai rasio Audit committee size (ACS), yaitu jumlah 

anggota komite audit dibagi dengan jumlah board of directors. 

2.3.6 Board Size 

Yermack (1996) menyimpulkan bahwa board size dalam jumlah kecil 

lebih efektif daripada board size dalam jumlah besar. Board size dalam jumlah 

kecil menyebabkan pengawasan lebih efektif dalam suatu perusahaan, karena juga 

akan mengurangi penggunaan discretionary accruals. Agrawal dan Knoeber 

(2012) menemukan bahwa komisaris luar memainkan peran politik dengan 

memberikan saran dan wawasan kerja pemerintah untuk mempengaruhi 

pemerintah secara langsung. 

 

 

Michell, Dampak Audit Committee Characteristic dan Firm Characteristic Terhadap Manajemen Laba
repository.uib.ac.id @2017



  Universitas Internasional Batam 

2.3.7 Proportion of Independent of Non Executive Directors 

Proportion of Independent of Non Executive Directors berpengaruh 

signifikan positif terhadap manajemen laba. Diukur dengan jumlah anggota 

independent non excecutive directors dibagi dengan jumlah komisaris dan 

disajikan dalam bentuk persentase. 

 

2.4 Pengaruh Variabel Kontrol terhadap Dependen 

2.4.1 Firm size 

Ukuran perusahaan dapat diukur berdasarkan jumlah aset yang dimiliki 

perusahaan. Menurut Rezaei (2012), perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, 

yakni perusahaan kecil dan besar. Perusahaan besar memiliki kemungkinan yang 

lebih kecil dalam melakukan tindakan manajemen laba karena lebih banyak 

pengawasan yang lebih ketat dari pemegang saham (Hassan & Ahmed, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rauf et al. (2012); Roodposhti dan 

Chnashmi (2010); Kouki et al. (2011); Nihandi, Baghbani dan Bolouri (2011); 

Roodposhti & Chashmi (2011); Alves (2012); Soliman & Ragab (2013) 

menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba. Sebaliknya hasil penelitian Kim dan Rhee (2003), Bradbury, 

Mak dan Tan (2006),  Saleh et al. (2005), Othman et al. (2006), Johari et al. 

(2008), Alkdai et al. (2012), dan Hassan et al. (2012) menyatakan ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini bertentangan dengan Shah et al., (2009); Rezaei (2012); Abed et al., 

(2012); Feng, Gramlich dan Gupta (2009); Swastika (2013) yang menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba.  
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2.4.2 Leverage 

Leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan 

antara utang dan aset yang menunjukkan seberapa besar aset digunakan untuk 

menjamin utang. Leverage berhubungan erat dengan suatu perjanjian utang. 

Perusahaan yang mempunyai rasio tingkat utang yang tinggi akibat besarnya 

jumlah utang dibandingkan dengan aset yang dimiliki perusahaan, diduga 

melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam default yaitu tidak dapat 

memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya (Widyaningdyah, 2001). 

Hal tersebut juga dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Alves (2012) 

yang menyatakan bahwa peningkatan tingkat utang mendorong manajer 

melakukan manajemen laba untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Widyaningdyah (2001) menyatakan 

leverage berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Hasil ini juga 

dibuktikan penelitian oleh Bradbury et al. (2006), Saleh et al. (2005), Roodposhti 

et al. (2011), Alkdai et al. (2012), dan Alves (2012). Hal yang bertentangan 

dengan penelitian oleh Nahandi et al. (2011) menyatakan leverage berpengaruh 

signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sebaliknya hasil penelitian Johari et 

al. (2008), Feng et al. (2009),  Abed et al. (2012), dan Soliman et al. (2013) yang 

menunjukkan bahwa leverage berpengaruh tidak signifikan terhadap manajemen 

laba. 

2.4.3 Cash Flow from Operating Activities 

Variabel arus kas juga sering dijadikan variabel kontrol dalam penelitian 

terhadap manajemen laba. Perusahaan dengan kinerja arus kas operasi yang kuat 

cenderung tidak melakukan manajemen laba dikarenakan berkinerja baik. 
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Sebaliknya pada perusahaan dengan operasional arus kas miskin lebih sering 

menggunakan manajemen laba untuk mengirim sinyal positif kepada pemegang 

saham (Rauf et al., 2012). 

 Penelitian yang dilakukan Rauf et al. (2012), Gulzar dan Wang (2011), 

dan Alves (2012) membuktikan arus kas operasional memiliki pengaruh 

signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sebaliknya penelitian menurut Johari 

et al. (2008) menunjukan pengaruh tidak signifikan terhadap manajemen laba. 

 

2.5 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini bertujuan meneliti audit 

committee characteristic dan firm characteristic perusahaan terhadap manajemen 

laba.  

Model penelitian yang dibangun oleh peneliti dapat dilihat pada gambar 

di bawah ini: 
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Gambar 2.4 

Model Penelitian Dampak Audit Committee Characteristic dan Firm 

Characteristic Terhadap Manajemen Laba. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Audit Committee Size mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba. 

H2: Audit Committee Independence mempunyai pengaruh signifikan negatif 

terhadap manajemen laba. 

H3: Audit Committee Meeting mempunyai pengaruh signifikan negatif 

terhadap manajemen laba. 

H4: Audit Quality mempunyai pengaruh signifikan negatif  terhadap 

manajemen laba. 
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H5: Audit Strength mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba. 

H6:  Board Size mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. 

H7: Proportion of Independent Non Executive Directors mempunyai 

pengaruh signifikan positif  terhadap manajemen laba. 
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