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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Agency Theory  

Dalam perekonomian modern, manajemen, dan pengelolaan perusahaan 

semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan 

Agency Theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang 

saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga professional 

(agents) yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan dari 

dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan, yaitu agar pemilik 

perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya 

yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga 

profesional. Mereka para agents, bertugas untuk kepentingan perusahaan dan 

memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Semakin besar 

perusahaan yang dikelola memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang 

didapatkan agents. Sementara pemilik perusahaan hanya bertugas mengawasi dan 

memonitor jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta 

mengembangkan sistem insentif bagi agents untuk memastikan bahwa mereka 

bekerja demi kepentingan perusahaan (Sutedi, 2011:14). 

Namun, pada sisi lain pemisahan seperti ini memiliki segi negatif. Adanya 

keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba 

perusahaan bisa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan pengelolanya 

sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh pemilik perusahaan. 
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Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula menimbulkan kurangnya transparansi dalam 

penggunaan dana perusahaan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan 

pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali dengan 

pemegang saham minoritas (Sutedi, 2011:14). 

Untuk memahami corporate gevernance, jalan yang paling dekat adalah 

dengan memahami teori agensi (agency theory). Teori ini memberikan wawasan 

analisis untuk bisa mengkaji dampak dari hubungan agents dengan principal. Dari 

asumsi yang dibangun oleh teori agensi, terlintas ada semangat menuduh salah 

satu puhak untuk mengambil kesempatan memperoleh keuntungan demi dirinya 

sendiri pada hubungan kerja sama. Dalam hubungan agent-principal, pihak agent 

memanfaatkan kesempatan, dan dalam hubungan pemegang saham (principal) 

dengan pemberi pinjaman, pihak pemegang saham yang mengambil kesempatan 

dalam hubungan tersebut. Pengertian principal dalam agency theory adalah pihak-

pihak yang menyerahkan sebagian atau seluruh wealth-nya untuk dikembangkan 

oleh pihak lain (Sutedi, 2011:16-17). 

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Ujiyanto (2007) menyatakan bahwa 

teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada 

umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya 

pikir terbatas mengenai persepsi ma sa mendatang (bounded rationality), dan (3) 

manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Ketiga sifat tersebut 

menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain selalu 

dipertanyakan reabilitasnya dan informasi yang diterima biasanya tidak sesuai 

dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau lebih dikenal sebagai informasi 
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yang tidak simetris atau asymmetry information, sehingga hal tersebut 

memberikan kesempatan kepada agents untuk melakukan manajemen laba. 

Dalam hal laporan keuangan, agents melakukan manajemen laba (earnings 

management) untuk menyesatkan pemegang saham mengenai kinerja ekonomi 

perusahaan. Dengan demikian semakin tingginya informasi asimetri antara agents 

dengan principal yang mendorong pada tindakan manajemen laba oleh 

manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan dan menunjukkan 

adanya hubungan positif anntara asimetri informasi dengan manajemen laba 

(Ujiyantho 2007). 

2.1.2 Informasi Asimetri  

 Belkaoui (2007) mengatakan bahwa Informasi asimetri merupakan suatu 

kondisi yang disebabkan ketika informasi hanya diketahui oleh manajemen namun 

tidak ingin mereka ungkapkan, atau suatu kondisi dimana suatu pihak memiliki 

informasi yang tidak diketahui oleh pihak lain. Adanya kesenjangan informasi 

antara manajer dan pemilik perusahaan maka manajemen mempunyai kesempatan 

untuk memaksimalkan kepentingan mereka salah satunya dengan melakukan 

manajemen laba. 

 Laporan keuangan dibuat untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk 

pihak internal perusahaan seperti manajer, karyawan, serikat buruh dan lainnya.  

Pihak yang sebenarnya paling berkepentingan dengan laporan keuangan adalah 

para pengguna eksternal (pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan 

masyarakat). Para pengguna internal (manajemen) mengetahui peristiwa-peristiwa 

yang terjadi pada perusahaan, sedangkan pihak eksternal yang tidak berada di 
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perusahaan secara langsung, tidak mengetahui informasi tersebut sehingga tingkat 

ketergantungan manajemen terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para 

pengguna eksternal.  

Menurut Scott (2009), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:  

(1) Moral hazard, yaitu masalah yang ditimbulkan oleh informasi 

asimetris yang terjadi setelah transaksi, atau permasalahan yang 

muncul jika agents tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati 

bersama dalam kontrak kerja. 

(2) Adverse selection, yaitu masalah yang ditimbulkan oleh informasi 

asimetris sebelum transaksi terjadi, atau keadaan dimana principal 

tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh 

agent benar-benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau 

terjadi sebuah kelalaian dalam tugas. 

