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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perspektif agency theory merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami corporate governance. Menurut  Jensen dan Meckling (1976) 

agency theory adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan pemilik 

(principal). Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, 

pemilik akan mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. 

Perencanaan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer 

dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari 

agency theory. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat merupakan hal 

yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk memberi 

hak pengendalian residual kepada manajer (residual control right) yakni hak 

untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya 

belum terlihat di kontrak (Ningsaptiti: 2010). 

Menurut (Scott 2006 dalam Yamaditya, 2014) Teori agensi adalah 

pengembangan dari suatu teori yang mempelajari suatu desain kontrak 

dimana para agent bekerja atau bertugas atas nama principal ketika keinginan 

atau tujuan mereka bertolak belakang maka akan terjadi suatu konflik. 

Hubungan agent dan principal harus memiliki kepercayaan yang kuat, 

dimana agent melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang 

dimilikinya melalui segala bentuk informasi akuntansi karena hanya 
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manajemen yang mengetahui pasti keadaan perusahaan. Pemisahan antara 

pengelola dan pemilik perusahaan sangat rentan terhadap masalah yang 

disebut sebagai masalah keagenan (agency problem).  

Menurut Ujiyanto dan Bambang (2007) teori agensi menggunakan tiga 

asumsi sifat manusia, yaitu Manusia pada umumnya mementingkan diri 

sendiri (self interest), Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai 

persepsi masa mendatang (bounded rationality) dan Manusia selalu 

menghindari risiko (risk adverse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia 

tersebut, manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistic, yaitu 

mengutamakan kepentingan pribadinya.  

Manajer (agent) termotivasi untuk opportunistic dalam 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 agent  sehari-hari untuk memastikan bahwa agent bekerja sesuai 

dengan keinginan  pemegang saham. Principal tidak memiliki informasi yang 

cukup tentang  kinerja agent. Agent mempunyai lebih banyak informasi 

mengenai  perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan 

adanya  ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh principal dan agent 

(Nasution dan Doddy, 2007). Ketidakseimbangan  informasi  inilah  yang  

disebut  dengan  asimetri informasi.  

Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk 

memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan agent memanfaatkan adanya 
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asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa 

informasi yang tidak diketahui  principal. Hal ini dapat  memacu  agent  

untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan  

sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Tindakan agent 

tersebut bisa disebut praktik manajemen laba (earning management). 

Perencanaan kontrak yang tepat bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan 

manajer dan pemilik dalam hal konflik dan kepentingan, hal ini merupakan  

inti dari teori keagenan. Bentuk hubungan keagenan menurut positive  

accounting theory Hendrikson dan Breda, 2001 dalam (Naftalia, 2013), ada 

tiga macam bentuk keagenan, yaitu pemilik dengan manajemen (bonus plan 

hypotesis), kreditur dengan manajemen (debt/equity hypotesis), dan 

masyarakat dengan manajemen (political cost hypothesis). 

2.2 Bursa Efek Indonesia (BEI) 

Bursa efek Indonesia atau disingkat BEI atau Indonesia Stock 

Exchange (IDX) merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Demi efektivitas 

operasional dan transaksi, Pemerintah memutuskan untuk menggabung Bursa 

Efek Jakarta sebagai pasar saham dengan Bursa Efek Surabaya sebagai  

pasar obligasi dan derivatif. Bursa hasil penggabungan ini mulai beroperasi 

pada 1 Desember 2007. 

2.3 Laporan Keuangan  

Laporan keuangan adalah laporan pertanggung jawaban manajer atau 

pemimpin perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepada 
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pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap perusahaan, yaitu 

pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditor 

(bank atau lembaga keuangan), maupun pihak yang berkepentingan lainnya. 

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.1 (2009) Laporan keuangan 

merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang 

lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal 

(yang disajikan dalam berbagai cara seperti misalnya arus kas atau laporan 

arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan 

bagian integral dari laporan keuangan. 

Menurut Ely Suhayati (2009:14), Jenis-jenis laporan keuangan sebagai 

berikut :  

1. Neraca  adalah daftar aktiva, kewajiban, dan modal perusahaan pada suatu 

saat tertentu, misalnya pada akhir bulan atau akhir tahun.  

2. Perhitungan Laba-Rugi adalah ikhtisar Pendapatan dan Biaya untuk suatu 

jangka tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun.  

