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   BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Agent dan principal memiliki kepentingan yang berbeda, oleh karena itu 

akan menimbulkan konflik yang potensial. Sun et al.dalam Sembiring (2017) 

menjelaskan bahwa teori keagenan yang berkaitan dengan corporate governance 

dapat dijadikan alat manajer (agent) untuk meyakinkan investor (principal) dalam 

memastikan penerimaan return atas dana yang telah mereka investasikan. 

Menurut Gregory dalam Sembiring (2017) dewan komisaris merupakan inti dari 

corporate governance, dewan komisaris bertugas untuk memonitor dewan direksi 

terkait dengan pelaksanaan utama dewan direksi dalam menjalankan kegiatan 

perusahaan. Dewan komisaris bertindak untuk menyelaraskan pendapat agar tidak 

terjadi perselisihan antar manajer dan tentunya mengontrol pelaporan keuangan 

dan dipastikan tidak ada monopoli sehingga tidak menimbulkan manajemen laba. 

Demikian pula dengan kepemilikan institusional, yang dapat berperan sebagai 

pihak yang berpengaruh pada keputusan organisasi dengan adanya voting power 

yang dimilikinya sebagai pertentangan terhadap asimetri informasi oleh 

shareholders,dengan menggunakan kekuatan dari informasi institusional investor 

memiliki kecenderungan untuk lebih aktif terlibat dalam keputusan perusahaan 

dibandingkan pemegang saham non institusional.  
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2.1.2 Signalling Theory 

Gray dalam Sembiring (2017) menyatakan bahwa kualitas dari pelaporan 

keuangan adalah sinyal bagi pasar keuangan dan stakeholder bahwa manajemen 

dianggap mampu untuk mengendalikan risiko sosial dan lingkungan dalam 

perusahaan. Pengungkapan kegiatan CSR adalah sinyal yang baik bagi investor 

dan stakeholder bahwa perusahaan aktif melakukan kegiatan CSR dan nilai pasar 

perusahaan berada dalam posisi yang baik. Kinerja sosial perusahaan yang baik 

membantu perusahaan untuk memperoleh reputasi dari pasar modal dan pasar 

utang. Pengungkapan CSR yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki 

komitmen yang tidak hanya fokus pada pencapaian keuangan saja tetapi juga 

perduli terhadap dampak yang ditimbulkan bagi karyawan, sosial dan lingkungan 

(Hong dan Andersen dalam Sembiring 2017). 

2.1.3 Pandangan islam terhadap manajemen laba 

Surat An – Nisa ayat 58 : 

 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan 

adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat(QS.An-Nisa:58). 
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Maksud ayat di atas adalah semua perbuatan harus dilakukan dengan adil. 

Adil dalam menimbang, adil dalam bertindak dan adil dalam menghukum. Adil 

itu harus dilakukan dimanapun dan dalam keadaan apapun, baik diwaktu senang 

maupun dimasa susah. Tiap muslim harus adil kepada dirinya sendiri dan adil 

pula terhadap orang lain. 

Dalam Al-quran Allah Swt telah mengatur semua persoalan yang akan di 

hadapi manusia serta penyelesaian atas persoalan tersebut. Sebagaimana 

dijelaskan Allah Swt  dalam firmannya QS.AL-Baqarah ayat 282. 
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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 

telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang 

yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah 

ia bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun 

dari hutangnya. 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 seorang lagi 

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 dapat menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalahmu itu), 

kecuali jika muaamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara 

kamu, maka tak 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 Mahamengetahui segala 

sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 282) 
 

Berdasarkan QS.AL-Baqarah ayat 282 diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Allah SWT telah mengatur tata cara bermu’alah yang baik serta menjaga sifat 

jujur agar tidak merugikan sesama manusia. Seperti halnya melakukan transaksi 

jual beli dan utang piutang hendaklah dilakukan pencatatan yang sistematis dari 

setiap kejadian transaksi baik itu transaksi tunai maupun transaksi yang dilakukan 

secara kredit agar tidak terjadi kekeliruan yang akan berdampak pada laporan 

keuangan yang disajikan oleh perusahaan. 

