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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan dapat dipandang sebagai suatu model kontraktual 

antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut agent dan 

pihak yang lain disebut principal. Principal mendelegasikan 

pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, hal ini dapat pula 

dikatakan bahwa principal memberikan suatu amanah kepada agent untuk 

melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah 

disepakati. Wewenang dan tanggungjawab agent maupun principal diatur 

dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama. 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Sufitrayati (2015) menyatakan 

bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) 

dengan pemegang saham (principal). Hubungan keagenan tersebut terkadang 

menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Jensen (1987) 

menyatakan bahwa manajer perusahaan adalah agen dari pemegang saham 

yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Agency theory dapat 

menganalisis konflik-konflik yang terjadi. Perspektif hubungan keagenan 

merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer 

dan pemegang saham.  

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu 

semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agent. Pihak principal 
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termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat. Agent termotivasi untuk memaksimalkan 

pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal 

memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik 

kepentingan semakin meningkat terutama karena principal tidak dapat 

memonitor aktivitas pimpinan (chief executive officer) sehari-hari untuk 

memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. 

Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Agent  

mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, 

dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya 

ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent. 

 

2.2  Manajemen Laba (earnings management) 

2.2.1 Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen laba secara umum dibagi menjadi dua kategori, yaitu 

manajemen laba melalui kebijakan akuntansi dan manajemen melalui aktivitas 

riil. Manajemen laba melalui kebijakan akuntansi merujuk pada permainan 

angka laba yang dilakukan menggunakan teknik dan kebijakan akuntansi. 

Sementara, manajemen laba melalui aktivitas riil merujuk pada permainan 

angka laba yang dilakukan melalui aktivitas-aktivitas yang berasal dari 

kegiatan bisnis normal atau yang berhubungan dengan kegiatan operasional, 

misalnya menunda kegiatan promosi produk atau mempercepat penjualan 

dengan pemberian diskon besar-besaran. 
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Dalam Sulistyanto (2008:48) disebutkan beberapa definisi manajemen 

laba yaitu sebagai berikut : 

a.  Davidson, Stickney, dan Weill (1987) 

Manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu 

yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi berterima umum untuk 

menghasilkan tingkat yang diinginkan dari laba yang dilaporkan. 

b.  Schipper (1989) 

Manjemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusutan pelaporan 

keuangan eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan 

eksternal, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi (pihak 

yang tidak setuju mengatakan bahwa hal ini hanyalah upaya untuk 

memfasilitasi operasi yang tidak memihak dari sebuah proses). 

c.  Fisher dan Rosenzweig (1995) 

Manajemen laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan 

(menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan perusahaan 

yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan 

ekonomi perusahaan jangka panjang. 

Menurut Merchan (1989) dalam Merchan dan Rockness (1994) 

didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan 

untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan informasi 

mengenai keuntungan ekonomis (economic advantage) yang sesungguhnya 

tidak dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan tersebut bisa 

merugikan perusahaan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang 

dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah 
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bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan 

keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai 

angka laba tanpa rekayasa. 

Manajemen laba menurut Assih dan Gudono (2000) dalam Indah Lia 

Puspita (2017) adalah tindakan manajer yang dilakukan dengan sengaja dalam 

batasan General Addopted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah 

pada tingkatan laba yang dilaporkan. Manajemen laba yang dilakukan tidak 

hanya dengan memanipulasi data informasi akuntansi tetapi dapat juga 

dilakukan dengan pemilihan metode akuntansi yang sesuai dengan peraturan 

akuntan. Menurut Schroeder (2009) dalam Indah Lia Puspita (2017) 

mendefinisikan manajemen laba sebagai usaha manajemen perusahaan untuk 

mempengaruhi nilai laba jangka pendek yang dilaporkan. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen laba adalah intervensi manajemen terhadap laporan keuangan, 

yang berupa pilihan yang dilakukan oleh manajemen terhadap kebijakan 

kebijakan akuntansi, yang diperkenankan dalam proses pelaporan keuangan 

eksternal untuk mencapai tujuan/maksud tertentu, sehinggga dapat 

mengurangi kredibilitas laporan keuangan tersebut 

2.2.2 Faktor-Faktor Pendorong Manajemen Laba 

Informasi akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik 

kepentingan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 

Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut mencakup manajer, pemilik 