3. Laporan Perubahan Ekuitas adalah ikhtisar tentang perubahan ekuitas, yang 

terjadi selama jangka waktu tertentu, misalnya satu bulan atau satu tahun. 

4. Laporan Arus Kas adalah laporan tentang perputaran kas yaitu dipakai 

untuk membiayai kegiatan – kegiatan perusahaan melalui kas.  

5. Catatan atas Laporan Keuangan adalah harus disajikan secara sistematis. 

Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus 

berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan 

keuangan.  
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2.4 Corporate Governance 

2.4.1 Pengertian Corporate Governance 

 Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai suatu proses 

dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang 

saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawas, dan direksi) untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna 

mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan perundang-

undangan dan nilai etika (Sutedi:2011:1). 

Organization for Economic Cooperation & Development (OECD) 

mendefenisikan Corporate Governance meliputi serangkaian hubungan 

antara manajemen perusahaan, dewan direksinya ( dewan komisaris dan 

dewan direksi), para pemegang saham dan stakeholder lainnya ( Kumala 

(2016). 

Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian untuk 

mengatur dan mengelola perusahaan dengan maksud untuk meningkatkan 

kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk 

mewujudkan sharholders value (Nuryaman , 2008). 

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Corporate 

Governance adalah suatu mekanisme yang mengatur dan mengendalikan 

perusahaan melalui hubungan anatara pemegang saham, pengurus 

(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para 

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehingga dapat 



17 
 

 
 

meningkatkan nilai perusahaan. Penerapan Corporate Governance yang 

baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian 

tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari 

pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah 

(Rahmi, 2014). 

2.4.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance 

Komite Nasional Kebijakan Governance atau KNKG (2006) dalam 

Kumala (2016) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan 

bahwa prinsip-prinsip pokok GCG diterapkan. Prinsip-prinsip GCG antara 

lain sebagai berikut:  

a. Transparansi (transparency) 

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan 

pengungkapan informasi material yang relevan mengenai perusahaan. 

b. Akuntabilitas (accountability) 

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ 

perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 

c. Pertanggungjawaban (responsibility) 

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan dan prinsip-prinsip korparasi yang sehat. 

d. Kemandirian (independence) 

Keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan 

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai 
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dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi 

yang sehat. 

e. Kewajaran (fairness) 

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku 

kepentingan (stakeholder) yang timbul berdasarkan perjanjian dan 

peraturan perundang-undangan. 

2.4.3 Indikator Corporate Governance 

2.4.3.1 Dewan Komisaris 

Dewan Komisaris dalam KNKG (2011) diartikan sebagai organ 

perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta 

memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.  

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan 

pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau 

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan 

perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Kumala 

(2016). Komisrais independen adalah perbandingan jumlah komisaris 

independen yang dimiliki suatu perusahaan terhadap jumlah seluruh 

anggota dewan komisaris. Semakin tinggi komisaris independen maka 

semakin baik fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat 

menghambat praktik manajemen laba. Proposi dewan komisaris yang 
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disyaratkan oleh Bapepam dan BEI minimal adalah 30% dari jumlah  

seluruh anggota dewan komisaris atau proporsi dengan jumlah pemegang 

saham minoritas (Setiawan, 2009 dalam Kumala 2016). 

Dewan komisaris memiliki peran untuk memonitor kebijakan direksi. 

Peran komisaris ini dapat meminimalisir permasalaan agensi yang muncul 

antara dewan direksi dan pemegang saham, sehingga kinerja yang 

dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. 

Aji (2012) dalam Kumala (2016) bahwa peranan dewan komisaris 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat 

manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. 

Dengan banyaknya jumlah dewan komisaris yang ada maka diharapkan 

dapat meningkatkan corporate governance sehingga manajemen laba juga 

diharapkan menjadi menurun. 

2.4.3.2 Komite Audit  

 Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan 

komite audit sebagai berikut: 

“Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen 

yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian, tugasnya 

adalah membantu dan memeperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan 

pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (Oveersight) atas 

proses pelaporan keuangan, menejemen resiko, pelaksanaan audit dan 

implementasi dari Corporate Governance di perusahaan-perusahaan 

(Effendi:2009:25)”. 
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Komite audit telah menjadi komponen umum dalam struktur 

corporate governance  perubahan publik. Pada umumnya komite ini 

berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan 

pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk 

membentuk dan mempunyai komite audit yang diketahui komisaris 

independen (Daniri, 2006 dalam Erika, 2016). 

Dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang 

mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, dikutip oleh (Nasution 

dan Setiawan:2007) tugas komite audit antara lain:  

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan  

perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan  

lainnya,  

2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan 

lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,  

3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor  

internal,  

4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan  

dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,  

5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas  

pengaduan yang berkaitan dengan emiten,  

6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan rahasia perusahaan.  
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2.5 Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan 

untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, jumlah 

penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka semakin banyak 

modal yang ditanam, semkain banyak penjualan maka semakin banyak 

perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar 

pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji dan Sularto, 2007 dalam 

Ningsaptiti, 2010). 

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengatahui 

apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks 

sehingga memungkinkan dilakukan manajemen laba. Ukuran perusahaan 

adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan 

menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, log size, pejualan dan nilai 

pasar saham.  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu indikator yang digunakan 

investor dalam menilai aset maupun kinerja perusahaan. Besar kecilnya suatu 

perusahaan dapat dilihat dari total aktiva (asset) dan total penjualan (net 

sales) yang dimiliki oleh perusahaan. Beberapa penelitian menggunakan 

ukuran aktiva sebagai wakil dari ukuran perusahaan perusahaan 

mengemukaan bahwa perusahaan yang berukuran lebih besar cenderung 

memiliki informasi lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lebih 

kecil. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya informasi yang tersedia 
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untuk pengambilan keputusan dalam perusahaan tersebut semakin banyak. 

Semakin besar suatu perusahaan semakin besar pula kemampuan untuk 

mendapat pinjaman karena perusahaan besar relatif lebih mampu untuk 

menghasilkan laba (Kusumawardhani, 2012). 

2.6 Leverage  

2.6.1 Pengertian Leverage  

Leverage didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

melunasi semua kewajiban dengan ekuitasnya. Dengan demikian leverage 

menunjukkan resiko yang dihadapi perusahaan berkaitan dengan hutang 

yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage 

berarti menggunakan modal sendiri untuk membiyai investasinya, salah 

satunya untuk pembelian aktiva. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan 

semakin besar pula investasi yang didanai dari peminjam (Fahmi 2012:127). 

Leverage sebagai salah satu usaha dalam peningkatan laba 

perusahaan, dapat menjadi tolak ukur dalam melihat perilaku manajer dalam 

aktivitas manajemen laba.  Perusahaan yang mempunyai leverage financial 

tinggi akibat besarnya hutang dibandingkan aktiva yang dimiliki 

perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam 

default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban membayar hutang pada 

waktunya.  

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset. 

Semakin besar tingkat leverage berarti semakin tinggi nilai hutang 

perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi akibat 
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besarnya jumlah hutang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki 

perusahaan akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk 

manajemen laba. Manajemen diduga akan memilih prosedur akuntansi yang 

meningkatkan aktiva, mengurangi utang, dan meningkatkan pendapatan 

dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran kontrak jangka panjang 

(Putri dan Titik, 2014). 

2.7 Manajemen Laba 

2.7.1 Pengertian Manajemen Laba 

 Manajemen Laba (earning management) adalah suatu tindakan 

yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau 

terutama oleh manajemen perusahaan (company management) (Fahmi: 

2014:519). 

Menurut Healy dan Wahlen (1998) dalam (Fahmi:2014:520) 

menyatakan manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan 

penilaian dalam pelaporan keuangan dan dalam menyusun transaksi 

mengubah laporan keuangan untuk menyesatkan beberapa pemegang saham 

mengenai kinerja ekonomi perusahaan yang mendasarinya atau 

mempengaruhi kontrak yang bergantung pada jumlah akuntansi yang 

dilaporkan. Tindakan manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan 

pertimbangan dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk 

mengubah laporan keuangan, dengan tujuan memanipulasi besaran laba 

kepada beberapa stakeholders tentang kinerja ekonomi perusahaan atau 
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untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-

angka yang dihasilkan. 