Laporan keuangan perusahaan sangat dibutuhkan baik oleh pihak internal 

maupun pihak eksternal, seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba 

pada periode akuntansi itu semua tercermin dalam laporan keuangan yang 
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disajikan oleh perusahaan. Serta laporan keuangan juga bisa menilai kinerja 

manajemen yang buruk. Dengan kondisi tersebut perusahaan melakukan hal yang 

tidak semestinya yaitu dengan bersifat tidak jujur, manajemen mengubah data 

laporan keuangan dengan cara meratakan laba (income smoothing) agar arus laba 

terlibat stabil. 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik perataan 

laba merupakan tindakan yang tidak jujur dan bertentangan dengan QS.Al-

Baqarah : 282, disini Allah menyuruh hambanya untuk bersifat jujur agar tidak 

terjadinya kekacauan dan kekeliruan. 

Sebagaimana diketahui bersama, tujuan perdagangan dalam arti yang 

sangat sederhana adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan. Dalam ilmu 

ekonomi, sebuah industri dalam menjalankan produksinya diasumsikan bertujuan 

untuk memaksimalkan keuntungan (laba/profit) dengan cara dan sumber-sumber 

yang hala. Demikian pula dengan transaksi bisnis dalam skala mikro, diman 

sebuah perusahaan dan industri dapat memilih dan menentukan komposisi tenaga 

kerja,modal,barang-barang pendukung, dan penentuan jumlah output, yang 

kesemuanya itu akan dipengaruhi oleh harga, tingkat upah, capital,maupun barang 

baku, dimana keseluruhan kebutuhan input ini akan diselaraskan oleh besarnya 

pendapatan dari perolehan output. 

Untuk mendapatkan laba bersih dari unsur riba dan kecurangan, islam 

menentukan prinsip dasar dalam mekanisme traksaksinya. Prinsip saling ridho 

dalam bertransaksi adalah proses yang terjadi ketika barang yang akan dijual jelas 

kepemilikannya, tidak termasuk barang yang diharamkan, serta jelas pula 
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penetapan harganya. Prinsip kemudahan atau taawun dalam bertransaksi 

menunjukkan laba yang diperoleh bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi 

sang penjual (self oriented), akan tetapi juga diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada sesama dan menutupi kebutuhan masyarakat. Wallahu alam. 

2.1.4 Manajemen Laba 

 Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-

pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai 

tingkat laba yang diinginkan (Belkaoui, 2004). Definisi manajemen laba juga 

dikemukakan oleh Belkaoui (2004) yang melihat manajemen laba sebagai suatu 

intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud untuk 

mendapatkan beberapa keuntungan pribadi. Scott (2006) mendefinisikan 

manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer 

untuk tujuan spesifik. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajer 

mempunyai perilaku opportunistic dalam mengelola perusahaan. Manajer 

mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan alternatif–alternatif yang 

tersedia utuk menyusun laporan keuangan sehingga laba yang dihasilkan dapat 

sesuai dengan yang diinginkan walaupun laba yang dihasilkan tersebut tidak 

mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Scott (2006) membagi pola 

manajemen laba menjadi empat: 

1) Taking a bath 

Pola ini terjadi saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru 

dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini 

diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang. 



19 
 

2) Income minimization 

Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi. 

Gunanya agar tidak mendapat perhatian secara politis. Tindakan yang 

dilakukan berupa penghapusan pada barang modal dan aktiva tak 

berwujud, biaya iklan, serta pengeluaran untuk penelitian 

dan pengembangan. 

3) Income maximization 

Manajer perusahaan melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan 

mendapatkan bonus. Income maximization dilakukan saat perusahaan 

mengalami penurunan laba. 

4) Income smoothing 

Income smoothing merupakan salah satu pola manajemen laba yang 

dilakukan dengan cara meratakan perolehan laba yang perusahaan 

sehingga laba yang diperoleh tidak terlalu berfluktuasi. Chariri dan 

Ghozali (2007) menyatakan dua alasan yang digunakan manajemen 

untuk melakukan income smoothing. Alasan pertama didasarkan pada 

asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil dapat mendukung tingkat 

dividen yang lebih tinggi dibandingkan pola laba periodik yang 

berfluktuasi. Kedua, berkaitan dengan upaya meratakan kemampuan 

untuk mengantisipasi pola fluktuasi laba periodik. 