Wicaksono (2014) dalam penyajian informasi akuntansi, khususnya 

penyusunan laporan keuangan, agent juga memiliki informasi asimetri sehingga 

dapat lebih fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan 

kepentingannya. Dengan kondisi asimetri, agent dapat mempengaruhi angka-

angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan 

manajemen laba. 
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2.1.3 Bid-Ask Spread Theory 

 Jika investor ingin membeli atau menjual suatu saham atau sekuritas lain 

dipasar modal, biasanya melakukan transaksi melalui broker/dealer yang 

memiliki spesialisasi dalam suatu sekuritas. Broker/dealer inilah yang menjual 

pada investor untuk harga ask jika investor ingin membeli suatu sekuritas. Jika 

investor sudah mempunyai suatu sekuritas dan ingin menjualnya, maka 

broker/dealer ini yang akan membeli sekuritas dengan harga bid. Perbedaan 

antara harga bid dan harga ask adalah spread. Jadi bid-ask spread merupakan 

selisih harga beli tertinggi bagi broker/dealer yang bersedia unuk membeli suatu 

saham dan harga jual dimana broker/dealer bersedia untuk menjual saham 

tersebut. Penggunaan bid-ask spread sebagai proksi dari asimetri informasi 

dikarenakan dalam mekanisme pasar modal, pelaku pasar modal juga menghadapi 

masalah keagenan. Partisipan pasar saling berinteraksi di pasar modal guna 

mewujudkan tujuannya yaitu membeli atau menjual sekuritasnya, sehingga 

aktivitas yang dilakukan dipengaruhi oleh informasi yang diterima baik secara 

langsung (laporan publik) maupun tidak langsung (insider trading). Dealers atau 

market-makers memiliki daya pikir terbatas terhadap persepsi masa depan dan 

menghadapi potensi kerugian ketika berhadapan dengan informed traders. Hal 

inilah yang menimbulkan adverse selection yang mendorong dealers untuk 

menutupi kerugian dari pedagang terinformasi dengan meningkatkan spread-nya 

terhadap pedagang. Dengan demikian asimetri informasi yang terjadi antara 

dealer dan pedagang terinformasi tercermin pada spread yang ditentukannya 

(Wicaksono, 2014). 
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2.2 Ukuran Perusahaan 

 Mustikawati (2015) mengatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan 

suatu skala dimana dapat diklasifikasikan menjadi besar dan kecilnya perusahaan 

dengan beberapa cara diantaranya dengan total aktiva, total penjualan, dan nilai 

saham. Semakin besar total aktiva, total penjualan dan nilai saham yang dimiliki 

oleh perusahaan maka semakin besar pula ukuran suatu perusahaan tersebut.  

 Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik 

manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil 

cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik 

agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang 

besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati 

dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut 

melaporkan kondisinya lebih akurat (Restuwulan, 2013).  

 Salah satu faktor yang memotivasi manajer melakukan manajemen laba 

adalah political motivation (motivasi publik). Political motivation dalam 

akuntansi positif menjelaskan manajemen dalam menyisapi sebagai regulasi 

pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik pelanggaran terhadap 

regulasi trust dan anti monopoli, manajernya melakukan manajemen laba dengan 

menurunkan laba yang dilaporkan. Perusahaan juga melakukan manajemen laba 

dengan tujuan untuk menghindari pembayaran pajak pengahasilan yang terlalu 

tinggi. Pemilihan metode akutansi dalam pelaporan laba akan memberikan hasil 

yang berbeda terhadap laba yang dipakai sebagai dasar perhitungan pajak 

(Ratnaningsih, 2012). 



24 

 

 

 

 Ukuran perusahaan sangat berpengaruh kepada struktur pendanaan dengan 

didasarkan pada keyakinan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan 

ada kecenderungan untuk menggunakan jumlah pinjaman yang lebih besar pula. 

Hal ini disebabkan karena perusahaan besar memiliki kebutuhan dana yang besar. 

Dan salah satu pemenuhan dana yang tersedia adalah dengan pendanaan eksternal. 

Pendanaan eksternal ini dapat diperoleh dari penerbitan saham, penerbitan 

obligasi dan hutang, sehingga dalam rangka pemenuhan kebutuhan pendanaan 

tersebut perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas implementasi corporate 

governance dalam menjalankan perusahaan. 

2.3 Corporate Governance  

2.3.1 Definisi Corporate Governance 

 Unuk pertama kalinya, usaha untuk melembagakan corporate governance 

dilakukan oleh Bank of England dan London Stock Exchange pada tahun 1992 

dengan membentuk Cadbury Commite (Komite Cadbury), yang bertugas 

menyusun corporate governance yang menjadi acuan utama (benchmark) di 

banyak Negara. 

 Komite Cadbury mendefinisikan corporate governance sebagai : 

“Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan 

menegendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan 

antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk 

menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada 

stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, 

direktur, manajer, pemegang saham, dan sebagainya”. 
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Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2006) menyatakan 

Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai susunan aturan yang 

menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, 

karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai dengan hak dan 

tanggungjawabnya. 

Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang 

merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa 

berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa 

mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan 

kata lain corporate governance diarahkan untuk mengurangi informasi asimetri 

antara principal dan agent yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan 

manajemen laba (Ujiyanto, 2007). 

2.3.2 Prinsip-prinsip Corporate Governance 

 Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menyebutkan 

prinsip-prinsip dasar dalam praktik corporate governance yang dikenal dengan 

singkatan TARIF yaitu: 

a. Transparancy (Transparansi) 

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan 

harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah 

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 
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penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

b. Accountability (Akuntabilitas) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, 

terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku 

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan 

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. 

c. Responsibility (Pertanggungjawaban) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

d. Indepedency (Independen) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola 

secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling 

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

e. Fairness (Kewajaran) 

Dalam melakukan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 
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Kelima prinsip tersebut dikerjakan bersama-sama dalam kegiatan bisnis 

yang sehat, baik bagi pihak eksternal maupun internal perusahaan yang terkait 

(stakeholder). 

2.3.3 Mekanisme Corporate Governance 

 Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk 

memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance merupakan 

suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan 

dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan 

(Ningsaptiti, 2010). 

2.3.3.1 Dewan Komisaris 

KNKG (2006) Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. 

Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil 

keputusan operasional.  