2.7.2 Motivasi Melakukan Manajemen Laba 

Menurut Scott (2003) dalam Yamadita 2014, menyatakan  berbagai  

motivasi  manajer  perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu: 

1. Bonus Plan  

Manajer mempunyai informasi laba bersih sebelum dilaporkan 

dalam laporan keuangan, sementara pihak luar tidak bisa mengetahuinya 

sampai mereka membaca laporan keuangan. Karenanya manajer akan 

berusaha untuk mengatur laba bersih tersebut sehingga dapat 

memaksimalkan bonus mereka berdasarkan compensation plans 

perusahaan. Ada dua pendekatan yang dapat ditempuh oleh manajer 

dalam mengendalikan laba, yaitu: mengendalikan accruals, yaitu  

meliputi penghasilan (revenue) dan beban (expenses) dalam perhitungan  

rugi yang tidak mempengaruhi cash flowsdan dengan merubah kebijakan 

akuntansi. 

2. Debt Convenant 

Kontrak  hutang  jangka  panjang  merupakan  perjanjian  untuk  

melindungi pemberi  pinjaman  lender  atau  kreditor  dari  tindakan-

tindakan  manajer terhadap kepentingan kreditor, seperti deviden  yang 

berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja  dan 

kekayaan pemilik berada di bawah  tingkat  yang  telah  ditentukan,  yang  

mana  semuanya  menurunkan keamanan (atau menaikan risiko) bagi 
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kreditur yang telah ada. Kontrak ini didasarkan  pada  pada  teori  

akuntansi  postif  (PAT),  yakni  hipotesis  debt convenant,  yang  

menyatakan  bahwa  semakin  dekat  suatu  perusahaan  ke pelanggaran 

perjanjian hutang, manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi  

yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan. 

3. Political Motivation 

Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, 

untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas pemerintah seperti subsidi 

dan perlindungan dari pesaing luar negeri, untuk meminimalkan tuntunan 

serikat buruh, yang dilakukan dengan cara menurunkan laba.  

4. Taxation Motivation 

Manajemen laba dilakukan untuk tujuan  penghematan pajak, yaitu 

dengan cara memperkecil perolehan laba sehingga mengakibatkan apa 

yang dibayarkan kepada pemerintah juga lebih kecil dari yang 

seharusnya.  

5. Pergantian CEO 

CEO yang mendekati akhir jabatannya, cenderung melakukan 

income maximation untuk meningkatkan bonus mereka.  

6. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO), 

cenderung melakukan income increassing untuk menarik calon investor.  
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2.8 Pandangan Islam yang Terkait dengan Penelitian 

Adapun landasan akuntansi atau pencataan keuangan yang digunakan 

dalam islam yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur’an yaitu tepatnya pada 

surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu : 

َُُْٛكْى َكب ْنَْٛكتُْت ثَ َٔ ًًّّٗ فَبْكتُجُُِٕ  ٰٗ أََجٍم ُيَس ٍٍ إِنَ ْٚ ُْتُْى ثَِذ ٍَ آَيُُٕا إَِرا تََذاَٚ تٌِت ثِبْنَعْذِل َٚب ا أََُّٚٓب انَِّزٚ

ب  ًَ ٌْ َْٚكتَُت َك ََل َٚأَْة َكبتٌِت أَ ََل َٔ َٔ  ُ َ َسثَّّ ْنَٛتَِّك َّللاَّ َٔ ِّ اْنَحكُّ  ْٛ هِِم انَِّز٘ َعهَ ًْ ْنُٛ َٔ ُ فَْهَْٛكتُْت  ُّ َّللاَّ ًَ َعهَّ

 َٕ مَّ ُْ ًِ ُٚ ٌْ ْٔ ََل َْٚستَِطُٛع أَ ْٔ َضِعٛفًّب أَ ِّ اْنَحكُّ َسفًِّٛٓب أَ ْٛ ٌَ انَِّز٘ َعهَ ٌْ َكب ِ ْٛئًّب فَإ ُُّْ َش َْٚجَخْس ِي

ُ ثِبنْ  نُِّّٛ َٔ هِْم  ًْ ٌِ فَْهُٛ اْيَشأَتَب َٔ ٍِ فََشُجٌم  ْٛ ٌْ نَْى َُٚكََٕب َسُجهَ ِ ٍْ ِسَجبنُِكْى فَإ ٍِ ِي ْٚ َٛذ ِٓ ُِٓذٔا َش اْستَْش َٔ َعْذِل 

