
13

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori Agensi menggambarkan suatu perusahaan dengan suatu titik temu

antara pemilik perusahaan atau principal dengan manajer atau agent yang

memiliki hubungan kontraktual. Menurut Jensen dan Meckling dalam Rahmawati,

dkk (2006) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak

yang terjadi antara manajer (agent) dengan pemilik perusahaan (principal).

Wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam kontrak

kerja atas persetujuan bersama.

Hubungan agent dan principal harus memiliki kepercayaan yang kuat,

dimana agent melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang

dimilikioleh principal melalui segala bentuk informasi akuntansi karena hanya

manajemen yang mengetahui pasti keadaan perusahaan. Pemisahan antara

pengelola dan pemilik perusahaan sngat rentan terhadap masalah yang disebut

sebagai masalah keagenan (agency problom).

Agency Theory memiliki asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk

memaksimalkan dirinya sendiri, meningkatkan agent memanfaatkan adanya

asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi

yang tidak diketahui principal. Asimetri informasi dan konflik kepentingan yang

terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan formasikan
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yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jikainformasi tersebut berkaitan

dengan pengukuran kinerja agent. Asimetri informasi antara manajemen

(agent)dengan pemilik (principal)dapat memberikan kesempatan kepada menejer

untuk melakukan manajemen laba (earnings management)dalam rangka

menyesatkan pemilik ( pemegang saham ) mengenai kinerja ekonomi perusahaan

(Dewi,2012)

2.2 Manajemen Laba (earnings management)

2.1.2 Pengertian Manajemen Laba

Praktik manajemen laba (earnings management) secara umum

didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau

mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan suatu tujuan

untuk mengelabuhi stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi

perusahaan (Sulistyanto, 2008).

Menurut Wilk et al (2007) dalam Zulia,dkk (2013) manajemen laba

merupakan suatu cara bagi manajemen untuk melakukan intervensi dalam

penentuan laba perusahaan.. Manajemen laba bisa dilakukan untuk tujuan

pribadi. Salno dan Bridwan (2000) dalam Restuwulan (2013) menyatakan

penjelasan tentang konsep manajemen laba tidak terlepas dari teori keagenan

(agency theory). Teori keagenan menyatakan bahwa peraktek manajemen laba di

pengaruhi oleh komplik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik

(principal)yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai dan

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dihendakinya. Adanya perbedaan
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kepentingan antara manajemen dan pihak tersebut dapat di pengaruhi kebijakan

yang di putuskan manajemen.

Penggunaan pengukuran dasar akrual sangat penting untuk diperhatikan

dalam mendeteksi ada tidaknya manajemen laba dalam perusahaan. Total akrual

adalah selisih antara laba dana arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total

akrual dapat dibebankan menjadi dua bagian yaitu: (1) bagian akrual yang

memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebut

normal accruals atau non discretionary accruals, dan (2) bagian yang merupakan

manipulasi data akuntansi yang disebut dengan abnormal accruals atau

discretionary accruals ( Luhgiatno, 2008).

Teori agensi (Agency theory) memiliki asumsi bahwa masing-masing

individu semata-mata temotivasi oleh kepentingan diri sendiri sehingga

memimbulkan konflik kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer.

Pemegang saham sebagai pihak principal mengadakan kontrak untuk

memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu

meningkat. Manajer termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan

ekonomi dan psikologinya antara lain dalam memperoleh investasi, pinjaman,

maupun kontrak kompensasi.