Agar pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, 

perlu dipenuhi prinsip-prinsip berikut: 

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan 

keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak 

independen.  

2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan 

memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik 
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termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan 

semua pemangku kepentingan. 

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup 

tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.  

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) 

Pertanggungjawaban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut 

1. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan 

oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian 

dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh 

persetujuan. 

2. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan 

atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan 

pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan 

Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan 

tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan 

Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau 

kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat 

dipenuhi dengan aset perusahaan. 

3. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan 

perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam 

rangka pelaksanaan asas GCG. 
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Dikaitkan dengan prinsip dan aturan corporate governance, maka 

komisaris memegang peranan yang sangat penting di dalam perusahaan. Dalam 

kerangka corporate governance komisaris ditugaskan untuk menjamin strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Fungsi akuntabilitas komisaris ini 

ditujukan agar perlindungan terhadap para penanaman modal (seperti pemegang 

saham, bank sebagai kreditor, dan lembaga dana pensiun) serta stakeholders 

lainnya (seperti buruh perusahaan, customers, lingkungan hidup serta masyarakat 

disekitarnya) dikelola oleh perusahaan dengan baik (Sutedi, 2011). 

 Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk 

komite. Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk 

memperoleh keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, 

perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan 

mengelola dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh 

masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap 

kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit, 

sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan (KNKG, 2006). 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) Komite Audit 

memiliki prinsip dasar berikut: 

a. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan 

bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal 

perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal 
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maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, 

dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen; 

b. Komite Audit memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan 

jasanya untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris; 

Dengan adanya bantuan dari Komite Audit, maka tingkat pengawasan 

yang diberikan kepada perusahaan tentu lebih ketat. Sehingga dalam pembentukan 

laporan keuangan akan mengahsilkan laporan keuangan yang lebih transparansi 

dan lebih berkualitas. 

2.3.3.2 Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan institusional merupakan bagian dari mekanisme corporate 

governance pada perusahaan. Kepemilikan institusional adalah kepemilikan 

saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi 

luar negeri, dana perwalian dan institusi lainnya pada akhir tahun. Salah satu 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan 

institusional. Adanya kepemilikan institusional disuatu perusahaan akan 

mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja 

manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang 

dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. 

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada 

besarnya investasi yang dilakukan (Nabila, 2016). 

Praditia (2010) menyatakan bahwa jika pengelolaan laba dilakukan dengan 

efisien maka kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan 

pengelolaan laba (berhubungan positif), tetapi jika pengelolaan laba yang 
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dilakukan perusahaan bersifat oportunis maka kepemilikan institusional yang 

tinggi akan mengurangi pengelolaan laba (berhubungan negatif).  

2.3.4 Pandangan Corporate Governance dalam Islam 

Didalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ; 282 :  

ا َُ يُّ
َ
أ ِييَ  َيَٰٓ َسّّمى فَ  ٱَّلذ َجٖل وُّ

َ
ْ إَِذا تََدايَنُته ةَِديٍۡي إََِلَٰٓ أ ِٓا ٌُ ِهُ  َءاَو ٌَُكۡه  ٱۡكُتُت َوۡۡلَۡكُتب ةذۡي

 ِ ٍُ  ٱۡمَعۡدِل  ََكتُِبُۢ ة ن يَۡكُتَب َكَىا َعنذَى
َ
َب ََكتٌِب أ

ۡ
ُ  َوََل يَأ ِيفَۡنَيۡكُتۡب َوۡۡلُۡىنِِل  ٱللذ  ٱَّلذ

َ َوۡۡلَتذِق  ٱۡۡلَقُّ َعنَۡيٍِ  ٍُ  ٱللذ ٍُ َشۡي  ۥَربذ ٌۡ ِيا  فَنِن ََكَن  ٔى َوََل َيۡتَخۡس ِو ا  ٱۡۡلَقُّ َعنَۡيٍِ  ٱَّلذ ًُ َسفِي
 ٍُ َِ فَۡنُيۡىنِۡل َوِۡلُّ َُ ن يُِىلذ 

َ
ۡو ََل يَۡسَتِطيُع أ

َ
ۡو َضعِيًفا أ

َ
ِ  ۥأ ْ ٱۡستَ وَ  ٱۡمَعۡدِل  ة ُُِدوا ُِيَديِۡي ِوي  ۡش َش

تَانِ يَُكًَِا رَُجنَۡۡيِ فَرَُجٞل وَ  هۡ رَِّجامُِكۡهۖۡ فَنِن مذ 
َ
َن ِوَي  ٱۡمَرأ ِۡ ي تَۡرَض َدآءِ ِمىذ َُ ن تَِضلذ  ٱلشُّ

َ
أ

َىا  ُُ ٰ َىا َفُتَذّكَِر إِۡحَدى ُُ ٰ ۡخَرٰى  إِۡحَدى
ُ
َب  ٱۡۡل

ۡ
َدآءُ َوََل يَأ َُ ْ  َوََل تَۡس  ٱلشُّ ِا ن  َٔ إَِذا َوا ُدُع

َ
ْ أ ِٓا ُى

ۡو َكترًِيا 
َ
ِهُ َصغِرًيا أ َجنٍِِ  إََِلَٰٓ تَۡكُتُت

َ
ۡكَسُط ِعٌَد  ۦ  أ

َ
ِ َذٰمُِكۡه أ َلذ  ٱللذ

َ
ۡدََنَٰٓ أ

َ
َهَٰدةِ َوأ َُِم لِنشذ ۡك

َ
َوأ

َلذ 
َ
ٌَاٌح أ ٌَُكۡه فَنَۡيَس َعنَۡيُكۡه ُج ا ةَۡي َُ ةى تُِديُروَن ن تَُكَِن تَِجَٰرةً َحاِِضَ