(pemegang saham), investor, kreditor, karyawan, pesaing, pemerintah dan 

pemasok.Manajemen laba timbul sebagai dampak dari penggunaan akuntansi 

sebagai salah satu alat komunikasi antara pihak-pihak tersebut.  
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Menurut Sulistyanto (2008) dalam Ilmi Rizqi (2012) faktor-faktor 

pemicu manajemen laba dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan tersebut adalah pemakaian informasi akuntansi : 

1. Dalam kontrak antara manajer dan pemilik (melalui kompensasi) 

2. Sebagai sumber informasi bagi investor di pasar modal  

3. Dalam kontrak utang  

4. Dalam penetapan pajak oleh pemerintah, penentuan roteksi terhadap 

produk, penentuan proteksi terhadap produk, penentuan denda dalam suatu 

kasus, dan lain sebagainya. 

5. Oleh pesaing, seperti untuk penentuan keputusan ambil alih ataupun untuk 

penetapan starategi pesaingan 

6. Oleh karyawan untuk meminta kenaikan upah dan lain sebagainya. 

2.2.3 Teknik Manajemen Laba 

Ditinjau dari sudut pandang teoritis ataupun praktis, teknik manajemen 

laba sangat beragam. Menurut (Sulistyanto 2008:37) menyatakan bahwa 

teknik manajemen laba dapat dikelompokkan  menjadi 3 kelompok antara lain 

sebagai berikut: 

1. Meninjau kembali dan mengubah berbagai estimasi.  

Permainan manajerial ini bisa dilakukan dengan meninjau kembali 

dan mengubah berbagai estimasi akuntansi yang slama ini telah digunakan 

perusahaan. sebagai contoh adalah umur ekonomis aktiva tetap(tangible 

assets) dan aktiva tidak berwujud (intangible assets), persentase biaya 

kerugian piutang dan lain-lain 
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2. Mengubah atau mengganti metode akuntansi. 

Manajer mempunyai kebebasan untuk mengubah atau mengganti 

metode akuntansi yang selama ini dipakai dengan metode akuntansi 

lain.Hal ini yang mendorong atau memotivasi seorang manajer untuk 

mengoptimalkan kepentingan dan kesejahteraan pribadi. Seorang manajer 

hanya mau menggunakan suatu metode akuntansi tertentu apabila ada 

manfaat yang bias di peroleh 

3. Permasalahan cadangan 

Cadangan (Resevers) merupakan laba yang ditarik kebelakang dari 

periode pengukuran sesungguhnya dan menggunakan pada saat 

dibutuhkan. Sebagai contooh adalah cadangan kerugian piutang , 

penurunan nilai persedian , dan lain-lain. Hal ini dilakukan perusahaan 

dengan tujuan agar laba yang dilaporkan perusahaan padap priode berjalan 

tidak terlalu tinggi. Sebaliknya, pada saat menginginkan labanya menjadi 

tinggi maka perusahaan dapat menggunakan cadangan itu untuk mengatur 

laba sesuai dengan keinginannya. 

2.2.4 Pola Manajemen Laba 

Pola manajemen laba menurut scott (2000) dalam Dinda Dwi Wahyuni 

(2010) dapat dilakukan dengan cara : 

1. Taking a bath 

Pola ini terjadi pada saat reorganisasitermasuk pengangkatan CEO 

baru dengan melaporkan kerugian  dalam jumlah besar. Tindakan ini 

diharapkan dapat meningkatkan laba dimasa mendatang 
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2. Income minimization 

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami profitabilitas yang 

sangat tinggi sehingga diprediksi pada masa mendatang diperkirakan turun 

drastis dapat diatasi dengan mengambil laba priode sebelumnya 

3. Income maximization 

Di lakukan pada saat laba turun.tindakan atas income 

maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk 

tujuan bonusyang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang 

melakukan pelanggaran perjanjian hutang 

4. Income smoothing 

Dilakukan perusahaan dengan melakukan perataan laba yang 

dilaporkan sehingga dapat mengurangu fluktuasi laba yang terlalu besar 

karna pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil 

2.2.5 Motivasi Manajemen Laba 

Menurut (Sulistyanto,2008:45) Secara umum ada beberapa motivasi 

yang mendorong manajer untuk berprilaku oportunis, yaitu motivasi bonus, 

kontrak, politik, pajak, perubahaan CEO, IPO, atau SEO, dan 

mengkomunikasikan informasi ke investor. Pengelompokan ini sejalan dengan 

tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif (positive accounting theory), 

yang menjadi dasar pengembangan pengujian hipotesis untuk mendeteksi 

manajemen laba (Watts dan Zimmerman,1996) yaitu : 
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a. Bonus Plan Hypothesis 