Masalah keagenan muncul karena adanya perilaku oprtunistik dari

manajer, yaitu perikalu manajemen untuk memaksimunkan kesejahteraannya

sendiri yang berlawanan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Manajer

memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat

memperhatikan kinerjanya yang baik untuk tujuan mendapatkan hadiah atau
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bonus dari pemilik perusahaan. Para manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih

di antara beberapa cara alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus opsi-opsi

yang ada dalam perlakuan akuntansi yang sama. Fleksibilitas ini, yang dimaksud

untuk memungkinkan para manajer beradaptasi terhadap berbagai situasi ekonomi

dan menggambarkan konsekuensi ekonomi yang sebenarnya dari transaksi

tersebut, dapat juga digunakan untuk memengaruhi tingkat pendapatan pada suatu

waktu tertentu dengan tujuan untuk memberikan keuntungan bagi para

manajemen dan pemangku kepentingan (stakeholder).

Pada dasarnya manajemen laba memiliki beberapa definisi lain tersendiri,

antara lain :(Riahi,Belkaoui,2006:74): yaitu “suatu kemampuan untuk

“memanipulasi” pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat

untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Hal ini adalah salah satu

contoh lain yang mencolok dari akuntansi yang di rancang”. Menurut Muliati

(2011): “Manajemen laba adalah intervensi manajemen terhadap laporan

keuangan, yaitu berupa pilihan yang dilakukan oleh manajemen terhadap

kebijakan-kebijakan akuntansi, yang diperankan dalam proses pelaporan eksternal

untuk mencapai tujuan/maksud tertentu, sehingga dapat mengurangi kredibilitas

laporan keuangan”. Restuwulan (2013):“manajemen laba merupakan suatu

tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan cara memanipulasi data atau

informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat dalam laporan keuangan sesuai

dengan keinginan manajer,baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan

perusahaan”.
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Adapun teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im (2000), tiga

teknik dalam melakukan manajemen laba adalah:

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan)

terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi piutang tak tertagih,

estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi tak berwujud,

estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu

transaksi, contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode

depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode biaya dan pendapatan

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: menunda

pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode

akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampe

periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke

pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Pola manajemen laba menurut Scott (2009) dapat dilakukan dengan cara :

1. Taking a Bath

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru

dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan

dapat meningkatkan laba di masa mendatang.
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2. Income Minimization

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang

tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun

drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. Income Maximization

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income maximization

bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan bonus

yanglebih besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan

pelanggaranperjanjian hutang.

4. Income Smoothing

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada

umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

2.1.3 Strategi Manajemen laba

Menurut Subramanyam dan Wil (2010 : 131 ) manajemn laba terbagi atas

tiga jenis strategi, antara lain :

1. Meningkatkan LabaSalah satu strategi manajemen laba adalah

meningkatkan laba yang dilaporkan  pada periode kini untuk membuat

perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini  juga memungkinkan

peningkatan laba selama beberapa periode. Pada skenario  pertumbuhan,

akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini,  sehingga  dapat

meningkatkan laba. Kasus yang terjadi adalah perusahaan melaporkan
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laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang agresif sepanjang

periode waktu yang panjang.

2. Big Bath Strategi big bath dilakukan melalui penghapusan (write-off)

sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya

periode dengan  kinerja yang buruk (seringkali pada masa resesi dimana

perusahaan lain juga  melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat

terjadi satu kejadian yang  tidak biasa seperti perubahan manajemen,

merger, atau restrukturisasi. Strategi big bath juga sering kali dilakukan

setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya.

3. Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini,

manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk

mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan

bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan atau “bank”

laba dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.

2.1.4 Motivasi Manajemen Laba

Scott (2000: 302) dalam Rahmawati dkk. (2006) mengemukakan beberapa

motivasi terjadinya manajemen laba, yaitu:

1. Bonus Purposes

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan

bertindak secara oportunistik untuk melakukan manajemen laba dengan

memaksimalkan laba saat ini (Healy, 1985 dalam Rahmawati dkk, (2006).
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2. Political Motivation

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada

perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang

dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah

menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3. Taxation Motivation

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang

Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan untuk penghematan

pajak pendapatan.

4. Pergantian CEO

CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan

pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja

perusahaan buruk, mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak

diberhentikan.

