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BAB II 
KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 
 
2.1   Model Penelitian Terdahulu 

Teori agensi menjelaskan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu 

orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan 

suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan 

kepada agen tersebut (Riadani & Wahyudin, 2015). Juan Pedro Sánchez-Ballesta 

dan Emma García-Meca (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur 

kepemilikan suatu perusahaan terhadap manajemen laba. Judul penelitian yang 

diteliti adalah “Struktur Kepemilikan, Discretionary Akrual dan Informasi laba”. 

Variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah discretionary Accruals 

sebagai variabel dependen, dan insider ownership, block, risk, growth, log_Sales, 

leverage sebagai variabel independen. 

Nedal Al-Fayoumi, Bana Abuzayed dan David Alexander (2010) 

melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan suatu perusahaan 

terhadap manajemen laba. Judul penelitian yang diteliti adalah “Struktur 

Kepemilikan dan Manajemen Laba di Emerging Markets: Kasus Yordania”. 

Variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah discretionary Accruals 

sebagai variabel dependen, dan Insider ownership, Institutional investors, external 

block-holders, firm size, firm profitability, growth dan firms financial leverage 

sebagai variabel independen. 

Salsiah Mohd Ali, Norman Mohd Salleh and Mohamat Sabri Hassan 

(2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur kepemilikan suatu 
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perusahaan terhadap manajemen laba. Judul penelitian yang diteliti adalah 

“Struktur Kepemilikan dan Manajemen Laba di Perusahaan Tercatat Malaysia: 

Faktor Ukuran Dewan”. Variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah 

discretionary accruals sebagai variabel dependen, dan managerial ownership, 

block ownership, foreign ownership, return on assets, cash flows from operations, 

leverage, quality audit dan  firm size sebagai variabel independen.  

Wong Shi Yang, Loo Sin Chunb 

Mahdi Safari Gerayli, Abolfazl Momeni Yanesaridan Ali Reza Ma'atoofi 

(2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh kualitas audit perusahaan 

terhadap manajemen laba. Judul penelitian yang diteliti adalah “Dampak Audit 

Mutu Manajemen Laba Bukti dari Iran”. Variabel yang digunakan dalam 

penelitiannya adalah discretionary accruals sebagai variabel dependen, dan  

auditor size, auditor industry specialization, auditor independence, firm size, 

operating cash flows, growth prospects dan leverage sebagai variabel independen. 

& Shamsher Mohamad Ramadili (2009) 

melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur dewan dan struktur 

kepemilikan suatu perusahaan terhadap manajemen laba. Judul penelitian yang 

diteliti adalah “Pengaruh Struktur Dewan dan Struktur Kepemilikan Kelembagaan 

Pengelolaan Laba”. Variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah 

discretionary accruals sebagai variabel dependen, dan outside directors, 

Institutional shareholder, log asset, board size, board meeting, leverage dan cash 

flow sebagai variabel independen.. 

Syed Zulfiqar Ali shah, Safdar Ali Butt dan Arshad Hasan (2009) 

melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola suatu perusahaan terhadap 
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manajemen laba. Judul penelitian yang diteliti adalah “Tata Kelola Perusahaan 

dan Manajemen Laba sebuah empiris Bukti Form perusahaan Tercatat Pakistan”. 

Variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah discretionary Accruals 

sebagai variabel dependen, dan board structure, ownership structure, audit 

committee independence, sebagai variabel independen. 

Mondher Kouki, Abderrazek Elkhaldi, Hanen Atri dan Slim Souid 

(2011) melakukan penelitian mengenai pengaruh tata kelola suatu perusahaan 

terhadap manajemen laba. Judul penelitian yang diteliti adalah “Apakah 

Corporate Governance Membatasi Manajemen Laba? Bukti dari Perusahaan AS”. 

Variabel yang digunakan dalam penelitiannya adalah discretionary Accruals 

sebagai variabel dependen, dan board size, dual functions of both CEO and 

chairman of the board, auditing committee independency, CEO as a Membership 

to nominating committee, manager ownership, firm size sebagai variabel 

independen. 