Manajer akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan 

utilitasnya guna memperoleh bonus dari pemegang saham. janji bonus 

inilah yang membuat manajer untuk mengelolah dan mengatur labanya 

pada tingkat tertentu sesuai yang disyaratkan agar dapat menerima bonus. 

b. Debt (equity) Hypothesis 

Manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban 

hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda 

untuk tahun berikutnya. Hal ini telah mengakibatkan pihak yang ingin 

mengetahui kondisi perusahan yang sesungguhnya akan memeperoleh dan 

menggunakan informasi yang keliru (keputusan bisnis) 

c. 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: mengenakan peraturan antirust, 

menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain. 

 

2.3 Informasi Asimetri 

Informasi Asimetri merupakan suatu keadaan dimana manajer 

memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh 

pihak diluar perusahan. Agency theory mengimplikasikan adanya asimetri 

informasi antara manajer (agent) dengan pemilik (principal). 



 18 

Setyaningrum dan Sari (2011) dalam Yogi Rizal (2015) menyatakan 

bahwa informasi asimetri muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa mendatang dibandingkan pemegang 

saham dan stakeholder lainnya. Jensen dan Meckling (1976) dalam Anisa 

Mayusti (2014) menambahkan bahwa jika kedua kelompok (agent dan 

principal) tersebut adalah orang-orang yang berupaya memaksimalkan 

utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa agen tidak 

akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan principal. Principal 

dapat membatasinya dengan menetapkan intensif yang tepat bagi agen dan 

melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agen yang 

menyimpang. Ada dua tipe asimetri informasi, yaitu: 

a. Adverse selection 

Adverse slection adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak 

atau lebih yang melangsungkan/yang akan melangsungkan suatu transaksi 

usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-

pihak lain. 

b. Moral hazard 

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dimana satu pihak 

atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi 

usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan 

mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-

pihak lainnya tidak. 
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2.4 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen perusahaan. dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba 

sangat ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dengan adanya 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer maka manajer akan bertindak 

selaras dengan kepentingan pemegang saham sehingga dapat memperkecil 

perilaku oportunis manajer. Dalam kepemilikan saham yang rendah, maka 

insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan 

meningkat (Shleifer dan Vishny, 1986 dalam Herawaty 2008 ) 

Ujiyantho (2007) dalam Sasmito Widi Nugroho (2011) menyatakan 

kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan membagi saham yang dimiliki 

manajemen dengan seluruh jumlah saham perusahaan. Jensen dan Meckling 

(1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan agency cost adalah dengan 

memperbesar kepemilikan manajerial dalam perusahaan.Kepemilikan 

manajerial diukur dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki manajer, 

direksi, komisaris, maupun pihak lain yang secara aktif ikut dalam 

pengambilan keputusan perusahaan 

Junaidi (2006) dalam Sila Prakasa (2016 ) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki 

oleh direksi, manajer dan dewan komisaris. Konflik kepentingan antara 

manajer dengan pemilik menjadi semakin besar ketika kepemilikan manajer 

terhadap perusahaan semakin kecil. Dalam hal ini manajer akan berusaha 

untuk memaksimalkan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan 



 20 

perusahaan. Sebaliknya semakin besar kepemilikan manajer di dalam 

perusahaan maka semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan 

nilai perusahaan, dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi 

rendah. Manajer perusahaan akan mengungkapkan informasi sosial dalam 

rangka untuk meningkatkan image perusahaan, meskipun ia harus 

mengorbankan sumber daya untuk aktivitas tersebut. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya kepemilikan manajerial 

dapat mensejajarkan antara kepentingan pemegang saham dengan  manajer, 

karena manajer ikut merasakan langsung dari manfaat dari keputusan yang 

diambil dan manajer yang menanggung resiko apabila timbul kerugian yang 

timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah, dalam hal 

ini akan menimbulkan konflik antara pemegang saham dengan manajer. 