ََٓذاءُ  ََل َٚأَْة انشُّ َٔ  ٰٖ ب اْْلُْخَش ًَ َش إِْحَذاُْ ب فَتَُزكِّ ًَ ٌْ تَِضمَّ إِْحَذاُْ ََٓذاِء أَ ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ ٍْ تَْشَض ًَّ إَِرا  ِي

ََل  َٔ ُو َيب ُدُعٕا  َٕ أَْل َٔ  ِ َُْذ َّللاَّ نُِكْى أَْلَسُُ ِع
ِّ َرٰ ٰٗ أََجهِ ا إِنَ ْٔ َكجِٛشًّ ا أَ ٛشًّ ِِ ََ ٌْ تَْكتُجُُِٕ   تَْسأَُيٕا أَ

ْٛكُ  َْٛس َعهَ َُُْٛكْى فَهَ ٌَ تَِجبَسحًّ َحبِضَشحًّ تُِذُٚشَََٔٓب ثَ ٌْ تَُكٕ أَْدََٗ أََلَّ تَْشتَبثُٕا إَِلَّ أَ َٔ َٓبَدِح  ْى ُجَُبٌح نِهشَّ

ُ فُُسٌٕق ثُِكىْ  أََلَّ  ٌْ تَْفَعهُٕا فَإََِّّ إِ َٔ ٌِٓٛذ  ََل َش َٔ ََل َُٚضبسَّ َكبتٌِت  َٔ ُِٓذٔا إَِرا تَجَبَْٚعتُْى  أَْش َٔ  تَْكتُجَُْٕب 

ٍء َعهٌِٛى  ْٙ ُ ثُِكمِّ َش َّللاَّ َٔ  ُ ُكُى َّللاَّ ًُ َُٚعهِّ َٔ  َ اتَّمُٕا َّللاَّ  ﴾٢٨٢﴿انجمشح: َٔ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu 

melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak menuliskannya 

sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia 

menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan 

hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Rabb-nya, dan janganlah dia 

mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang 

kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan 

sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak 

ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua 

orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi 

(yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi 

mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. 

Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik 

(utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, 
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lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada 

ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak 

menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah 

penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), 

maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada 

Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui 

segala sesuatu. (Al-Baqarah : 282) 

 

Maksud dari ayat diatas adalah menjelaskan tentang proses dari 

akuntansi yaitu pencatatan dan pemberian informasi berupa jual beli, hutang 

piutang yang merupakan bagian dari laporan keuangan dalam menyediakan 

informasi yang sangat penting bagi pengguna laporan keuangan tersebut. 

2.9 Model Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari empat variabel independen dan satu 

dependen. Untuk itu lebih jelasnya hubungan antara variable independen dan 

dependen yang digunakan oleh peneliti, maka model penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

 

Variable Independensi     Variable Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

Manajemen Laba 

(Y) 

Dewan Komisaris (X1) 

Ukuran Perusahaan (X3) 

 
Leverage (X4) 

Komite Audit (X2) 
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Keterangan :   Hubungan secara Parsial   

    Hubungan secara Simultan 

2.10 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu  

N

O 
NAMA JUDUL VARIABEL 

HASIL 

PENELITIAN 

1.  Ujiyanto 

dan 

Pramuka 

(2007) 

Mekanisme 

Corporate 

Governance, 

Manajemen 

Laba dan 

Kinerja 

Keuangan 

Variabel Independen: 

Mekanisme Corporate 

Governanace 

(Kepemilikan 

Institusional, 

kepemilikan 

manajerial,Proporsi 

dewan komisaris 

independen) dan   

manajemen laba  

Variabel Dependen: 

Kinerja Keuangan 

Kepemilikan 

Institusional tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba, 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba, 

proporsi dewan 

komisaris 

independen 

berpengaruh 

positif terhadap 

manajemen laba 

dan manajemen 

laba tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

keuangan 

2.  Nasution 

dan 

Setiawan 

(2007) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

terhadap 

manajemen 

laba di 

Industri 

Perbankanka

n Indonesia 

 Variabel Independen: 