Teknik dan pola manajemen laba menurut Rahmawati dan Qomariyah 

(2006) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu: 

 

http://rocketmanajemen.com/peluang-usaha/
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1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment (perkiraan) 

terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak 

tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi 

aktiva tak berwujud, dan lain-lain. 

2) Mengubah metode akuntansi 

Perubahan metode akunatansi 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 atau pendapatan 

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: 

mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan 

sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda 

pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda 

pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap 

yang sudah tak dipakai. 

Motivasi yang melatarbelakangi terjadinya praktik manajemen laba yang 

dilakukan oleh manajer, antara lain:  

1) Bonus Purposes 

Manajer yang lebih mengetahui informasi tentang laba perusahaan 

dibandingkan dengan pemegang saham cenderung bersifat 

mementingkan diri sendiri dan melakukan tindakan manajemen laba 
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untuk memaksimalkan laba saat ini dengan tujuan untuk mendapatkan 

insentif berupa bonus. 

2) Political Motivations 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 Motivations 

Taxation Motivation dilakukan perusahaan dengan tujuan 

penghematan pajak. Manajemen laba dilakukan untuk memperkecil 

perolehan laba sehingga mengakibatkan pajak yang dibayarkan kepada 

pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya. 

4) Pergantian CEO 

Manajemen laba yang dilakukan oleh CEO yang telah mendekati masa 

pensiunnya biasanya dilakukan dengan manaikkan laba dengan tujuan 

mendapatkan bonus. 

5) Initital Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang baru pertama kali melakukan penawaran sahamnya 

dan belum memiliki nilai pasar memiliki kecenderungan untuk 

melakukan manajemen laba dengan harapan dapat menaikkan harga 

saham perusahaan di masa yang akan datang. 

6) Pentingnya Memberi Informasi Kepada Investor 

Segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan harus disampaikan 

oleh manajer kepada investor sebagai bentuk tanggungjawab manajer. 
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Oleh karena itu, pelaporan laba perlu dibuat sedemikian rupa sehingga 

investor tetap menilai bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik 

sesuai keinginan. 

Menurut Watt dan Zimmerman (dalam Priantinah, 2009) dalam positive 

accounting theory terdapat tiga hipotesis yang melatar belakangi terjadinya 

manajemen laba, yaitu : 

1. The bonus plan hypothesis 

Manajer perusahaan memberikan bonus besar berdasarkan earnings 

yang lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan laba yang dilaporkan. Pada perusahaan yang memiliki 

rencana pemberian bonus, manajer perusahaan akan lebih memilih 

metode akuntansi yang dapat menggeser laba dari masa depan ke 

masa kini sehingga dapat menaikkan laba saat ini. Hal ini dikarenakan 

manajer lebih menyukai pemberian upah yang lebih tinggi untuk masa 

kini. Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat 

laba terendah untuk mendapatkan bonus) dan cap (tingkat laba 

tertinggi). Jika laba berada di bawah bogey, tidak ada bonus yang 

diperoleh manajer sedangkan jika laba berada di atas cap, manajer 

tidak akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di 

bawah bogey, manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan 

memperoleh bonus lebih besar pada periode berikutnya, demikian 

pula jika laba berada di atas cap. Jadi hanya jika laba bersih berada di 
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antara bogey dan cap, manajer akan berusaha menaikkan laba bersih 

perusahaan. 

2. The debt covenant hypothesis  

Pada perusahaan yang mempunyai rasio debt to equity tinggi, manajer 

perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio debt to 

equity yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana 

tambahan dari pihak kreditor bahkan perusahaan terancam melanggar 

perjanjian utang. 

3. The politcal cost hypothesis 

Pada perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, manajer 

akan lebih memilih metode akuntansi yang menangguhkan laba yang 

dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang 

sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Biaya politik 

muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat 

menarik perhatian media dan konsumen. 