 

2.5  Profitabilitas 

Salah satu tolak ukur yang digunakan oleh para manajer dalam 

melakukan penilaian kinerja perusahaan guna pengambilan keputusan 

investasi yang akan dilakukan yaitu dengan melihat tingkat profitabilitas. 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh 

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dalam kaitanya dengan 

manajemen laba profitabilitas dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan 

manajemen laba. karena jika profitabilitas yang didapat perusahaan rendah, 

umumnya manajer akan melakukan tindakan manajemen laba untuk 

menyelamatkan kinerjanya dimata pemilik. 
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Menurut Archibalt (1982) dalam gunawan (2015) menjelaskan bahwa 

perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah cendrung melakukan perataan 

laba. Perataan laba merupakan salah satu bentuk dari manajemn laba. manajer 

cendrung melakukan aktivitas tersebut karena dengan laba yang rendah atau 

bahkan menderita kerugian, akan memperburuk kinerja manajer di mata 

pemilik dan nantinya akan memperburuk citra perusahaan tersebut. 

Dengan melakukan analisis profitabilitas perusahaan, maka stokholder 

dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (ernings 

power). Investor beranggapan bahwa ernings power yang tinggi akan 

menjamin pengembalian investasi serta akan memberikan keuntungan yang 

layak, oleh karna itu perusahaan harus menampilkan kinerja manajemen yang 

baik sehingga ernings power perusahaan dapat dilihat maksimal. Karena sikap 

investor yang cendrung hanya memperhatikan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba sehingga memungkinkan perusahaan melakukan praktik 

manajemen laba. 

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasannya profitabilitas yang sangat 

tinggi akan menyebabkan terjadinya praktik manajemen laba sehingga 

membuat manajer akan melakukan kecurangan dengan mengubah akun- akun 

yang ada guna untuk menyesatkan pemegang saham. 

 

2.6  Kepemilikan Keluarga 

Perusahaan publik di Indonesia umumnya dimiliki oleh perusahaan 

keluarga. Sebagai pemilik utama perusahaan, keluarga dapat ikut mengelola 

perusahaan dan melakukan pengawasan yang maksimal. Dengan pengawasan 

dan kontrol yang maksimal akan meningkatkatkan kinerja perusahaan, akan 
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tetapi perusahaan dengan biaya pemegang saham yang minoritasnya adalah 

keluarga biasanya memungkinkan untuk mengelola penghasilan demi 

keuntungan mereka sendiri. Bukti ini menunjukkan bahwa kepemilikan 

keluarga unggul menghasilkan Informasi lebih asimetris yang menyebabkan 

konflik keagenan, menyebabkan perlindungan hukum pemegang saham 

minoritas menjadi Lemah, dan memberlakukan transparansi pelaporan 

keuangan menjadi lebih rendah.  

Menurut Castaneda (2007) melaporkan bahwa keterlibatan keluarga 

yang tinggi menyebabkan hal yang kritis akan berpengaruh pada kontrol 

perusahaan, di mana pemilik sering mendistribusikan saham non-voting dan 

menciptakan piramidal struktur kepemilikan untuk memperoleh dana. DaDalt 

(2009) berpendapat bahwa kepemilikan keluarga memiliki kemungkinan lebih 

rendah untuk mengelola pendapatan sehingga akan menimbulkan terjadinya 

kecurangan atau manajemen laba. Dalam hal ini perusahaan keluarga 

menurunkan keungkinan untuk memanfaatkan kemakmuran dari pemegang 

saham lainnya melalui manipulasi pendapatan guna untuk mengambilahli 

kekayaan pemegang saham. 

keluarga sebagai pemegang saham minoritas dapat menggunakan 

tingkat penegendalian yang dimiliki untuk memperoleh keuntungan pribadi 

pada beban yang ditangguhkan oleh saham minoritas.kepemilikan keluarga 

sering terjadi sengketa kepentingan antara pemegang saham mayoritas dengan 

pemegang saham minoritas . Sengketa pada perusahaan ini disebabkan karena 

pemegang saham mayoritas pada umumnya memiliki kontrol yang sangat 

besar terhadap perusahaan tersebut. Claeeseans et. al., (1992:2) menyatakan 
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bahwa kontrol ini dilakukan melalui struktur piramida dan kepemilikan silang 

(Crossholding) diantara beberapa perusahaan. Model ini sangat umum terjadi 

disemua negara di kawasan asia tenggara termasuk indonesia. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan dengan kepemilikan keluarga akan cendrung memanfaatkan 

pemegang saham lainnya guna untuk mengambilahli kekayaan pemegang 

saham dalam hal ini manajer cendrung memilih mengambil kebijakan 

akuntansi memindahkan pendapatan sekarang menjadi pendapatan dimasa 

mendatang (manipulasi). 