Di Mesir, telah dilakukan penelitian oleh Mohamed M. Soliman & 

Aiman A Ragab (2014) dengan menggunakan data sebanyak 50 perusahaan yang 

terdaftar di Egyptian Stock Exchange yang tidak bergerak di bidang keuangan 

selama periode 2007-2010. Soliman & Ragab menggunakan konstruk komite 

audit yang terdiri dari variabel audit committee size, audit committee 

independence, audit committee member’s expertise, audit committee meeting, dan 

audit quality sebagai variabel independen terhadap discretionary accruals sebagai 

variabel dependen dengan firm size, financial leverage dan cash flows from 

operating activities sebagai variabel kontrol.  
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Mehmet Ünsal Memiş dan Emin Hüseyin Çetenak (2012) melakukan 

penelitian mengenai pengaruh kualitas audit suatu perusahaan terhadap 

manajemen laba. Judul penelitian yang diteliti adalah “Manajemen Laba, Kualitas 

Audit dan Hukum Lingkungan: Sebuah Perbandingan Internasional”. Variabel 

yang digunakan dalam penelitiannya adalah Discretionary Accruals sebagai 

variabel dependen, dan audit quality, SIZE, ROA, TOBQ, rule of law index, 

corruption index dan leverage sebagai variabel independen. 

Peneliti dari Portugal, Sandra Alves (2013) menganalisis pengaruh 

variabel independen berupa keberadaan komite audit, eksternal audit, dan 

interaksi keberadaan komite audit dan eksternal audit terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini juga menggunakan variabel ukuran dewan, nonduality, leverage, 

firm size, dan performance sebagai variabel kontrol.   

 

2.2 Manajemen Laba 

2.2.1   Pengertian Manajemen Laba  

Manajemen laba sebagai bentuk dari manipulasi laporan keuangan, hingga 

saat ini belum mempunyai batasan mengenai definisi dari manajemen laba. 

Berikut pendapat beberapa ahli mengenai definisi manajemen laba. Menurut 

Davidson, Stickney dan Weildalam Sulistyanto (2008), manajemen laba 

merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang disengaja dalam batas-

batas prinsip akuntansi yang diterima umum untuk menghasilkan tingkat yang 

diinginkan dari laba yang dilaporkan.  
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Schipper dalam Widodo Lo (2005) mendefinisikan manajemen laba 

sebagai intervensi atau campur tangan dengan maksud tertentu terhadap proses 

penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk memaksimalkan 

keuntungan pribadi. Definisi tersebut mengartikan bahwa manajemen laba 

merupakan perilaku oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitas mereka. 

Manajer melakukan manajemen laba dengan memilih metode atau kebijakan 

akuntansi tertentu untuk menaikkan laba atau menurunkan laba. Manajer dapat 

menaikkan laba dengan menggeser laba periode-periode yang akan datang ke 

periode kini dan manajer dapat menurunkan laba dengan menggeser laba periode 

kini ke periode-periode berikutnya.  

 

2.2.2 Faktor-faktor Pendorong Manajemen Laba 

Dalam Positive Accounting Theory terdapat tiga faktor pendorong yang 

melatarbelakangi 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 menerima 

bonus besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan metode 

akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. 

2. Debt Covenant Hypothesis 

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit 

cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak 
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meningkatkan laba (Sweeney, 1994 dalam Rahmawati dkk, (2006). 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 pemerintah akan segera mengambil 

tindakan, misalnya: menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-

lain. 

 

2.2.3 Pola- Pola Manajemen Laba 

Menurut Scott (2000) ada beberapa bentuk manajemen laba adalah: 

1.  Taking a bath 

Taking a bath/big bath digunakan selama periode organizational stress 

atau reorganisasi.   Jika   manajer   merasa   harus   melaporkan   kerugian,   

maka   ia   akan melaporkan dalam jumlah yang besar. Dengan tindakan 

ini manajer berharap dapat meningkatkan laba yang akan datang dan 

kesalahan atas kerugian perusahaan dapat ditimpahkan ke manajer lama, 

jika terjadi pergantian manajer. 