5. Initial Public Offering (IPO)

Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan

menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan

manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga saham

perusahaan.

6. Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada

investor sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor tetap

menilai bahwa perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik.
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2.1.5 Mekanisme Manajemen Laba

Menurut Subramanyam dan Wild (2010: 133-134), terdapat dua metode

utama manajemen laba, yaitu:

1. Pemindahan Laba

Pemindahan laba merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba

dari satu periode ke periode lainnya.Pemindahan laba dapat dilakukan

dengan mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban.

Bentuk manajemen laba ini biasanya menyebabkan dampak pembalik pada

satu atau beberapa periode masa depan, sering kali satu periode

berikutnya.

2. Manajemen Laba melalui KlasifikasiLaba juga dapat ditentukan dengan

secara khusus mengklasifikasi beban dan pendapatanpada bagian tertentu

laporan laba rugi.Bentuk umum dari manajemen laba melalui klasifikasi

adalah memindahkan beban di bawah garis, atau melaporkan beban pada

pos luar biasa dan tidak berulang, sehingga tidak dianggap penting oleh

analis.

2.1.6 Faktor Yang Menyebabkan Suatu Perusahaan Melakukan

Manajemen Laba

Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan

berani melakukan manajemen laba (Fahmi,2014)

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menerima fleksibilitas kepada

manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk

mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda seperti,
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memperguakan metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga

pokok persediaan, metod depresiasi aktiva tetap dan sebaginya

2. SAK membeerikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat

menggunakan judgmentdalam menyusun estimasi.

3. Pihak manajmen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa

transaksi dengan cara menggser penggunaan biaya dan pendapatan

2.1.7 Manajemen Laba dalam Pandangan Islam

Dalam Al-qur’an telah dijelaskan masalah kepatuhan dan ketaatan dalam

berniaga dan pencatatan akuntansi khususnya penyajian laporan keuangan yang

sesuai dengan dalil-dalil berikut:

1. Surat Al-Hadid ayat 25:

                  
               
        

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang
padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi
manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya
Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-
rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah
Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Maksud dari surat Al-hadid ayat 25 di atas adalah tentang neraca keadilan

yakni keseimbangan (balance) antara sisi aset kewajiban serta modal yang

semuanya merupakan informasi ladamlaporan keuangan.
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2. Surat  Asy-Syu’araa ayat 182-183

                       

    
Artinya : Dan timbanglah  dengan timbangan yang benar.Dan jangan lah kamu

merugikan manusia dengan merugikan hak-haknya dan jangan lah
membuat kerusakan di bumi.

Tujuan dari ayat di atas adalah mengenai keadilan yang merupakan

perinsip dari neraca serta informasi yang disajikan haruslah tepat dan sesuai

dengan kenyataan,sehingga tidak mengakibatkan kesalahan pemahaman antara

invertor dan pihak manajemen perusahaan.

Dari kedua ayat diatas ,Allah SWT menyaytakan bahwa tidak dibolehkan

berbuat kecurangan didalam pencatatan dan diharapkan selalu membuat catatan

yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh memanipulasi

laporan keuangan sesuai dengan keinginan kita karena dapat merugikan dan

menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk mengambil suatu

keputusan atau pertimbangan sehingga dapat mengakibatkan kesalah pahaman

antara investor dan pihak manajemen perusahaan, dan apabila berniaga adanya

keadilan (neraca) yang merupakan konsep dari laporan keuangan.