 

2.7 Biaya Politik 

Biaya politik  yang diperkenalkan oleh teori akuntansi positif 

menyatakan bahwa distribusi kekayaan politik yang digunakan oleh otoritas 

politik mempengaruhi kebijakan akuntansi dalam suatu perusahaan (Watts dan 

Zimmerman, 1986).  Dengan demikian, perusahaan ini cenderung 

menggunakan pilihan akuntansi yang ada untuk menurunkan pendapatan, agar 

untuk mengurangi biaya politik sehingga mencegahnya terjadinya transfer 

kekayaan secara khusus.  

Biaya politik timbul dari konflik kepentingan antara perusahaan 

dengan pemerintah. Pemerintah sebagai tangan masyarakat yang mempunyai 

wewenang untuk melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan kepada 

masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu tentang perpajakan 

maupun perarturan lainnya. Proses pengalihan kekayaan biasanya didasarkan 

pada informasi akuntansi seperti laba perusahaan. Biaya politik merupakan 
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biaya yang mencangkup semua biaya yang harus di tanggung perusahaan 

terkait dengan tindakan- tindakan politis, seperti regulasi, pajak, subsidi 

pemerintah dan tuntunan buruh. 

Faccio, 2006 dan Du dan Girma, 2010. Menyatakan manajer yang 

terhubung secara politis atau political cost hypothesis maka manajer cendrung 

memilih mengambil kebijakan akuntansi yang memindahkan pendapatan 

sekarang menjadi pendapatan dimasa mendatang. Tindakan tersebut dilakukan 

manajer karna tingkat laba yang tinggi pada masa sekarang akan mendapat 

perhatian luas dari kalangan publik maupun pihak regulator dan 

mengakibatkan biaya politik (politic cost) yang semakin besar seperti 

munculnya intervensi pemerintah, pengenaan pajak yang lebih tinggi, dan 

tuntutan-tuntutan lainnya yang meningkatkan biaya politik. 

Bushman dan Piotroski (2006), menyatakan bahwa perusahaan di 

negara-negara dengan kepemilikan atau hubungan dengan pemerintah  jika 

dikaitkan dengan praktik pelaporan keuangan,  Perusahaan tersebut cendrung 

melakukan manajemen laba. Tindakan tersebut dilakukan agar terhindar dari 

pengenaan pajak yang berlebihan. Sala satu motivasi manajer dalam 

melakukan manajemen laba adalah biaya politik dimana dalam motivasi biaya 

poltik, perusahaan yang besar akan melakukan lebih banyak kebijakan yang 

akan menyebabkan laba menurun maksud mengurangi efek politis. Perusahaan 

besar cendrung menggunakan prosedur akuntansi yang  menurunkan laba 

untuk tujuan mengurangi pembebanan pajak yang tinggi. 

Han dan Wang (1998) mempertimbangkannya bahwa perusahaan 

menggunakan kebijakan akuntansi untuk mengurangi pendapatan mereka 
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dalam, mengurangi jumlahnya biaya politik yang dikeluarkan oleh perusahaan 

yang terhubung secara politis mungkin lebih rendah dari perusahaan 

lain. Kenyataannya, manajer yang terhubung secara politis membantu 

perusahaan mereka memperoleh manfaat pajak (Wuet al., 2011). Dengan 

demikian, banyak dokumen yang mendokumentasikan hubungan politik para 

eksekutif tersebut sangat berpengaruh positif pada kinerja perusahaan, seperti 

pinjaman bank, pajak, dan kekuatan pasar. 

 Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

perusahaan yang terhubung secara politis atau political cost hypothesis maka 

manajer cendrung memilih mengambil kebijakan akuntansi yang 

memindahkan pendapatan sekarang menjadi pendapatan dimasa mendatang. 

Dalam hal ini agar terhindar dari pengenaan pajak yang tinggi dan tuntutan – 

tuntutan lainnya. 

 

2.8 Pandangan Islam 

Al-Baqarah ayat 188 : 

                         

             

Artinya :“Dan janganlah sebahagian kamumemakan harta sebahagian yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan(janganlah) kamu 

membawa (urusan)harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa. 

 

Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai hukum transaksi secara 

umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli, dan 
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transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, 

mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman 

untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, (dan segala bentuk transaksi 

lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan 

oleh syari’at. Dalam surat An Nisa ayat 29, diterangkan bahwa transaksi bisnis 

tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil dan adanya keridhoan dalam 

melakukan transaksi.  