2.  Income minimization 

Income minimization dipilih selama periode dengan profitabilitas tinggi, 

sehingga jika periode yang akan datang diperkirakan laba turun drastis, 

dapat diatasi dengan pengambilan jatah laba sebelumnya. 

 

Hermanto, Analisis Pengaruh Karakteristik Dewan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 
Indonesia, 2016 
UIB Repository©2016 



12 
 

Universitas Internasional Batam 

3.  Income maximization 

Income   maximization   dilakukan   manajer   terutama   untuk   tujuan 

mendapatkan bonus.   Perusahaan   yang berada  pada pelanggaran  syarat   

perjanjian utang juga memaksimalkan pendapatan. 

4.  Income smoothing 

Income  smoothing   dilakukan  dengan  meratakan   laba  yang  

dilaporkan, dengan tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, 

karena umumnya investor adalah risk averse dan menyukai laba yang 

relatif stabil (Indraningrum, 2002). 

 

2.3  Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba 

2.3.1  Ukuran Dewan Direksi dan Pengaruhnya terhadap Manajemen 

Laba 

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab 

penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan 

maksud dan tujuan perseroan. Perseroan diurus dan dipimpin oleh direksi terdiri 

dari sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota direksi, dengan susunan: seorang 

presiden direktur dan seorang atau lebih direktur, dengan memperhatikan 

peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Perseroan wajib memiliki direktur 

independen paling kurang 1 (satu) orang dari jajaran anggota direksi (Alves, 

2012). 

Hasil analisa Moradi, Salehi, Bighi dan Najari (2012) menunjukkan 

hubungan ukuran dewan direksi signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hal 
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ini disebabkan makin sedikit anggota dewan direksi akan menyebabkan 

meningkatnya efisiensi dalam mengambil keputusan dan apabila makin 

bertambahnya dewan direksi maka akan mengurangi tingkat efisiensi. 

Salah satu faktor penting dalam karakteristik perusahaan yang mungkin 

berdampak pada manajemen laba adalah ukuran dewan. Namun, belum ada 

konsensus tentang ukuran optimal menyusun struktur dewan (Kouki et al. 2011). 

Jensen (1993) berpendapat bahwa dewan berukuran kecil lebih efektif dalam 

memantau aksi CEO. Yermack (1996) dalam bukunya investigasi empiris 

menemukan hubungan terbalik yang jelas antara nilai pasar perusahaan dan 

ukuran dewan direksi, yang menunjukkan bahwa ukuran dewan yang kecil yang 

berhubungan dengan kinerja yang lebih baik. Demikian pula, Denis dan Sarin 

(1999), Abdul Rahman dan Mohamed Ali (2006), Ishak et al. (2011) dan Gulzar 

dan Wang (2011) memberikan bukti dimana manajemen laba berhubungan positif 

dengan ukuran dewan menunjukkan bahwa dewan yang lebih besar kurang efektif 

dalam tugas pengawasan mereka. Namun, Zahra dan Pearce (1989) 

mengemukakan bahwa dewan yang lebih besar mampu memantau tindakan 

manajemen puncak. Hasilnya sejalan dengan John dan Senbet (1998), yang 

menandakan bahwa kapasitas dewan untuk pemantauan meningkat dikarenakan 

anggota direktur bertambah. Sementara itu, sebuah studi oleh Cornett, Marcus dan 

Tehranian (2008) gagal untuk menemukan bukti bahwa ukuran dewan memiliki 

dampak yang signifikan terhadap kebijakan akrual. Studi ini juga menemukan 

bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara ukuran dewan dan manajemen 

laba. 
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Karakteristik penting lain yang dapat mempengaruhi kemampuan 

monitoring dewan adalah ukuran dewan. Penelitian empiris telah mengakui 

bahwa ukuran dewan mungkin berhubungan dengan mengencangkan kinerja. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dewan direksi yang berukuran kecil 

memiliki pemantauan kinerja lebih bagus. Ukuran dewan direksi beranggota 

empat sampai enam orang mungkin akan lebih efektif karena mampu 

berkomunikasi dan membuat keputusan strategis yang tepat dan efektif. (Jensen 

(1993), Goodstein et al. (1994), Yermack (1996), Eisenberg et al. (1998). 