Komposisi dewan 

Komisaris, ukuran 

dewan komisaris, 

komite audit, ukuran 

perusahaan 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba 

Komposisi dewan 

komisaris dan 

ukuran 

perusahaan 

berpengaruh tidak 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

dan  Komite audit 

berpengaruh 

signifikan 
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terhadap 

manajemen laba 

3.  Dwi 

Fajar 

Wati 

(2012) 

Pengaruh 

Penerapan 

Good 

Corporate 

Goveranace 

terhadap 

Manajemen 

Laba pada 

Perusahaan 

Food and 

Beverages 

yang 

terdafatar di 

BEI 

Variabel Independen:  

Good Corporate 

Governance ( Proporsi 

Komisaris independen, 

dan ukuran dewan 

komisaris) dan ukuran 

perusahaan 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba 

Proporsi 

komisaris 

independen, 

ukuran dewan 

komisaris dan 

ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba 

4.  Izza 

Kumala 

(2016) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan Leverage 

Terhadap 

Manajemen 

Laba papa 

Perusahaan 

Food And 

Beverage 

Periode 

2012-2014 

Variabel Independen: 

Komisaris Independen, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

kepemilikan 

Institusional, Ukuran 

Perusahaan dan 

Leverage  

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba 

Komisaris 

Independen , 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

Kepemilikan 

Institusional tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba. 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Leverage 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba 

5.  Taufik 

Hidayat 

(2017) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan 

Dan 

Leverage 

Terhadap 

Earnings 

Management 

(Studi 

Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

Yang 

Variabel Independen: 

Ukuran Dewan 

Komisaris, Komisaris 

Independen, Komite 

Audit, Ukuran 

Perusahaan dan 

Leverage 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba 

Ukuran Dewan 

Komisaris, 

Komisaris 

Independen, dan 

Komite Audit 

tidak berpengaruh 

terhadap 

Manajemen Laba. 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Leverage 

berpengaruh 

terhadap 

Manajemen Laba 
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Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia 

Periode 

Tahun 2013 – 

2015) 

6.  Zulfikri 

Roskha 

(2017) 

Pengaruh 

Leverage, 

Good 

Corporate 

Governance,  

dan Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Manajemen 

Laba (Studi  

pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

yang terdaftar  

di Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2012-

2014) 

Variabel Independen: 

Leverage, Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, Komisaris 

Independen,Komite 

Audit, Dewan 

Komisaris dan Ukuran 

Perusahaan. 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba  

Leverage, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Komite Audit dan 

Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

Manajemen Laba. 

Komisaris 

Independen dan 

Dewan Komisaris 

tidak berpengaruh 

terhadap 

Manajemen Laba.  

Sumber : Penelitian terlebih dahulu 

2.11 Pengujian Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah 

penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun 

dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban 

yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasrkan 

pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis 

juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah 

penelitian. 
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1. Pengaruh Dewan Komisaris  terhadap Manajemen Laba 

Dewan komisaris memiliki peran memonitor kebijakan direksi. 

Peran komisaris ini diharapkan dapat memanimalisir permasalahan 

agensi yang muncul antara dewan direksi dan pemegang saham, sehingga 

kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan tujuan yang telah 

direncanakan. Aji (2012) menyatakan bahwa peranan dewan komisaris 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat 

manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan.  

Proporsi komisaris independen adalah perbandingan jumlah 

komisaris independen yang dimiliki suatu perusahaan terhadap jumlah 

seluruh anggota dewan komisaris. Semakin tinggi proporsi dewan 

komisaris independen maka semakin baik fungsi pengawasan terhadap 

manajemen, sehingga dapat menghambat praktik manajemen laba 

(Setiawan, 2009 dalam Kumala, 2016).  

Dalam penelitian Ujiyanto dan Pramuka (2007) menunjukan 

bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Aprilyani (2016) mengatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik 

hipotesis sebagai berikut:  

H1: Dewan Komisaris Berpengaruh Signifikan terhadap Manajemen 

Laba. 
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2. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan 

keuangan, mengawasi auditor eksternal dan mengamati sistem 

pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat 

opportunistic manajemen yang melakukan manajemen laba (earning 

management) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan 

pengawasan pada audit eksternal. 

Banyak penelitian yang mendukung keberadaan komite audit. 