Sedangkan menurut Dalili Dianati (2014)  dalam manajemen laba, 

manajer keuangan melakukan pelaporan keuangan yang telah di modifikasi 

agar memperoleh keuntungan. Misalnya dengan menurunkan jumlah laba 

yang akan dilaporkan padahal perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas 

yang tinggi dengan maksud untuk memperoleh perhatian secara politis. Hal 

tersebut tidaklah diperbolehkan karena tidak mengandung unsur kejujuran 

didalamnya. Walaupun prkatek manajemen laba diatur dalam Prinsip-prinsip 

Akuntansi yang Berterima Umum (PABU/GAAP).  

Hal tersebut telah dijelaskan dalah surat  An-Nisa ayat 29 

                         

                           

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan 

harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali 

dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah 

kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha 

Kasih Sayang kepada kalian”. 

 

Bahwasanya larangan mengambil keuntungan atau laba yang diperoleh 

dengan jalan menipu atau menyamarkan perdagangan dengan 
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menyembunyikan cacatnya barang dagangan, atau menampakkannya 

(mengemasnya) dalam bentuk yang menipu, yang tidak sesuai dengan 

hakikatnya, dengan tujuan mengecoh pembeli. Juga mengandung makna 

bahwasanya Islam tidak memberikan batasan tertentu terhadap laba atau 

keuntungan dalam perdagangan. 

Hal ini diserahkan kepada hati nurani masing-masing orang muslim 

dan tradisi masyarakat sekitar, dengan tetap memelihara kaidah-kaidah 

keadilan dan kebijakan serta larangan memberikan madarat terhadap diri 

sendiri ataupun terhadap orang lain, yang memang menjadi pedoman bagi 

semua tindakan dan perilaku seorang muslim dalam semua hubungan. 

Keuntungan yang diperbolehkan oleh Islam adalah laba yang diperoleh secara 

wajar, tidak merugikan dan mengurangi hak-hak bagi kedua belah pihak yang 

melakukan transaksi jual beli.  

Sedangkan dalam manajemen laba terkandung unsur “mengemas” 

dalam bentuk yang tidak sesuai dengan hakikatnya untuk mengecoh dalam 

pelaporan keuangan perusahaan. Seperti Pola manajemen laba  Income 

maximization dimana seorang manajermemaksimalkan laba yang dilaporkan 

agarmemperoleh bonus yang lebih besar, income maximization dilakukan pada 

saatlaba mengalami penurunan. Kecenderungan manajer untuk 

memaksimalkan laba jugadapat dilakukan pada perusahaan yangmelakukan 

suatu pelanggaran perjanjian utang.  

Selain itu pola Income smoothing yang dilakukan perusahaan dengan 

cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi 
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laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba 

yang relatif stabil. Hal tersebut jelas tidak diperbolehkan dalam syariat islam. 

Dimana mengambil keuntungan dalam hal ini laba, dengan melakukan 

Tidankan menipu atau menyamarkan. 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 
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Nama 

Peneliti 

 

 

 

Judul 
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Sumber 

 

1. 
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Rejeb Attia 
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(2016) 
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Jurnal 
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nyoman ari 

surya 

darmawan & 

gusti ayu 

purnamawati 

(2015) 

,profitabilitas dan 

leverge terhadap 
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perusahaan 
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terdaftar di bursa efek 

indonesia BEI 

persial ukuran perusahaan 

,profitabilitas dan leverge 

tidak memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap 

manajemn laba. secara 

simultan ukuran perusahaan 

,profitabilitas dan leverge 

tidak memilikipengaruh 

yang signifikan terhadap 

manajemen laba 

 

4. 

 

 

A. A. Istri Sri 

Mahadewi 
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Komang Ayu 

Krisnadewi 

(2017) 
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Hasil penelitian 
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5. 