Beberapa penulis menemukan hubungan positif antara ukuran dewan dan 

manajemen laba (Chin et al, 2006, Rahman dan Ali 2007), dan lain-lain 

menemukan hubungan negatif (Peasnell et al., 2001, Xie et al, 2003) atau bahkan 

tidak ada hubungannya (Bradbury et al., 2006). 

Jensen (1993) berpendapat bahwa ukuran dewan yang kecil lebih efektif 

dalam memantau tindakan CEO, sepertinya ukuran dewan yang besar 

menempatkan penekanan lebih besar pada perilaku dan oleh karena itu lebih 

mudah dipantau oleh CEO. Yermack (1996) juga menyimpulkan bahwa ukuran 

dewan yang kecil monitor lebih efektif daripada papan besar. Studi-studi ini 

menunjukkan bahwa ukuran dewan perusahaan harus berbanding terbalik dengan 

kinerja. Jika ukuran dewan yang kecil mampu meningkatkan pemantauan, mereka 

juga mampu mengurangi tingkat manajemen laba. 

Sejumlah studi menunjukkan bahwa ukuran dewan yang lebih besar 

mungkin kurang efektif daripada ukuran dewan kecil (Jensen 1993; Lipton dan 

Lorsch 1992). Kao dan Chen (2004) menunjukkan bahwa manajemen laba 
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berhubungan positif dengan naiknya ukuran dewan direksi. Selain itu, Dechow et 

al. (1996) menemukan bahwa ukuran dewan lebih besar bagi perusahaan-

perusahaan yang terlibat dalam manajemen laba daripada mereka yang tidak 

terlibat dalam manajemen laba. Xie et al. (2003) menyatakan bahwa ukuran 

dewan kecil dapat sedikit terbebani dengan masalah birokrasi dan dapat 

memberikan pelaporan pengawasan keuangan yang lebih baik. Sebaliknya, ia 

berpendapat bahwa dewan berukuran besar memiliki pengalaman yang lebih luas 

karena mereka menawarkan jaringan lingkungan dan keahlian lebih baik dalam  

mendukung hubungan antara perusahaan dan lingkungan mereka, dan 

memberikan saran pada pilihan strategis bagi perusahaan (Pearce dan Zahra 

1992). Ukuran dewan, diukur dengan jumlah direksi di dewan. 

Beberapa penelitian menemukan bahwa ukuran besar dari dewan direktur 

memiliki dampak positif bagi perusahaan dalam hal kinerja perusahaan (Delton 

Harian Ellstrand dan Johnson, 1999), keragaman pengetahuan dan kemampuan 

yang menyebabkan efisiensi yang lebih tinggi dari pekerjaan (Bealy et al., 1985).  

Ukuran besar dari dewan direktur juga memiliki dampak positif pada kehati-

hatian kerja dan mandiri manajemen. (Steiner (1972), Hackman (1990), Lipton 

dan Lorsch (1992), Jensen (1993), Yermack, (1996) dan Carmen Lorca, (2011) 

Selain itu, dewan ukuran besar direktur dapat mengurangi biaya utang kepada 

perusahaan (Anderson Mansi dan Reeb, 2004). 
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2.3.2  Perubahan Anggota Direksi dan Pengaruhnya terhadap Manajemen 

Laba 

Perubahan anggota direksi adalah perubahan yang terjadi ketika Direktur 

diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan dari RUPS (Rapat Umum 

Pemegang Saham) yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM 

untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan atas pergantian direktur. Dalam 

pengangkatan direktur diusulkan oleh anggota RUPS yang memiliki wewenang 

untuk mengusulkan direktur (Salehi, 2012). 