Penelitian Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan pengaruh 

signifikan antara komite audit dengan manajemen laba. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa komite audit telah berhasil dalam mengurangi 

praktik manajemen laba perusahaan. Dalam penelitian Aprilyani (2016) 

menemukan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik hipotesis 

sebagai berikut:  

H2: Komite Audit Berpengaruh Signifikan terhadap Manajemen Laba. 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan 

untuk mewakili ukuran perusahaan, yaitu jumlah karyawan, total aset, 

jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset maka 

semakin banyak modal yang ditanam, semkain banyak penjualan maka 

semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar 
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maka semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat (Sudarmadji dan 

Sularto, 2007 dalam Ningsaptiti, 2010). 

Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran sebagai 

pemegang kepentingan lebih luas. Hal ini membuat berbagai kebijakan 

perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar terhadap 

kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang 

besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih berhati-

hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak 

perusahaan tersebut harus melaporkan kondisinya lebih akurat 

(Ningsaptiti, 2010). 

Dalam penelitian Kumala (2016) mengatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian yang 

dilakukan Hidayat (2017) juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengrauh terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas dapat 

ditarik hipotesis sebagai berikut:  

H3: Ukuran Perusahaan Berpengaruh Signifikan  terhadap manajemen 

Laba 

4. Pengaruh Leverage terhadap Menejemen Laba 

Berdasarkan teori agensi (agency theory) yang diungkapkan oleh 

Jansen dan Meckling (19760 dalam Gunawan dkk. (2015), perusahaan 

dengan proporsi hutang yang tinggi dalam struktur pemodalannya aan 

mempunyai biaya pengawasan (monitoring cost) yang lebih besar. Biaya 

pengawasan ini timbul karena kepentingan pemilik dalam perusahaan 
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tersebut untuk mengawasi tindakan manajemen dalam mengelola dana 

dan fasilitas yang diberikan oleh pemilik untuk menjalankan perusahaan. 

Oleh karena itu perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi 

mempunyai kewajiban lebih untuk memenuhi kebutuhan informasi yang 

memadai bagi pemilik, pemegang saham dan kreditur. 

Leverage merupakan rasio antara total kewajiban dengan total aset. 

Semakin besar tingkat leverage berarti semakin tinggi nilai hutang 

perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rasio leverage yang tinggi 

akibat besarnya jumlah hutang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki 

perusahaan akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk 

manajemen laba (Putri dan Titik, 2014). 

Sesuai dengan penelitian Husna (2015) menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Begitu juga 

dengan penelitian Rahmawati (2016) dan Roskha (2017) menyatakan 

bahwa leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan 

uraian diatas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:  

H4 = Leverage Berpengaruh Signifikan  terhadap Manajemen Laba 

5. Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit , Ukuran Perusahaan, 

Leverage terhadap Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam 

proses penyusunan laporan keuangan perusahaan bagi eksternal guna 

mencapai tingkat laba tertentu dengan tujuan untuk menguntungkan 

dirinya sendiri atau perusahaannya sendiri (Kumala, 2016). Beberapa 
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faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Pertama corporate 

governance, penerapan corporate governance berprinsip pada keadilan, 

transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban. Dengan adanya 

prinsip aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan 

tidak mengambarkan nilai fundamental perusahaan (Jao dan Pagalung, 

2011). Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin baik 

fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat menghambat 

praktik manajemen laba (Setiawan, 2009 dalam Kumala 2016). 

Faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen laba adalah 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang 

bisa digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan, jumlah karyawan, 

total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar aset 

maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan 

maka semakin babnyak perpuratan uang dan semakin besar kapitalisasi 

pasar maka semakin besar pula ia dikenal di masyarakat (Sudarmadji dan 

Sularto, 2007 dalam Ningsaptiti, 2010).  

Ketiga, leverage sebagai salah satu usaha dalam peningkatan laba 

perusahaan, dapat menjadi tolak ukur dalam melihat perilaku manajer 

dalam aktivitas manajemen laba. Perusahaan yang mempunyai leverage 

financial tinggi akibat besarnya hutang dibandingkan aktiva yang 

dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen laba karena 
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perusahaan terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban 

membayar hutang pada waktunya (Putri dan Titik, 2014).  

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik hipotesis sebagai berikut: 

H5: Dewan Komisaris, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Leverage  

berpengaruh secara bersama-sama terhadap Manajememn Laba 

 

 