َ
ٓ أ ْ إَِلذ ِٓا  تَۡرتَاةُ

ْ إَِذا َتَتاَيۡعتُ  ُُِدٓوا ۡش
َ
ۗ َوأ ا ََ ٍُ  ۡه  تَۡكُتُتِ ْ فَنًِذ ِا ُِيٞد  ِإَون َتۡفَعنُ فُُسُِقُۢ  ۥَوََل يَُضٓارذ ََكتِٞب َوََل َش

ْ ةُِكۡهۗ وَ  ِا ُل ۖۡ  ٱتذ َ ۗ َوُيَعّنُِىُكُه  ٱللذ ُ ُ وَ  ٱللذ ٍء َعنِيٞه  ٱللذ   ٢٨٢ةُِكّلِ ََشۡ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan 

hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, 

maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada 

Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
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Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau 

dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan 

dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua 

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 

maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang 

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian 

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat 

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalah mu itu), kecuali 

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka 

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah 

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah 

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. 

Dari ayat diatas kita dapat menyimpulkan bagaimana Islam sangat jelas 

mengajarkan diterapkannya prinsip seperti 'adalah (keadilan), tawazun 

(keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (kejujuran), 

amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh (transparansi, 

keterbukaan), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), aqidah (keimanan), 

ijabiyah (berfikir positif), dan raqabah (pengawasan). Berdasarkan uraian diatas 
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dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului kelahiran GCG (Good Coorporate 

Governance) yang menjadi acuan bagi tata kelola perusahaan yang baik didunia. 

2.4 Manajemen Laba 

2.4.1 Definisi Manajemen Laba 

Manajemen laba dapat didefinisi sebagai “intervensi manajemen dengan 

sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi” 

(Schipper, 1989). Seringkali proses ini mencakup mempercantik laporan 

keuangan, terutama angka yang paling bawah, yaitu laba. Manajemen laba dapat 

berupa kosmetik, jika manajer memanipulasi akrual yang tidak memiliki 

konsekuensi arus kas. Manajemen laba juga dapat terlihat nyata, jika manajer 

memilih tindakan dengan konsekuensi arus kas dengan tujuan mengubah laba. 

 Manajemen kosmetik laba merupakan hasil dari kebebasan dalam aplikasi 

akuntansi akrual yang mungkin terjadi. Standar akuntansi dan mekanisme 

pengawasan mengurangi kebebasan ini. Namun, tidak mungkin untuk meniadakan 

pilihan karena kompleksitas dan keragaman aktivitas usaha. Lagi pula, akuntansi 

akrual membutuhkan estimasi dan penilaian. Hal ini menyebabkan kebebasan 

manajer dalam menetapkan angka akuntansi. Meskipun kebebasan ini 

memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyajikan gambaran aktivitas 

usaha perusahaan yang lebih informatif, kebebasan ini juga memungkinkan 

mereka mempercantik laporan keuangan dan melakukan manajemen laba.  

 Manajer juga melakukan aktivitas dengan konsekuensi arus kas, kadang 

kala merugikan yang bertujuan untuk manajemen laba. Misalnya, manajer 

menggunakan metode FIFO pada penilaian persediaan untuk melaporkan laba 
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yang lebih tinggi meskipun penggunaan LIFO dapat menghasilkan penghematan 

pajak. Insentif untuk melakukan manajemen laba juga mempengaruhi keputusan 

investasi dan pendanaan manajer. Manajemen laba yang murni lebih bermasalah 

dibandingkan manajemen laba kosmetik karena mencerminkan keputusan usaha 

yang sering kali mngurangi kekayaan pemegang saham. 

Bahasan berikut mengenai manajemen laba kosmetik karena analisis 

akuntansi dapat mengatasi beberapa distorsi yang disebabkannya. Distorsi 

manajemen laba murni seringkali tidak dapat di atasi hanya dengan analisis 

akuntansi (Subramanyam dan Wild, 2014: 131). 

2.4.2 Strategi Manajemen Laba 

 Terdapat tiga jenis strategi manajemen laba. (1) Manajer meningkatkan 

laba (increasing income) periode kini. (2) Manajer melakukan “mandi besar” (big 

bath) melalui pengurangan laba periode ini. (3) Manajer mengurangi fluktuasi 

laba dengan perataan laba (income smoothing). Seringkali manajer melakukan 

satu atau kombinasi dari tiga strategi ini pada waktu yang berbeda untuk mencapai 

tujuan manajemen laba jangka panjang.  

1. Meningkatkan Laba  

Salah 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 dapat 

melaporkan laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang agresif 
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sepanjang periode waktu yang panjang. Selain itu, perusahaan dapat melakukan 

manajemen untuk meningkatkan laba selama beberapa tahun dan kemudian 

mambalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan. Pembebanan satu saat ini 

sering kali dilaporkan “di bawah laba bersih” (below the line), sehingga 

dipandang tidak terlalu relevan. 

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 (sering kali pada masa resesi di mana 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. Oleh karena sifat big bath yang tidak biasa dan tidak berulang, 

pemakai cenderung tidak memperhatikan dampak keuangannnya. Hal ini memberi 

kesempatan untuk menghapus semua dosa masa lalu dan memberikan kesempatan 

untuk meningkatkan laba masa depan. 