Hasil analisa Moradi, Salehi, Bighi dan Najari (2012) menunjukkan 

hubungan perubahan anggota direksi signifikan positif terhadap manajemen laba. 

Jika kinerja perusahaan rendah maka akan meningkatkan probabilitas kehilangan 

pos untuk direksi dimana kinerja perusahaan tergantung pada manajemen. 

 

2.3.3  Pengaruhnya Gender terhadap Manajemen Laba 

Gender didefenisikan sebagai perbedaan status dan peran antara pria dan 

wanita yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku 

dalam periode tertentu. Keragaman gender diukur dengan menggunakan 

persentase jumlah wanita dibandingkan seluruh jumlah anggota dewan dalam 

dewan direksi. 

Hasil analisa Moradi, Salehi, Bighi dan Najari (2012) menunjukkan 

hubungan gender signifikan positif terhadap manajemen laba. Hal ini 

dimungkinkan perempuan akan menyatakan aspek yang berbeda dan nilai-nilai 

tentang pendapat mereka. Akibatnya sangat mungkin bahwa anggota perempuan 
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dalam dewan akan menantang tentang subyek yang berbeda atau keputusan 

manajemen tertentu dengan pertanyaan-pertanyaan mereka dan mereka akan 

menghasilkan untuk mengatasi masalah. 

Dari beberapa tahun terakhir, penelitian membuktikan munculnya 

masalah gender dalam literatur tata kelola perusahaan. Beberapa penelitian baru-

baru ini telah berfokus bahwa perusahaan kinerja dapat dilakukan oleh anggota 

perempuan dalam dewan. Carter et al. (2003), Farrell dan Hersch (2005), Rose 

(2007), Campbell dan Minguez-Vera (2008), Adams dan Ferreira (2009) dan 

Emilia dan Sami (2010) meneliti efek dari eksekutif dan direksi perempuan di 

kinerja dan pasar keuangan nilai perusahaan. 

Fondas dan Sassalos (2000) berpendapat bahwa dewan heterogen lebih 

efisien daripada dewan homogen. Kehadiran sutradara perempuan di dewan 

terkait dengan meningkatkan kinerja keuangan. (Carter et al. (2003) dan Campbell 

& Minguez Vera (2008). Mereka berpendapat bahwa dengan membawa 

perempuan dalam keputusan dewan, dapat meningkatkan pengambilan keputusan 

dewan. 

Namun, beberapa studi menunjukkan bahwa kinerja perusahaan tidak 

memiliki hubungan yang signifikan dengan keragaman jenis kelamin dewan. 

Watson (2002) tidak menemukan perbedaan yang signifikan antara oleh 

perusahaan yang dikendalikan oleh laki-laki maupun perempuan. Rose (2007) 

dibuktikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara perempuan sebagai 

representasi perusahaan terhadap manajemen laba. Studi lain dibuktikan dengan 

efek negatif dari perempuan di dewan, pada kinerja perusahaan. Adams dan 
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Ferreira (2009). Emilia dan Sami (2010) juga tidak menemukan hubungan antara 

manajemen laba dan gender CEO perusahaan. 

 

2.3.4 Pengaruhnya Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan adalah rata–rata total penjualan bersih untuk tahun 

yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Ada beberapa variabel yang dapat 

menjelaskan variasi dalam manajemen laba. Ini termasuk ukuran perusahaan dan 

arus kas. Manajer perusahaan besar secara politik akan mengeksploitasi kebijakan 

akuntansi untuk mengurangi biaya politik (Watt & Zimmerman, 1978). Semakin 

besar perusahaan, semakin pula tekanan diberikan pada manajemen dalam 

melaporkan pendapatan yang lebih dapat diprediksi (Pincus & Rajgopal, 2002). 

Bushman, Chen, Engel, dan Smith (2004) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

merupakan variabel yang bisa mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk 

mengelola pendapatan dan dapat mempengaruhi besarnya laba kejutan. Lobo dan 

Zhou (2006) dan Shen dan Chih (2007) mencatat bahwa perusahaan besar 

mungkin memiliki insentif yang lebih tinggi dan lebih banyak kesempatan untuk 

terlibat dalam income smoothing dan melebih-lebihkan laba karena kompleksitas 

operasi mereka dan kesulitan bagi pengguna untuk mendeteksi berlebihan. 