 

Anisa 

Maiyusti 

(2014) 
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Berdasarkan hasil hasil 
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menyimpulkan:  
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informasi asimetri dan 

ukuran perusahaan tidak 

mempunyai pengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Sedangkan variabel 

kepemilikan manajerial 

secara parsial 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap 

manajemen laba 
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2.11 Hipotesis 

1. Informasi Asimetri Terhadap Manajemen Laba 

Agency theory mengimplikasikan adanya informasi asimetri antara 

manajer (agent) dengan pemegang saham (principal). Informasi asimetri 

ini timbul ketika manajer mengetahui lebih banyak informasi internal dan 

prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan pemegang saham 

dan stakeholder lainnya. Informasi asimetri merupakan suatu keadaan 

dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang 

tidak dimiliki oleh luar perusahaan. Hal ini memberikan kesempatan bagi 

manajer untuk melakukan manajemen laba (Jensen dan Meckling, 1976). 

Penelitian yang dilakukan oleh Wasilah (2005) dalam Yogi Rizal (2015)  

juga menunjukan bahwa variabel informasi asimetri berpengaruh secara 

positif signifikan dan mampu menjelaskan variabel dependen manajemen 

laba. 

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diturunkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H1: Informasi asimetri berpengaruh terhadap manajemen laba 

2. Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba 

Jensen dan Meckling (1976) dalam  Sasmito Widi Nugroho (2011)  

menyatakan, kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk 

mengurangi masalah keagenan dengan menyelaraskan kepentingan-

kepentingan manajer dan shareholders. Demikian halnya serupa dengan 

hasil penelitian oleh Midiastuty dan Machfoedz (2003); dan Iqbal dan 

Fachriyah (2008) menyatakan kepemilikan manajerial merupakan salah 

satu mekanisme yang dapat membatasi perilaku oportunis manajer dalam 
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bentuk earnings management. Wedari (2004) dan Boediono (2005) 

menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba.  

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diturunkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba. 

3. Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba 

Archibalt (1982) dalam gunawan (2015) menjelaskan bahwa 

perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah cendrung melakukan 

perataan laba. Perataan laba merupakan salah satu bentuk dari manajemn 

laba. manajer cendrung melakukan aktivitas tersebut karena dengan laba 

yang rendah atau bahkan menderita kerugian, akan memperburuk kinerja 

manajer di mata pemilik dan nantinya akan memperburuk citra perusahaan 

tersebut 

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diturunkan hipotesis 

sebagai berikut: 

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba 

4. Kepemilikan Keluarga Terhadap Manajemen Laba 

DaDalt (2009) dalam Ebraheem Saleem Salem Alzoubi (2016) 

berpendapat bahwa kepemilikan keluarga memiliki kemungkinan lebih 

rendah untuk mengelola pendapatan sehingga akan menimbulkan 

terjadinya kecurangan atau manajemen laba. Dalam hal ini perusahaan 

keluarga menurunkan keungkinan untuk memanfaatkan kemakmuran dari 

pemegang saham lainnya melalui manipulasi pendapatan guna untuk 

mengambilahli kekayaan pemegang saham 

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diturunkan hipotesis 

sebagai berikut: 



 33 

H4: Kepemilikan Keluarga berpengaruh terhadap manajemen laba 

5. Biaya Politik Terhadap Manajemen Laba 

Watts dan Zimmerman, 1986 dalam Mouna Ben Rejeb Attia 

Naima Lassoued Anis Attia (2016) .  Biaya politik  yang diperkenalkan 

oleh teori akuntansi positif menyatakan bahwa distribusi kekayaan politik 

yang digunakan oleh otoritas politik mempengaruhi kebijakan akuntansi 

dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, perusahaan ini cenderung 

menggunakan pilihan akuntansi yang ada untuk menurunkan pendapatan, 

agar untuk mengurangi biaya politik sehingga mencegahnya terjadinya 

transfer kekayaan Secara khusus. 

Penelitian yang dilakukan Han dan Wang (1998) 

mempertimbangkannya bahwa perusahaan menggunakan kebijakan akuntansi 

untuk mengurangi pendapatan mereka dalam, mengurangi jumlahnya biaya 

politik yang dikeluarkan oleh perusahaan yang terhubung secara politis 

mungkin lebih rendah dari perusahaan lain. Kenyataannya, manajer yang 

terhubung secara politis membantu perusahaan mereka memperoleh manfaat 

pajak (Wuet al., 2011). Dengan demikian, banyak dokumen yang 

mendokumentasikan hubungan politik para eksekutif tersebut sangat 

berpengaruh positif pada kinerja perusahaan, seperti pinjaman bank, pajak, 

dan kekuatan pasar. 

Berdasarkan penelitian diatas maka dapat diturunkan hipotesis sebagai 

berikut: 

H5 : Biaya politik berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

 

 