3. Perataan Laba  

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada stategi 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. Banyak perusahaan menggunakan 

manajemen laba (Subramanyam dan Wild, 2014: 131-132). 
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2.4.3 Motivasi Melakukan Manajemen Laba 

 Banyak alasan untuk melakukan manajemen laba, termasuk meningkatkan 

kompensasi manajer yang terkait dengan laba yang dilaporkan, meningkatkan 

harga saham, dan usaha mendapatkan subsidi pemerintah. Insentif utama untuk 

melakukan manajemen laba dibahas sebagai berikut: 

1. Insentif Perjanjian 

Banyak perjanian yang menggunakan akuntansi. Misalnya perjanjian 

kompensasi manajer yang biasanya mencakup bonus berdasarkan laba. Perjanjian 

bonus biasanya memiliki batas atas dan bawah, artinya manajer tidak mendapat 

bonus jika laba lebih rendah dari batas bawah dan tidak mendapatkan bonus 

tambahan saat laba lebih tinggi dari batas. Hal ini berarti manajer memiliki 

insentif untuk meningkatkan atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang 

belum diubah berada diantara batas atas dan bawah, manajer memiliki insentif 

untuk meningkatkan laba. Saat laba lebih tinggi dari batas atas atau lebih rendah 

dari batas bawah, manajer memiliki insentif untuk menurunkan laba dan membuat 

cadangan untuk bonus masa depan. Contoh lain insentif perjanjian adalah 

persyaratan utang yang biasanya berdasarkan rasio yang menggunakan angka 

akuntansi seperti laba. Oleh karena pelanggaran syarat utang menimbulkan biaya 

tinggi bagi manajer, maka mereka cenderung melakukan manajemen laba 

(biasanya menjadi lebih tinggi) untuk menghindari pelanggaran tersebut. 

2. Dampak Harga Saham 

Insentif manajemen laba lainnya adalah potensi dampak terhadap harga 

saham. Misalnya, manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga 
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saham perusahaan sementara sepanjang satu kejadian tertentu seperti merger yang 

akan dilakukan atau penawaran surat berharga, atau rencana untuk menjual saham 

atau melakukan opsi. Manajer juga melakukan perataan laba untuk menurunkan 

persepsi pasar akan risiko dan menurunkan biaya modal. Salah satu insentif 

manajemen laba yang terkait lainnya adalah untuk melampaui ekspektasi pasar. 

Cara untuk melakukan strategi ini adalah sebagai berikut: Manajer menurunkan 

ekspektasi pasar melalui pengungkapan sukarela yang pesimis (sebelum 

pengumuman) dan kemudian meningkatkan laba untuk melampaui ekspektasi 

pasar. Makin pentingnya investor sementara dan kemampuan investor ini untuk 

menghukum saham yang tidak memenuhi ekspektasi telah menimbulkan tekanan 

baru pada manajer untuk melakukan segala cara guna malampaui ekspekatsi 

pasar. 

3. Insentif Lain.  

Laba sering kali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian 

yang dilakukan badan pemerintah, misalnya untuk ketaatan undang-undang 

antimonopoli dan IFRS. Selain itu, perusahaan dapat menurunkan laba untuk 

memperoleh keuntungan dari pemerintah, misalnya subsidi atau proteksi dari 

persaingan asing. Perusahaan juga menurunkan laba untuk mengelakkan 

permintaan serikat buruh. Salah satu insentif manajemen laba lainnya adalah 

perubahan manajemen yang sering menyebabkan terjadinya big bath. Alasan 

terjadinya big bath adalah melemparkan kesalahan pada manajer yang berwenang 

sebagai tanda bahwa manajer baru harus membuat keputusan tegar untuk 

memperbaiki perusahaan, dan yang terpenting adalah memberikan kemungkinan 
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dilakukannnya peningkatan laba dimasa depan. (Subramanyam dan Wild, 2014: 

132-133). 

2.4.4 Implikasi Manajemen Laba terhadap Analisis Laporan Keuangan 

  Karena manajemen laba mendistorsi laporan keuangan, identifikasi dan 

membuat penyesuaian manajemen laba menjadi tugas penting dalam analisis 

laporan keuangan. Namun, meskipun kekhawatiran mengenai manajemen laba 

meningkat, manajemen laba tidak tersebar sejauh yang diasumsikan.  

 Sebelum menentukan apakah sebuah perusahaan melakukan manajemen 

laba, seorang analis harus memeriksa hal berikut: 

1. Insentif melakukan manajemen laba. Manajemen laba tidak dilakukan 

kecuali jika terdapat insentif bagi manajer. Insentif ini telah dibahas 

sebelumnya dan seorang analis harus mempertimbangkan insentif tersebut. 

2. Reputasi dan masa lalu manajemen. Perlu untuk menilai reputasi dan 

integritas manajemen. Membaca laporan keuangan periode lalu, 

persyaratan SEC, laporan audit, penggantian auditor dan media keuangan 

memberikan  informasi yang berguna untuk masalah ini. 

3. Pola yang Konsisten. Tujuan manajemen laba adalah mempengaruhi 

angka paling bawah seperti laba atau rasio utama seperti debt to equity 

atau interest coverage. Perlu diverifikasi apakah komponen laba (atau 

neraca) tertentu telah diubah untuk tujuan tertentu. Misalnya, jika suatu 

perusahaan terlihat meningkatkan laba melalui kebijakan pengakuan 

pendapatan, sementara pada saat yang sama menurunkan laba melalui 
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perubahan metode persediaan, maka kecil kemungkinan perusahaan 

melakukan manajemen laba. 