Ukuran perusahaan yang dinyatakan dengan total aset (SIZE) ditemukan 

berhubungan negatif dengan manajemen laba dan positif terkait dengan komite 

audit dan board independence dan penggunaan audit internal (Klein, 2002). 

Selain itu, log dari nilai buku dari total aset yang digunakan sebagai proxy untuk 
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ukuran perusahaan karena perusahaan-perusahaan kecil kurang diteliti oleh 

otoritas dan karena itu lebih cenderung untuk mengelola laba (Xie et al., 2003). 

Perusahaan mempunyai cara yang bervariasi dalam mengetahui bagaimana 

ukuran perusahaan mempengaruhi kualitas pelaporan. Menurut Becker et 

al.,(1998) ukuran perusahaan dapat mempengaruhi karakteristik perusahaan 

pemerintahan serta tingkat manajemen laba. Watts dan Zimmerman (1978) 

menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih besar mungkin menghadapi biaya 

politik yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil karena tingkat 

pengawasan investor yang lebih tinggi. Sebaliknya, Lobo dan Zhou (2006) 

menunjukkan bahwa perusahaan besar mungkin lebih cenderung untuk mengelola 

pendapatan mereka karena kompleksitas operasi yang membuat penguna sulit 

mendeteksi upaya manajemen laba. 

Natural log dari total aset yang termasuk dalam regresi untuk mengontrol 

pengaruh ukuran perusahaan (Peasnell et al, 2005;. Abdul Rahman & Mohamed 

Ali, 2006). Perusahaan besar cenderung untuk menyembunyikan diskresioner 

akrual dan hubungan negatif diperkirakan antara ukuran perusahaan dan 

diskresioner akrual. Taman dan Shin (2004) menemukan hubungan signifikan 

negatif antara ukuran perusahaan dan diskresioner akrual dan menyarankan agar 

perusahaan besar diteliti lebih ketat dibandingkan perusahaan kecil. 
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2.3.5 Pengaruhnya Profitabilitas (Return of Asset) terhadap Manajemen 

Laba 

Profitabilitas (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan 

menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal (biaya yang 

digunakan mendanai aktiva) dikeluarkan dari analisis. 

Teori-teori pengungkapan utama cenderung menunjukkan bahwa ada 

hubungan positif antara profitabilitas dan kualitas pelaporan. Sesuai teori agensi, 

manajer cenderung mencari keuntungan dari perusahaan dengan menggunakan 

informasi untuk menstabilkan posisi dan meningkatkan tingkat kompensasi 

mereka. Menurut Astami dan Menara (2006), profitabilitas telah digunakan 

sebagai kompensasi kontrak baik secara eksplisit maupun implisit. Bushman dan 

Smith (2001) mencatat bahwa ada bukti luas penggunaan eksplisit rencana bonus 

tahunan perusahaan sebagai eksekusi rencana jangka panjang. Selain itu, tindakan 

profitabilitas digunakan sebagai tindakan implisit dalam mengevaluasi 

kompensasi direksi dan ukuran gaji. Summers dan Sweeney (1998) berpendapat 

bahwa manajer dapat menggunakan peningkatan pendapatan akrual ketika 

pertumbuhan melambat untuk menjaga penampilan pertumbuhan yang 

berkelanjutan. Sementara Watts dan Zimmerman (1986) percaya bahwa, manajer 

perusahaan dengan rencana bonus lebih mungkin untuk memilih prosedur 

akuntansi yang menggeser laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke 

periode berjalan sehingga dapat meningkatkan perusahaan melaporkan laba. Oleh 

karena itu, jika bagian dari remunerasi manajer berasal dari rencana insentif yang 
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terkait dengan akuntansi laba, maka manajemen memiliki insentif untuk 

menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba akuntansi (Hagerman 

dan Zmijewski, 1979; Astami dan Menara 2006). 