2.3 Arus Kas Bebas (Free Cash Flow)

2.3.1 Pengertian Arus Kas BebasFree

Arus kas bebas adalah arus kas yang benar-benar yang tersedia untuk

dibayarkan pada investor (pemegang saham dan pemilik utang) setelah
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perusahaan melakukan investasi dan aset tetap, produk baru dan model kerja yang

dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Lebih sfesifik

lagi, nilai operasi suatu perusahaan akan bergantung pada perkiraan arus kas

bebas masa depan (free cash flow),yang dinyatakan sebagai laba operasi setelah

pajak dikurangi investasi dalam Meodal kerja dan aset tetap yang dibuuhkan

untuk mempertahankan usaha. Oleh karna itu, manajer membuat perusahaannya

menjadi lebih bernilai dengan meningkatkan arus kas  bebasnya (Brigham dan

Houston : 109)

Jensen (1986)dalam Rosdiana (2009 : 2) mendefinisikan arus kas bebas

yang merupakan kelebihan dana kas yang mana digunakan untuk mendanai

seluruh proyek yang menghasilkan net present value (NPV) fositif yang di

diskontokan pada tingkat biaya modal yang relavan. Menurut Jensen bahwa

manajer memilikiinsentif  untukmemperbesar perusahaan  melalui ukuran

optimal, sehingga mereka tetap melakukan investasi meskipun memberikan nilai

sekrang lebih negativ dengan menggunakan dana yang dihasilkan  dari aliran kas

bebas. Arus kas merupakan salah satu unsur penting dalam penilaiaan perusahaan

yang mana menggambarkan seberapa besarb kas tersedia untuk dibagikan kepada

investor. Arus kas bebas inilah yang sering menjadi pemicu timbulnya perbedaan

kepentingan antara pemegang saham dan manajer.

Ross etal (2000) mendefinisikan arus kas bebas sebagai kas

perusahaanyang dapat didistribusi kepada kreditur atau pemegang saham yang

tidak digunakan untuk modal kerja (working capital) atau investasi pada aset

tetap.Arus kas bebasmenunjukkan gambaran bagi investor bahwa dividen yang
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dibagikan oleh perusahaan tidak sekedar strategi menyiasati pasar dengan maksud

meningkatkan nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang melakukan pengeluaran

modal, arus kas bebasakan mencerminkan dengan jelas mengenai perusahaan

manakah yang masih mempunyai kemampuan di masa depan dan yang tidak.

Arus kas bebas dikatakan mempunyai landungan informasi bila arus kas bebas

memberi sinyal bagi pemegang saham(Rosdini,2009).

2.3.2 Fungsi Arus Kas Bebas

Perusahaan yang tidak memiliki arus kas bebas tidak akan mampu

mempertahankan kapasitas produksi saat ini atau membayar deviden kepada

pemegang saham. Arus kas bebas ini dapat di ukur dengan membagi arus kas

bebas dengan total aset, tujuannya agar arus kas lebih sebanding dengan

perusahaan yang dijadikan sampel perhitungan arus kas bebas menjadi lebih

relativ terhadap ukuran perusahaan, dalam hal ini diukur dengan total aset

(Rosdini,2009 )

Menurut Ross et.al. (2000) dalam Rosdini (2009 ) arus kas dapat diukur

dengan rumus sebagai berikut :

FCF = CFO - Net Capital Expenditure - Net Borrwing

Total Aset

Dimana :

Net Capital Expenditure = (Alt- HLt)- ( Alt-1-HLt-1)

Net Borrwing = PPEt-PPEt-1

FCF = Arus Kas Bebas
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FCO = Arus Kas Operasi

Net Capital Expenditure = Perubahan Modal Kerja

Net Borrwing = Perubahan Aktiva Tetap

AL = Aktiva lancar

HL = Hutang lancar

PPE = Aktiva tetap

2.4 Leverage

2.4.1 Pengertian Leverage

Rasio Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai

dengan hutang (Irham Fahmi 2012).Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan

membahayakan perusahaan, karena perusahaan akan termasuk dalam kategori

extreme leverage (utang ekstrim) yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang

yang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut. Sehingga dapat

diduga akan melakukan earningmanagement karena perusahaan terancam default,

yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pada waktunya.