2.1.5 Corporate Social Responsibility (CSR) 

Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial 

merupakan suatu sikap yang ditunjukkan perusahaan atas komitmennya terhadap 

para pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholders dalam 

mempertanggungjawabkan dampak dari operasi atau aktivitas yang dilakukan 

perusahaan tersebut baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan, serta 

menjaga agar dampak tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat dan 

lingkungannya.  
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Menurut The World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD), tanggung jawab sosial merupakan sebuah komitmen bisnis untuk 

memberikan konstribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerja 

sama dengan para karyawan serta perwakilan perusahaan, komunitas setempat 

maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara 

yang bermanfaat, baik bagi kelangsungan bisnis perusahaan maupun untuk 

pembangunan. Tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan ini 

berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, dimana suatu organisasi, 

terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan 

keputusannya tidak hanya berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, 

misalnya tingkat keuntungan atau deviden, melainkan juga harus menimbang 

dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk 

jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang.  

Menurut Nuryana dalam Suharto (2006) tanggung jawab sosial merupakan 

sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam 

operasi bisnis mereka dan dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan 

(stakeholders) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan. Brilliant dalam 

Arief (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa nama lain yang memiliki 

kemiripan atau bahkan sering diidentikkan dengan tanggung jawab sosial atau 

CSR ini, antara lain:  

a. Pemberian/Amal Perusahaan (Corporate Giving/Charity),  

b. Kedermawanan Perusahaan (Corporate philanthropy),  
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c. Relasi Kemasyarakatan Perusahaan (Corporate Community/Public 

Relations),  

d. Pengembangan Masyarakat (Community Development).  

Keempat nama tersebut dapat pula dilihat sebagai dimensi atau pendekatan 

tanggung jawab sosial dalam konteks Investasi Sosial Perusahaan (Corporate 

Social Investment/Investing). 

Tanggung jawab sosial ini dapat dikatakan sebagai investasi sosial yang 

akan menjamin kesinambungan dari usaha yang dilakukan perusahaan saat ini dan 

merupakan salah satu strategi jangka panjang perusahan untuk memberikan nilai 

tambah kepada masyarakat sekitarnya. Tanggung jawab sosial dapat dikatakan 

suatu strategi perusahaan untuk membangun citra positif di mata masyarakat yang 

akan berpengaruh positif pula terhadap perusahaan tersebut.  

Terdapat beberapa konsep piramida yang dikembangkan oleh Archie B. 

Carrol dalam Arief (2014). Konsep piramida ini memberikan pertimbangan 

teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan CSR bagi 

masyarakat di sekitarnya, yaitu:  

1. Tanggung jawab ekonomis  

Tujuan utama perusahaan melakukan suatu bisnis adalah untuk 

menghasilkan laba (make a profit). Laba ini menjadi fondasi berdirinya 

perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus memiliki nilai tambah 

ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (survive) 

dan berkembang.  
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2. Tanggung jawab legal  

Perusahaan yang berdiri di suatu negara harus mentaati hukum yang 

berlaku di negara tersebut (obey the law). Meskipun tujuan utama 

perusahaan mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan 

dan hukum yang telah ditetapkan pemerintah setempat. 

3. Tanggung jawab etis  

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya tetap harus memperhatikan 

etika yang baik, benar, adil, dan wajar (be ethical). Norma-norma yang 

berlaku di masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi 

perusahaan.  

4. Tanggung jawab filantropis  

Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku 

etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat 

dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan semua (be a good citizen). Para 

pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung 

jawab ganda, yakni kepada perusahaan dan kepada publik yang kini 

dikenal dengan istilah non-fiduciary responsibility. 

2.1.6 Leverage 

Leverage menunjukkan seberapa besar tingkat aset yang dibiayai oleh 

utang. Tingkat leverage dapat diketahui melalui perbandingan total utang dengan 

total aset. Menurut Van Horn dalam Almadara (2017) Financial Leverage 

merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan 

akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban 
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tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Perusahaan yang 

memiliki utang besar, memiliki kecenderungan melanggar perjanjian utang jika 

dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki utang lebih kecil (Mardiyah 

dalam Almadara 2017).  