Menurut DeAngelo dan Skinner (1994) adalah peluang akrual mungkin  

dimanipulasi oleh manajer untuk menyembunyikan kinerja yang buruk atau 

menunda porsi pendapatan untuk tahun-tahun mendatang. Burgstahler dan Dichev 

(1997) berpendapat bahwa manajer mengelola pendapatan untuk menghindari 

melaporkan kerugian dan penurunan laba. Sebelumnya penelitian empiris telah 

menghasilkan hasil yang beragam. Sedangkan Astami dan Menara (2006) tidak 

menemukan hubungan yang signifikan antara profitabilitas dan manajemen laba. 

Bekiris dan Duokakis (2011) melaporkan hubungan negatif yang signifikan antara 

profitabilitas dan pendapatan manajemen.  

 

2.3.6 Pengaruh Operasi Arus Kas terhadap Manajemen Laba 

Menurut Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) No. 95 

menyatakan bahwa arus kas operasi adalah salah satu sumber informasi yang 

diperhatikan oleh para investor. Laporan arus kas operasi ini memberikan 

informasi yang relevan terkait dengan penerimaan dan pengeluaran kas dari 

aktivitas operasi selama suatu periode. Perusahaan yang memiliki arus kas operasi 

yang kuat cenderung tidak melakukan manajemen laba dikarenakan perusahaan 

telah berkinerja baik. Sebaliknya pada perusahaan dengan operasional arus kas 

buruk lebih sering menggunakan manajemen laba untuk mengirim sinyal positif 

kepada pemegang saham (Rauf et al., 2008). 
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Arus kas dari operasi memiliki hubungan yang signifikan dengan akrual 

diskresioner (DeFond & Jiambalvo 1994; Dechow et al 1995; Peasnell et al, 

2000). Becker et al. (1998) dan Lobo dan Zhou (2006) berpendapat bahwa 

perusahaan dengan arus kas operasi yang lebih kuat cenderung meningkatkan  

pendapatan diskresioner akrual untuk meningkatkan penghasilan agar dinilai 

berkinerja baik. Padahal perusahaan dengan operasi arus kas yang buruk 

cenderung mempekerjakan peningkatan pendapatan diskresioner akrual untuk 

mengirim sinyal positif kepada investor. Studi ini juga menemukan bahwa ada 

hubungan negatif  antara arus kas dari operasi dan manajemen laba. 

Becker et al. (1998) dan Dechow et al. (1995) melaporkan hubungan 

negatif yang signifikan antara DAC dan arus kas. Hal ini khususnya terjadi dalam 

acara di mana perusahaan yang dekat dengan pembatasan perjanjian utang, cukup 

sering tingkat arus kas juga rendah. Oleh karena itu, manajer lebih cenderung 

untuk mengelola laba dengan tren. 

Peasnell et al. (2005) meliputi arus kas dari operasi skala oleh total aset 

untuk mengendalikan potensi kesalahan dalam pengukuran akrual diskresioner 

dan menemukan hubungan negatif yang signifikan antara arus kas dari operasi 

dan pendapatan manajemen. Davidson et al. (2005) Berikut Klein (2002) 

menemukan hubungan positif antara perubahan mutlak laba bersih dengan 

manajemen laba dan menunjukkan bahwa faktor ini secara signifikan terkait 

dengan  karakteristik dewan dan pendapatan manajemen. 

Hasil penelitian Soliman dan Ragab (2014) menunjukkan arus kas 

operasi berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hasil ini 
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konsisten dengan yang dilakukan oleh Rauf et al. (2008). Berbeda dengan 

penelitian Hassanzadeh et al. (2013) menggunakan arus kas operasi sebagai 

variabel kontrol  menunjukkan arus kas operasi berpengaruh secara signifikan 

positif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Gerayli et al. 