Menurut (Syamsuddin, 2002, 89) mendefinisikan leverage adalah sebagai

berikut:“Leverage biasanya dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan

perusahaan untuk penggunaan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap

untuk memperbesar tingkat pengahasilan bagi pemilik perusahaan”.

Menurut (Sri Sulistyanto, 2008, 63) menyatakan : “bahwa praktik perataan

laba yang merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang sering dilakukan

oleh perusahaan ketika mereka menghadapi paksaan dari kreditor dengan cara
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mengubah metode akuntansinya. Semakin besarnya rasio leverage mengakibatkan

resiko yang ditanggung oleh pemilik modal juga akan semakin meningkat”.

Keterangan:

Leverage = Rasio utang terhadap aktiva

Total utang = Hutang lancar + hutang tidak lancar

Total Aktiva = Aktiva lncar + aktiva tetap

2.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar

dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain total aktiva, log size,

nilai pasar saham (Azlina, 2010). Karena semakin besar total aktiva, penjualan

dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan, ketiga variabel

tersebut digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili

seberapa besar (ukuran) perusahaan (Sudarmaji dan Sularto, 2007). Pada dasarnya

ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large

firm), perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm)

(Suwito dan Herawati, 2005).

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan

yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak

lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek arus kas

dimasa yang akan datang. Sedangkan bagi regulator atau pemerintah akan

Leverage: Total Hutang
To t a l As e t
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berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektivitas peran

pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum. (Muliati, 2011).

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh

terhadap manajemen laba perusahaan. Perusahaan besar cenderung akan

memerlukan dana yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih

kecil. Tambahan dana tersebut bisa diperoleh dari penerbitan saham baru atau

penambahan hutang. Motivasi untuk mendapatkan dana tersebut akan mendorong

pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, sehingga dengan

pelaporan laba yang tinggi maka calon investor maupun kreditur akan tertarik

untuk menanamkan dananya (Agustia, 2013)..

2.6 Asimetri Informasi

Menurutu Suwardjono (2014:584) asimetri informasi adalah dimana

manajemen sebagai pihak yang lebih meguasai informasi dibandingkan investor

atau kreditor. Asimetri informasi dapat terjadi karena manajer lebih superior

dalam menguasai informasi dibandingkan pihak lain (pemillik atau pemegang

saham). Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan

kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan

mendorong agent untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak

diketahui prinsipal sebagai pemilik, hal ini lahyang mengakibatkan kesenjangan

pada perolehan informasi.

Kesenjangan perolehan informasi (asymmetry information) dapat berakibat

pada perubahan kesejahteraan orang banyak. Dengan demikian akuntansi

dibutuhkan di setiap denyut bisis di era informasi yang bukan hanya dipandang
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sebagai alat pelaporan atau alat pengukuran kinerja atau alat pertanggungjawaban

tetapi sebagai pemilihan strategi sebuah entitas (Suharli, 2006:3). Dari penjelasan

tersebut maka pentingnya meminimalisir asimetri infromasi pada perusahaan.

Scott membagi asimetri informasi menjadi dua jenis berdasarkan

bagaimana suatu pihak memiliki informasi yang lebih unggul dari pada pihak

lainnya. Menurut Scott (2009:13-15) dua jenis asimetri informasi yaitu:

1. Adverse Selection

“adverse selection is a type of information asymmetry whereby one oe

more parties to a business transaction, or potential transaction, have

an information advantage over other parties”

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa ini merupakan jenis asimetri

informasi dimana pihak-pihak yang melakukan transaksi bisnis, atau

transaksi potensial mempunyai informasi lebih dibandingkan pihak lain.

Maksudnya adalah para manajer serta pihak internal lainnya lebih

mengetahui aktivitas di perusahaan dibandingkan pihak luar.

2. Moral Hazard

“Moral hazard is a type of information asymmetry whereby one or

more parties to a business transaction, or potential transaction, can

observe their acrions in fulfillment of the transaction but other parties

cannot”.