Perusahaan yang melanggar utang secara potensial menghadapi berbagai 

kemungkinan seperti, kemungkinan percepatan jatuh tempo, peningkatan tingkat 

bunga, dan negosiasi ulang masa utang (Herawaty dan Baridwan dalam Almadara  

2017). Namun, leverage mempengaruhi tingkat dan variabilitas pendapatan 

setelah pajak yang selanjutnya mempengaruhi tingkat risiko dan pengembalian 

perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar tingkat leverage berarti tingkat 

ketidakpastian return tinggi, namun disisi lain jumlah return yang diberikan akan 

semakin besar pula (Van Horne, James C, dan Wachowicz dalam Almadara 

2017). Maka dapat disimpulkan bahwa, Leverage yang tinggi juga akan 

meningkatkan perilaku oportunis manajemen seperti melakukan manajemen laba 

untuk mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik dan hal 

ini merupakan akibat dari kurangnya pengawasan dan membuat manajemen 

perusahaan lebih sulit dalam menbuat prediksi jalannya perusahaan ke depan. 

2.1.7 Komisaris Independen 

Komisaris independen merupakan suatu mekanisme yang bertugas untuk 

mengawasi dan memberi petunjuk kepada manajemen perusahaan. Secara umum, 

dewan komisaris independen bertanggung jawab mengawasi kinerja manajemen 

perusahaan, dan terwujudnya akuntabilitas. Tugas dewan komisaris independen 

adalah mensupervisi dan memberi nasihat kepada dewan direksi, dan memastikan 

bahwa perusahaan telah melaksanakan tanggung jawab kepada para stakeholder.  
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Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam 

pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan terhadap 

pemegang saham minoritas dan pihak-pihak lain yang terkait. Akan tetapi, 

pengangkatan dewan komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya 

dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk 

menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan (Wawo 

dalam Naftalia 2013). Keberadaan komisaris independen pada suatu perusahaan 

dapat mempengaruhi integitas suatu laporan keuangan yang dihasilkan oleh 

manajemen. Jika perusahaan memiliki komisaris independen maka laporan 

keuangan yang disajikan oleh manajemen cenderung lebih berintegritas, karena 

didalam perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi hak pihak-

pihak diluar manajemen perusahaan. 

2.1.8 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pihak 

luar perusahaan yang berbentuk institusi, yang diharapkan dapat mengurangi 

tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang. Dengan tingginya 

kepemilikan manajerial, para investor institusional akan mendapatkan kesempatan 

kontrol perusahaan yang lebih sedikit. Ini berarti bahwa hubungan antara 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah negatif. Hubungan 

ini sesuai dengan penelitian Fitri dan Mamduh dalam Naftalia (2013). 

Berdasarkan penelitian Moh’d et al. (dalam Pratana dan Mas’ud, 2003) 

menyatakan bahwa investor institusional merupakan pihak yang dapat memonitor 

agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk 

mengatur laba menjadi berkurang.  
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Tujuan adanya kepemilikan institusional yang dimilki pihak luar 

perusahaan yang berbentuk institusi karena dianggap pihak yang independen, 

sehingga diharapkan dapat mengurangi tindakan kecurangan yang dilakukan 

manajemen. Menurut Moh’d et al, (dalam Wahidahwati, 2002) suatu konsentrasi 

kepemilikan oleh investor yang berbentuk institusional dapat mengurangi biaya 

keagenan karena mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk 

mendukung atau sebaliknya tentang keberadaan dan kebijakan manajemen. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Seluruh hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian 

diringkas dalam tabel 2.1, diantaranya : 

Tabel 2.1 

 Penelitian Terdahulu 

 

No PENELITI 
JUDUL 

PENELITIAN 
VARIABEL 

HASIL 

PENELITIAN 

1 Carolyn 

Lukita 

Sembiring 

(2017) 

 