4. Kesempatan melakukan manajemen laba. Sifat aktivitas usaha 

menentukan sejauh mana manajemen laba dapat dilakukan. Jika sifat 

aktifitas usaha membutuhkan penilaian yang cukup banyak untuk 

menentukan angka laporan keuangan, maka semakin besar kesempatan 

untuk melakukan manajemen laba (Subramanyam dan Wild, 2014: 135) 

2.4.5 Pandangan Manajemen Laba dalam Islam 

 Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer 

terhadap suatu laporan keuangan dengan maksud menaikkan ataupun menurunkan 

laba sehingga memungkinkan berkurangnya kredibilitas (bias) laporan keuangan 

sehingga dapat mengganggu pemakai laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, 

praktik manajemen laba ini sangat erat kaitannya dengan perilaku jujur dan tidak 

berkhianat. 

Allah SWT berfirman QS. Al-Anfal: 27: 

ا َُ يُّ
َ
أ ِييَ  َيَٰٓ ِاْ  ٱَّلذ ِاْ ََل ََتًُُِ ٌُ َ َءاَو ًُتۡه َتۡعنَُىَِن  ٱلرذُسَِل وَ  ٱللذ

َ
َمَٰنٰتُِكۡه َوأ

َ
ِٓاْ أ  ٢٧َوََتًُُِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat 

yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Anfal: 27). 
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Allah SWT berfirman QS. Asy-Syua’ara’: 182: 

  ِ ِاْ ة   ١٨٢ ٱلُۡىۡسَتلِيهِ  ٱمۡلِۡسَطاِس َوزًُِ
Artinya: “dan timbanglah dengan timbangan yang lurus”. (QS. Asy-Syua’ara’: 

182). 

Allah SWT berfirman QS. Asy-Syua’ara’: 183: 

ِاْ  َوََل  اْ ِِف  ٱنلذاَس َتۡتَخُس ِۡ ۡه َوََل َتۡعَث َُ ۡشَيآَء
َ
ۡرِض أ

َ
 ١٨٣ُوۡفِسِديَي  ٱۡۡل

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan 

janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”. (QS. Asy-

Syua’ara’:183). 

Dalil diatas menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya selalu bersikap 

jujur, tidak berkhianat maupun berlaku curang dalam segala pekerjaan sehingga 

mendatangkan keberkahan dalam pekerjaan itu nantinya. 

2.5  Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini merupakan rujukan dari beberapa penelitian 

sebelumnya yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2.1 

 Penelitian-penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Variabel Hasil 

1 Restie 

Ningsaptiti 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Ukuran Perusahaan 

Dan Mekanisme 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Ukuran Perusahaan 

(X 1)  

Konsentrasi 

kepemilikan (X 2) 

Komposisi Anggota 

Dewan Komisaris 

(X 3)  

(1) Ukuran perusahaan, 

konsentrasi kepemilikan, 

kualitas audit dengan 

proksi spesialisasi industri 

KAP berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 
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(Studi Empiris Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

2006-2008)    

Spesialisasi Industri 

KAP (X 4) 

Komposisi Komite 

Audit (X 5) 

Manajemen Laba 

(Y) 

(2) Komposisi dewan 

komisaris, komposisi 

komite audit tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba.  

2 Dinda Dwi 

Wahyuni 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Mekanisme 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen Laba 

(Studi Empiris 

Perusahaan Sektor 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI) 

Kepemilikan 

Institusional (X 1) 

Kepemilikan 

Manajerial (X 2) 

Proporsi Dewan 

Komisaris 

Independen (X 3) 

Keberadaan Komite 

Audit (X 4) 

Manajemen Laba 

(Y) 

(1) Kepemilikan institusional, 

Kepemilikan manajerial, 

Proporsi dewan Komisaris 

independen, Komite audit 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 

3 Okta Rezika 

Praditia 

(2010) 

Analisis Pengaruh 

Mekanisme 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Dan Nilai 

Perusahaan Pada 

Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia 

(BEI) Pada Tahun 

2005-2008 

Komisaris 

Independen  

(X 1)  

Kepemilikan 

Manajerial (X 2) 

Kepemilikan 

Institusional (X 3) 

Kualitas Auditor (X 

4) 

Manajemen Laba 

(Y 1) 

Nilai Perusahaan 

(Y 2) 

(1) Kepemilikan independen, 

Kepemilikan manajerial, 

Kepemilikan institusional, 

Kualitas auditor tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba dan pada 

nilai perusahaan. 

4 Ratnaningsi

h SY dan 

Cholis 

Hidayati 

(2012)  

Pengaruh Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Pada Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Kepemilikan 

komite Audit (X 1) 

Proporsi dewan 

komisaris (X 2) 

Ukuran dewan 

komisaris (X 3) 

Manajemen Laba 

(Y) 

(1) Kepemilikan audit 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

(2) Proporsi dewan komisaris, 

Ukuran dewan komisaris 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

5 Restuwulan 

(2013) 

Pengaruh Asimetri 

Informasi dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap 

Asimetri Informasi 

(X 1) 

Ukuran Perusahaan 

(X 2) 

(1) Asimetri Informasi dan 

ukuran berpengaruh secara 

signifikan terhadap 
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Manajemen Laba ( 

Penelitian pada 

Perusahaan di Sektor 

food and beverages 

yang terdaftar di 

Bursa Efek 

Indonesia mulai 

tahun 2009-2011) 

Manajemen Laba 

(Y) 

manajemen laba 

 

6 Anastasia 

Wenny 

Manggau 

(2016) 

Pengaruh Asimetri 

Informasi Dan 

Ukuran Perusahaan  

Terhadap 

Manajemen Laba 

Pada Perusahaan  

Pertambangan  Yang 

Terdapat Di Bursa 

Efek Indonesia   

Asimetri Infomasi 

(X 1) 

Ukuran Perusahaan 

(X 2)  

 

Manajemen Laba 

(Y). 