Dari pernyataan tersebut bahwa moral hazard adalah jenis asimetri

informasi dimana satu atau lebih pihak dalam transaksi bisnis, atau

transaksi potensial, dapat mengamati pertanggungjawaban mereka
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dalam pemenuhan transaksi namun pihak lain tidak dapat. Maksudnya

adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak internal dapat mengamati

tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi dalam

perusahaan sedangkan pihak-pihak luar tidak. Hal ini dapat terjadi

karena adanya pemisahan pemilik dengan pengendalian yang

merupakan karakteristik kebanyakan perusahaan besar.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No. Peneliti Judul Variabel Hasil

1. Marizka

Helita(2011)

Pengaruh

asimetri

informasi

terhadap praktik

Manajemen laba

Asimetri

informasi (X1)

Praktik

Manajemen

laba(Y)

Asimetri informasi dan

leverage tidak

berpengaruh signifikan

terhadap manajemen

laba, sedangkan ukuran

perusahaan

memberikan pengaruh

yang signifikan

terhadap praktik

manajemen laba.

2. Dian Agustia

(2013)

Pengaruh Faktor

Good Corporate

Governance,

Free Cash

Flow, dan

Leverage

Good

Corporate

Governance

(X1)

Free Cash

Flow (X2)

Good Corporate
Governance
tidak berpengaruh

signifikan terhadap

manajemen laba,

sedangkan leverage

berpengaruh, free cash
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Terhadap

Manajemen

Laba

Leverage(X3)

Manajemen

laba (Y)

flow berpengaruh

negative dan signifikan

terhadap manajemen

laba.

3. Putu adi

putra(2014)

Pengaruh

asimetri

informasi dan

ukuran

perusahaan

terhadap praktek

manajemen laba

Asimetri

Informasi (X1)

Ukuran

Perusahaan(X2

Praktek

Manajemen

(Y)

Simetri Informasi dan

ukuran perusahaan

mempunyai pengaruh

yang positif dan

signifikan terhadap

praktek manajemen

laba.

4. Agung

Wicaksono

(2014)

Pengaruh

Asimetri

Informasi

Terhadap

Praktik

Manajemen

Laba

Asimetri

Informasi (X1)

Praktik

Manajemen

Laba (Y)

Asimetri informasi

berpengaruh

positif terhadap praktek

manajemen laba

5. Vanian

yamaditya

(2014)

Pengaruh

asimetri

informasi,

leverage dan

ukuran

perusahaan

terhadap praktik

manajemen laba

Asimetri

informasi(X1)

Leverage(X2)

Ukuran

perusahaan(X3

Praktik

manajemen

laba(Y)

Asimetri informasi dan

ukuran perusahaan

berpengaruh positif

terhadap praktik

manajemen laba, tetapi

leverage tidak

berpengaruh terhadap

praktik manajemen

laba.

6. Anastasia

Wenny

Manggau

Pengaruh

asimetri

informasi dan

Asimetri

Informasi (X1)

Ukuran

Asimetri informasi

berpengaruh positif

sedangkan ukuran
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(2016) ukuran

perusahaan

terhadap

manajemen laba

Perusahaan(X2

Manajemen

Laba(Y)

perusahaan

berpengaruh negatif

terhadap manajemen

laba

7. Mardayaning

rum(2017)

Pengaruh

Mekanisme

Corporate

Governance,

Leverage, dan

Free Cash Flow

terhadap

Manajemen

Laba Akrual

Mekanisme

Corporate

Governance(X

1)

Leverage(X2)

Free Cash

Flow(X3)Mana

jemen Laba

Akrual(Y)

corporate governance

yang diproksikan

dengan kepemilikan

institusional,

kepemilkan manajerial,

proporsi dewan

komisaris dan komite

audit tidak berpengaruh

signifikan terhadap

manajemen laba.

edangkan leverage dan

free cash flow

berpengaruh signifikan

terhadap manajemen

laba.