Manajemen Laba 

dan 

Pengungkapan 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

dengan Komisaris 

Independen 

Kepemilikan 

Institusional 

Sebagai Variabel 

Pemoderasi 

Variabel dependen: 

Manajemen Laba 

 

Variabel 

independen:  

Pengungkapan 

Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan 

 

Variabel 

Moderating: 

Komisaris 

Independepen dan 

Kepimilikan 

Institusional 

 

1. Pengungkapan 

CSR 

berhubungan 

signifikan negatif 

dengan 

manajemen laba 

 

2. Komisaris 

independen dan 

Kepemilikan 

Institusional 

terbukti dapat 

menguatkan 

hubungan negatif 

antara CSR dan 

manajemen laba 

2 Miftha 

Adelina 

Mayesti 

(2017) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Laverage, Ukuran 

Perusahaan dan 

Free Cash Flow 

Variabel dependen: 

Manajemen Laba 

Rill 

 

Variabel 

1. Profabilitas, 

ukuran 

perusahaan dan 

kepemilikan 

institusional 
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Terhadap 

Manajemen Laba 

Rill dengan 

Kepemilikan 

Institusional 

sebagai Variabel 

Moderating 

independen: 

Profitabilitas, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan dan 

Free Cash Flow 

 

Variabel 

Moderating: 

Kepemilikan 

Institusional 

 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba 

rill sedangkan 

leverage dan free 

cash flow tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba 

rill 

 

2. Ukuran 

perusahaan dan 

free cash flow 

yang dimoderasi 

dengan dengan 

kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

terhadap 

manajemen laba 

rill sedangkan 

profitabilitas dan 

leverage yang 

dimoderasi 

dengan 

kepemilikan 

institusional 

memiliki 

pengaruh 

terhadap 

manajemen laba 

rill 

 

3 Lailatur 

Rahmah 

dan Hendri 

Soekotjo 

(2017) 

Pengruh Leverage 

Terhadap 

Earnings 

Management 

dengan Corporate 

Governance 

sebagai Variabel 

Moderasi 

Variabel dependen: 

Earnings 

Management 

 

Variabel 

independen: 

Leverage 

 

Variabel 

Moderating: 

Kepemilikan 

Institusional, 

1. Leverage 

berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan 

terhadap earnings 

management  

 

2. Kepemilikan 

institusional dan 

kepemilikan 

manajerial dapat 

terbukti menjadi 
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Kepemilikan 

Manajerial, 

Komisaris 

Independen dan 

Komite Audit 

 

variabel moderasi 

terhadap 

hubungan antara 

leverage dan 

earnings 

management 

4 Hafidza 

Ulfa 

Almadara 

(2017) 

Pengaruh 

Leverage 

Terhadap 

Manajemen Laba 

dengan Corporate 

Governance 

sebagai Variabel 

Moderasi pada 

Perusahaan 

Perbankan yang 

Terdaftar di BEI 

Variabel dependen: 

Manajemen laba 

 

Variabel 

independen: 

Leverage 

 

Variabel 

Moderating: 

Komisaris 

Independen dan 

Kualitas Audit 

 

 

1. Leverage 

berpengaruh 

negatif signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

 

2. Dewan Komisaris 

Independen 

memperkuat 

pengaruh 

Leverage 

terhadap 

Manajemen Laba 

 

3. Kualitas Auditor 

memperkuat 

pengaruh 

Leverage 

terhadap 

Manajemen Laba 

5 Valiandina 

Chivan 

Naftalia 

(2013) 

Pengaruh 

Leverage 

Terhadap 

Manajemen Laba 

dengan Corporate 

Governance 

sebagai Variabel 

Pemoderasi 

Variabel dependen: 

Manajemen Laba 

 

Variabel 

independen:  

Leverage 

 

Variabel 

Moderating: 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kualitas Audit dan 

Proporsi Dewan 

Komisaris 

Independen 

1. Leverage 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

 

2. Variabel 

moderasi yang 

mempengaruhi 

hubungan dari 

leverage terhadap 

manajemen laba 

adalah 

kepemilikan 

institusional. 