(1) Asimetri informasi 

berpengaruh seacara 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

(2) Ukuran perusahaan  

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

7 Siti 

Nurjannah 

(2017) 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Komite  Audit, 

Dewan Pengawas 

Syariah Terhadap 

Manajemen Laba 

(Studi pada Bank 

Umum Syariah di 

Indonesia) 

Ukuran perusahaan 

(X1) 

Kepemilikan 

Institusional (X2) 

Komite Audit (X3) 

Dewan Pengawas 

Syariah (X4) 

Manajemen Laba 

(Y) 

(1) Ukuran perusahaan dan 

Komite Audit tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Manajemen Laba. 

(2) Dewan Pengawas Syariah 

dan Kepemilikan 

Institusional berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

Manajemen Laba. 

 

2.6  Penelitian Terdahulu 

Terjadinya banyak kasus manipulasi terhadap laporan keuangan yang 

sering dilakukan oleh pihak manajemen. Manipulasi tersebut terdapat pada 

Laporan laba (rugi). Manajemen Laba terjadi akibat berbagai faktor yaitu 

beberapa diantaranya adalah mekanisme dewan komisaris dan kepemilikan 

istitusional yang merupakan bagian dari mekanisme corporate governance, 
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asimetri informasi, dan ukuran perusahaan. Model dalam penelitian ini dapat 

digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Penelitian 

 

    Variabel Independen (X)            Variabel Dependen(Y) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     

  : Parsial 

  : Simultan 

2.7   Rumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya 

mengenai masalah yang dipelajari, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan 

dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Suatu 

hipotesis diterima apabila telah melalui analisis data empiris yang menunjukkan 

Dewan Komisaris (X 1)  

Asimetri 

Informasi (X 3) 

Manajemen 

Laba (Y) 

Ukuran Perusahaan 

 (X 4) 

 

Kepemilikan 

Institusional (X 2) 

(X 3) 
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bahwa hipotesis tersebut benar dan begitupula sebaliknya suatu hipotesis akan 

ditolak apabila analisis data empiris menunjukkan bahwa hipotesis tersebut salah. 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hipotesis penelitian dari tiap-tiap sub 

bagian antara lain: 

2.7.1 Dewan Komisaris dan Manajemen Laba 

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam implementasi 

corporate governance, karena dewan komisaris merupakan inti dari corporate 

governance yang bertugas untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, 

mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan 

terlaksananya akuntabilitas. Dalam praktiknya, di Indonesia sering terjadi anggota 

dewan komisaris sama sekali tidak menjalankan peran pengawasannya yang 

sangat mendasar terhadap dewan direksi. Dewan komisaris sering dianggap tidak 

memiliki manfaat, hal ini dapat dilihat dalam fakta, bahwa banyak anggota dewan 

komisaris tidak memiliki kemampuan dan tidak dapat menunjukkan 

indepedensinya. Dalam banyak kasus, dewan komisaris juga gagal untuk 

mewakili kepentingan stakeholder lainnya selain daripada kepentingan pemegang 

saham mayoritas. Untuk menjamin pelaksanaan good corpotrate governance 

diperlukan anggota dewan komisaris yang memiliki integritas, kemampuan, tidak 

cacat hukum dan independen, serta yang tidak memiliki hubungan bisnis ataupun 

hubungan lainnya dengan pemegang saham mayoritas dan dewan direksi 

(manajemen) baik secara langsung maupun tidak langsung (Sutedi, 2011:156). 

Di dalam pedoman good corporate governance menyatakan bahwa dewan 

komisaris wajib membentuk komite audit yang beranggotakan satu atau lebih 
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anggota dewan komisaris. Dewan dapat meminta kalangan luar dengan berbagai 

keahlian, pengalaman, dan kualitas lain yang dibutuhkan, untuk duduk sebagai 

anggota komite audit. Komite audit harus bebas dari pengaruh direksi, eksternal 

auditor. Dengan demikian, komite audit hanya bertanggung jawab kepada dewan 

komisaris. Penggantian anggota komite auditor harus mendapat persetujuan lebih 

dari 50% jumlah anggota dewan komisaris (Sutedi, 2011:150).   

Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh 

direksi. Laporan pengawasan dewan komisaris merupakan bagian dari laporan 

tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan. 

Pertanggungjawaban dewan komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan 

akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan 

asas good corporate governance (KNKG, 2006). 

 Dengan adanya komposisi dewan komisaris yang lebih besar diharapkan 

dapat mengurangi tindakan manajemen laba (earnings managemet) didalam 

perusahaan karena dengan besarnya jumlah dewan komisaris maka semakin ketat 

pula pengawasan yang dilakukannya terhadap pelaporan keuangan perusahaan.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Restie Ningsaptiti (2010) 

membuktikan dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

praktik manajemen laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni 

(2010) mengemukakan bahwa proporsi dewan komisaris memiliki pengaruh 

secara signifikan terhadap manajemen laba. Maka hipotesis dalam penelitian ini: 
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H0: Dewan Komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen 

Laba. 

H1: Dewan Komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen Laba.  