8. Kodriyah

danAnisah

Fitri (2017)

Pengaruh Free

Cash Flow dan

Leverage

Terhadap

Manajemen

Laba

Free Cash

Flow

(X1)Leverage(

X2)

Manajemen

Laba (Y)

freecash flow

berpengaruh signifikan

terhadap manajemen

laba Sedangkan

leverage tidak

berpengaruh signifikan

terhadap manajemen

laba.

9. Mardayaning

rum

(2017)

Pengaruh

Mekanisme

Corporate

Mekanisme

Corporate

Governance

Mekanisme corporate

governance tidak

berpengaruh signifikan
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Governance,

Leverage, Dan

Free Cash Flow

Terhadap

Manajemen

Laba Akrual

(X1)

Leverage (X2)

Free Cash

Flow (X3)

Manajemen

Laba Akrual

(Y)

terhadap manajemen

laba. leverage dan free

cash flow berpengaruh

signifikan terhadap

manajemen laba.

10. Sri Suwanti

(2017)

Pengaruh Good

Corporate

Governance,

Free Cash

Flow,

Manajemen

Inventory Dan

Leverage

Terhadap

Manajemen

Laba

Good

Corporate

Governance

(X1) Free

Cash

Flow(X2)

Manajemen

Inventory(X3)

Leverage(X4)

Manajemen

Laba(Y)

Good corporate

governance, free cash

flow, manajemen

inventory dan leverage

berpengaruh signifikan

terhadap manajemen

laba.

Sumber: Jurnal dan skripsi

2.8 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu serta permasalahan yang

dikemukakan, maka kerangka dari penelitian ini adalah.
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Gambar 2.1

Kerangka pemikiran

Variabel Independen Variabel Dependen

Parsial =

Simultan =

Free Cash Flow (  X1 )

Leverage ( X2 )

Ukuran perusahaan ( X3 )

Asimetri Informasi ( X4 )

Manajemen Laba ( Y )
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2.9 Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Free cash flow terhadap Manajemen Laba

Arus kas bebas (Free Cash Flow) perusahaan yang tinggi tanpa adanya

pengawasan yang memadai bisa terjadi karena pihak manajer tidak memanfaatkan

secara optimal kas yang tersedia secara tepat, atau menggunakannya untuk

investasi yang menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini berdampak pada

peningkatan praktik manajemen laba untuk meningkatkan pelaporan laba,

sehingga adanya ketidak efisienan dalam penggunaan arus kas tersebut bisa

tertutupi (Bukit dan Iskandar 2009 dalam Kodriah 2017).

Hasil penelitian Kodriyah dan Anisah Fitri (2017) membuktikan bahwa

free cash flow berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, hal ini berarti

perusahaandengan arus kas bebas yang tinggi cenderung melakukan praktik

manajemen laba denganmeningkatkan laba yang dilaporkan untuk menutupi

tindakan pihak manajer yang tidakoptimal dalam memanfaatkan kekayaan

perusahaan.Sesuai dengan penelitianSri Suwanti ( 2017) bahwafree cash flow,

manajemen inventory dan leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen

laba. Begitu juga dengan penelitian Mardayaningrum(2017) free cash flow

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Berdasrkan uraian di atas, maka

hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.9.2 Pengaruh Leverage terhadap praktrkmanajemen laba

Leverage merupakan rasio yang terdapat pada laporan keuangan untuk

mengetahui seberapa besar aset perusahaan dijamin oleh hutang dengan
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kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Nugroho, 2011).