(2011) menemukan bahwa arus kas operasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 

2.3.7 Pengaruh Tingkat Pengungkit Terhadap Manajemen Laba 

Tingkat pengungkit bisa digunakan untuk meningkatkan tingkat 

keuntungan yang diharapkan. Kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva 

atau dana untuk memperbesar tingkat penghasilan (return) bagi pemilik 

perusahaan dengan memperbesar tingkat pengungkit maka hal ini akan berarti 

bahwa tingkat ketidakpastian (uncertainty) dari return yang akan diperoleh akan 

semakin tinggi pula. Tingkat pengungkit ini bisa saja berbeda-beda antara 

perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, atau dari satu periode ke 

periode lainnya di dalam satu perusahaan, tetapi yang jelas, semakin tinggi tingkat 

leverage akan semakin tinggi risiko yang dihadapi serta semakin besar return atau 

penghasilan yang diharapkan. Efek pengungkit merupakan rasio perbandingan 

antara liabilitas dan asset perusahaan yang mencerminkan porsi pembiayaan 

perusahaan. Efek pengungkit yang tinggi berarti risiko keuangan akan meningkat 

dan menyebabkan peningkatan risiko kegagalan perusahaan dalam pengembalian 

hutang. Dengan demikian perusahaan akan melakukan manajemen laba untuk 

menghindari kejadian tersebut terjadi. 
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Astami dan Tower (2006) menemukan bukti yang menunjukkan bahwa 

teknik akuntansi dalam mengunakan tingkat pengungkit untuk meningkatkan 

pendapatan lebih rendah. Dalam konteks Negara Kenya, perusahaan 

mengandalkan pemegang obligasi dan bank untuk pembiayaan (NSE Handbook, 

2010). Mengingat ketergantungan pada utang, manajer harus memiliki insentif 

untuk memilih kebijakan akuntansi pendapatan meningkat untuk memastikan 

bahwa mereka mematuhi perjanjian utang dikenakan oleh pemegang obligasi dan 

bank dan menghindari biaya renegosiasi (Inoue & Thomas, 1996; Beatty & 

Weber, 2003). Selanjutnya, Bekiris dan Duokakis (2011) telah menemukan bahwa 

tingkat pengungkit berhubungan positif dengan diskresional akrual. Hal ini 

konsisten dengan manajer perusahaan mempekerjakan diskresioner akrual untuk 

menghindari pelanggaran perjanjian (DeFond & Jiambalvo, 1994; Klein, 2002; 

Jiang et al., 2008).  

Davidson et al., (2005) dan Abdul Rahman dan Mohamed Ali (2006), 

tingkat pengungkit diukur sebagai rasio total kewajiban terhadap total asset untuk 

menangkap insentif untuk mengelola laba ketika perusahaan mengalami kesulitan 

keuangan. Untuk menghindari potensi kerugian dengan mengungkapkan 

keuangan masalah, finansial perusahaan tertekan mungkin memiliki insentif untuk 

menyesuaikan penghasilan. Namun perusahaan berada di bawah pengawasan 

kreditur cenderung tertekan untuk melakukan manajemen laba. Oleh karena itu 

ditemukan adanya hubungan yang negatif antara diskresioner akrual dan tingkat 

pengungkit (Park & Shin, 2004). 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pouraghajan et al. (2013) 

menunjukkan efek pengungkit berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen 

laba. Semakin tinggi tingkat efek pengungkit maka semakin tinggi pula motivasi 

perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Hasil penelitian konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Elfouzi & Zarai (2009) dan Challen & 

Siregar(2012). 

Hasil penelitian Khazami et al. (2014) menunjukan bahwa efek 

pengungkit berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian Okolie et al. (2013), Alpas dan Yasar (2013), dan 

Zuo dan Guan (2014). 

Hasil penelitian Soliman dan Ragab (2014) menunjukan bahwa efek 

pengungkit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Inaam et al. 

(2012).  

 

2.4 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Moradi, Salehi, Bighi dan Najari (2012) 
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2.5 Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan uraian model penelitian di atas, maka perumusan hipotesis 

untuk penelitian adalah sebagai berikut: 

H1

H

 : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen 

laba. 

2

H

 : Perubahan anggota direksi berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen  laba. 

3

 

 : Gender berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. 
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