2.7.2 Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 

Pada umumnya investor institusional merupakan pemegang saham yang 

cukup besar dan sekaligus memiliki pendanaan yang  besar.  Ada pendapat yang  

beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki pendanaan besar, maka kecil 

kemungkinan berisiko mengalami kebangkrutan. Sehingga keberadaannya akan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Investor institusional 

sebagai pemilik mayoritas sangat berkepentingan untuk membangun perusahaan. 

Ada anggapan bahwa pemilik mayoritas memiliki pendanaan yang sangat kuat 

sehingga aman bagi pemegang saham maupun calon investor jika membeli saham 

perusahaan tersebut. Dengan  demikian  konsentrasi  kepemilikan  institusional 

akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan berupa  

meningkatnya  volume  perdagangan  saham  dan  harga saham  sehingga  akan  

meningkatkan nilai pemegang saham. Adanya kepemilikan oleh investor 

institusional seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh 

institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal 

terhadap kinerja manajemen. Investor  institusional  sering  disebut  sebagai  

investor  yang  canggih  (sophisticated investor) dan lebih dapat menggunakan 

informasi periode sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibandingkan 

dengan  investor  non-institusional. Investor institusional yang dianggap sebagai 

sophisticated investor memiliki kemampuan untuk mengendalikan perilaku 
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manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan secara efektif, 

sehingga dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak institusi diharapkan dapat 

mengurangi tindakan manajemen laba (Praditia, 2010). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Praditia (2010) mengungkapkan 

bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Wahyuni (2010) dan Nurjannah (2017) membuktikan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh secara signifikan terhadap praktik manajemen laba. 

Maka hipotesis dalam penelitian ini: 

H0: Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Manajemen Laba. 

H2:   Kepemilikan Institusional berpengaruh secara signifikan terhadap 

Manajemen Laba. 

2.7.3 Asimetri Informasi dan Manajemen Laba 

Asimetri informasi timbul  ketika  manajer  lebih  mengetahui  informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan pemegang 

saham dan stakeholder lainnya.  Informasi yang lebih banyak dimiliki manajer 

dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan 

manajer dan kepentingan untuk memaksimumkan utility-nya. Adanya asimetri 

informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak 

sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja 

manajer. Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan 

report mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Report yang diberikan dapat 
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dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. 

Menurut  Scott  (2009;  353-355), motivasi  manajemen  laba  meliputi  rencana 

bonus, debt  covenant,  dan  biaya  politik.  Manajer  termotivasi  mengelola  laba 

untuk mencapai target kinerja dan kompensasi bonus, meminimalkan 

kemungkinan pelanggaran perjanjian utang, dan meminimalkan biaya politik 

karena intervensi pemerintah dan parlemen, namun fleksibilitas manajemen untuk 

mengelola   laba   dapat   dikurangi   dengan   menyediakan   informasi   yang   

lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan 

tingkat manajemen laba dari perusahaan itu sendiri. Beberapa peneliti telah 

menemukan bahwa asimetri informasi dapat mempengaruhi manajemen laba. 

Teori Keagenan (Agency Theory) mengimplikasikan adanya asimetri informasi 

antara manajer untuk melakukan manajemen laba yang bertujuan untuk bertindak 

opportunistic yaitu memaksimalkan keuntungan pribadi. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Restuwulan (2013) dan 

Wenimanggau (2016) membuktikan bahwa asimetri informasi berpengaruh secara 

signifikan terhadap praktik manajemen laba. Maka hipotesis dalam penelitian ini 

adalah: 

H0: Asimetri Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Manajemen Laba. 

H3: Asimetri Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen 

Laba 

 

2.7.4 Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba 
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Terdapat dua pandangan tentang bentuk ukuran perusahaan terhadap 

tindakan manajemen laba. Pandangan pertama, ukuran perusahaan yang kecil 

dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan 

besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan 

kondisi perusahaan yang selalu bekinerja dengan baik agar investor menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan 

oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan 

keuangan sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisi 

perusahaan nya dengan lebih akurat (Nasution & Setiawan, 2007).   

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah (2017) menemukan hasil 

bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Restuwulan (2013) 

dan Wennymanggau (2016) yang mengemukakan bahwa ukuran perusahaan 

terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap praktik manajemen laba. Maka 

hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H0: Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Manajemen Laba. 

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen 

Laba. 
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2.7.5 Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Asimetri Informasi dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba.  

Jumlah anggota dewan komisaris yang tinggi dapat mendeteksi adanya 

manajemen laba, sehingga semakin tinggi jumlah anggota dewan komisaris, maka 

semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba. Kepemilikan 

institusional untuk mendeteksi manajemen laba bergantung pada besar atau 

kecilnya persentase kepemilikan institusi untuk berinvestasi pada perusahaan. 

Asimetri informasi dapat mempengaruhi praktik manajemen laba. Semakin tinggi 

asimetri informasi antara manajer dan pemilik perusahaan semakin besar 

kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba. Ukuran perusahaan yang besar 

mendapatkan pengawasan yang ketat dari pemerintah, masyarakat dan stakeholder 

sehingga manajer akan sulit untuk melakukan praktik manajemen laba.  

Berdasarkan uraian dan hipotesis diatas masing-masing variabel yang 

digunakan yaitu: Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Asimetri 

Informasi dan Ukuran Perusahaan. Maka dapat disimpulkan hipotesis selanjutnya 

bahwa keempat variabel tersebut secara simultan adalah sebagai berikut: 

H0:  Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Asimetri Informasi, dan 

Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

Manajemen Laba.  

H5:  Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Asimetri Informasi, dan 

Ukuran Perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap Manajemen 

Laba.  

 