Leverage mempunyai pengaruh dengan praktik manajemen laba, yaitu ketika

perusahaan mempunyai leverage tinggi maka perusahaan cenderung melakukan

manajemen laba karena perusahaan terancam tidak dapat memenuhi

kewajibannya. Ketika hutang perusahaan tinggi, maka perusahaan akan cenderung

menurunkan laba untuk mengurangi pembayaran kewajiban, seperti pembayaran

beban pajak, karena semakin rendah laba maka beban pajak yang harus

dibayarkan juga rendah (Antonia, 2008 dalam Shalihatunnisa R, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Tiya Mahawyahrti1 dan Gusti Ayu

Nyoman Budiasih (2016) menyatakan bahwaLeverage berpengaruh signifikan

terhadap  manajemen laba. Demikian halnya dalam penelitian Sri Suwanti(2017)

yang menganalisis pengaruh good corporate governance, free cash flow,

manajemen inventory dan leverage terhadap manajemen laba, Mardayaningrum

(2017). Dalam penelitiannya membuktikan bahwa leverage berpengaruh

signifikan positif terhadap manajemen laba.

Begitu pula penelitian Agustia (2013) yangMenemukan bukti bahwa

leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Leverage ratio

berpengaruh terhadap earnings management. Hasil ini menunjukkan bahwa

perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi, berarti proporsi

hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivanya akan cenderung

melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H2 : Leverage berpengaruh  terhadap praktik manajemen laba
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2.9.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Manajemen Laba

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar

dankecilnya perusahaan dengan cara antara lain total aset, log size, dan nilai

saham (Azlina, 2010 dalam Shalihatunnisa R, 2017). Ukuran perusahaan

berpengaruh terhadap manajemen laba karena perusahaan yang besar cenderung

akan memerlukan dana yang lebih besar dibanding perusahaan kecil, sehingga

memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba agar pelaporan laba yang

tinggi dapat menarik investor dan kreditur untuk menanamkan dananya (Agustia,

2013).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putu Adi Putra, dkk (2014)

menyatakan bahwaukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif dengan

praktik manajemen laba.Hasil yang sama didapatkan dari penelitian Marizka

Helita (2011) mengenai pengaruhasimetri informasi dan leverage terhadap

manajemen laba di manaukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang positif

signifikan terhadapmanjemen laba. Sesuai dengan hasil penelitian Vanian

yamaditya ( 2014)bahwa asimetri informasi dan ukuran perusahaan berpengaruh

positif terhadap praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen

laba

2.9.4 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Praktik Manajemen Laba

Asimetri informasi adalah suatu keadaan dimana manajer memiliki akses

informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan
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(Muliati, 2011). Semakin tinggi asimetri asimetri informasi antara manajer dengan

stakeholder maka semakin tinggi kecenderungan manajer untuk melakukan

manajemen laba (Wisnumurti, 2010 dalam Shalihatunnisa R, 2017).

Dalam penelitian terdahulu oleh  Putu Adi Putra,dkk (2014) mengatakan

bahwaasimetri informasi mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap

manajemenlaba. Sesuai dengan penelitian mengenai pengaruh asimetri informasi

terhadapPraktik manajemen laba oleh (Agung Wicaksono, 2014)

yangmembuktikan asimetri informasi berpengaruh positif terhadap manajemen

laba.Anastasia Wenny Manggau (2016) yang melakukan penelitian pada

perusahaan tambang yangterdaftar di BEI juga menyatakan asimetri informasi

berpengaruh positif terhadap manajemenl laba. Adanya hubungan positif ini

berarti, semakin tinggi peluang yang dimiliki manajer untuk melakukan

manajemen laba.. Sama halnya dengan penelitian Shalihatunnisa R (2017)

asimetri informasi terbuktiberpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H4 : Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba

2.9.5 Pengaruh Free cash flow, leverage, ukuran perusahaan dan asimetri

informasi terhadap manajemen laba.

Uji secara simultan pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen yang dimaksud dalam penelitian ini mempunyai pengaruh secara

simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Berdasarkan beberapa hasil

penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis persialden teori-teori yang
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memperkuatnya maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut.

H5 : Pengaruh Free cash flow, leverage, ukuran perusahaan dan asimetri

informasi terhadap manajemen laba.