Sedangkan 

kepemilikan 

manajerial, 

proporsi dewan 

komisaris 
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independen, dan 

kualitas audit 

bukan merupakan 

variabel moderasi 

6 Arvina 

Arief 

(2014) 

Pengaruh 

pengungkapan 

Corporate Social 

Responsibility 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel dependen: 

Manajemen laba 

 

Variabel 

independen: 

pengungkapan 

CSR 

1. Pengungkapan 

corporate social 

responsibility 

tidak 

berpengaruh 

signifikan dan 

memiliki 

hubungan positif 

terhadap 

manajemen laba  

Sumber: Dari berbagai jurnal dan Skripsi 

2.3 Kerangka konseptual 

Untuk menggambarkan pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan dan leverage terhadap manajemen laba dengan komisaris independen 

dan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi maka, dibuat suatu 

kerangka pemikiran sebagai berikut:  

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Variabel Independen: 
Corporate Social 

Reaponsibility (X1) dan 

Leverage (X2) 

 

Variabel Moderating: 

Komisaris Independen (Z1) 

Kepemilikan Institusional (Z2) 
 

Variabel Dependen: 

Manajemen Laba (Y) 
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2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 

Terhadap Manajemen Laba 

Pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR disclosure) merupakan salah 

satu pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak ketiga melalui 

laporan tahunan. Perusahaan mengadakan kegiatan tanggung jawab sosial karena 

perusahaan membutuhkan dukungan dari masyarakat lingkungan yang kondusif 

agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik, dengan kata lain, perusahaan perlu 

legitimasi masyarakat sekitar. Kimet al. dalam Sembiring (2017), menyatakan 

bahwa kegiatan tanggung jawab sosial yang dilaporkan dalam laporan tahunan 

akan membuat informasi keuangan yang lebih handal bagi mereka yang 

menggunakan laporan keuangan tersebut. Perusahaan yang lebih banyak 

mengungkapkan informasi tentang kegiatan perusahaan akanmenjadi bentuk 

pengawasan yang lebih ketat untuk praktik manajemen laba. Sebaliknya, 

perusahaan yang kurang terbuka dalam kegiatan pengungkapan perusahaan 

cenderung untuk melakukan berbagai bentuk manajemen laba (Patten dan 

Trompeter dalam Sembiring 2017).  

Posisi manajemen laba sebagai suatu tindakan yang melanggar etika 

terhadap pelaporan kinerja manajer berkebalikan dengan pelaporan kegiatan CSR 

yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut beretika dan memiliki komitmen 

untuk tidak hanya memberikan laporan keuangan yang baik namun juga 

memberikan transparansi yang tinggi dan kepedulian terhadap lingkungan. 

Mengakibatkan adanya hubungan negatif antara pengungkapan CSR yang 

dilakukan perusahaan dengan manajemen laba. Perusahaan yang memiliki 
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pengungkapan tanggung jawab sosial yag tinggi akan membuat pelaporan 

keuangan menjadi transparan sehingga dapat mengurangi tindakan oportunistik 

manajer melalui manajemen laba.  

Penelitian ini mengambil perspektif bahwa pengungkapan CSR dan 

manajemen laba memiliki hubungan negatif karena Shleifer dalam Sembiring 

(2017) menemukan bahwa manipulasi laba, yang merupakan tindakan melanggar 

etika cenderung tidak akan terjadi pada perusahaan yang memiliki komitmen yang 

tinggi untuk tanggungjawab sosial. Karena pengungkapan CSR mencerminkan 

transparansi dan menurunkan oportunistik manajemen laba. Gelb dan Strawser 

dalam Sembiring (2017) juga menemukan bahwa perusahaan yang melakukan 

tanggungjawab sosial menghasilkan informasi yang lebih banyak dibandingkan 

dengan perusahaan yang tidak berfokus pada kegiatan dan pengungkapan CSR. 

Chih et al. dalam Sembiring (2017) menunjukkan bahwa transparansi yang lebih 

baik dalam pengungkapan akuntansi dapat menurunkan incentive manajer dalam 

melakukan manajemen laba, hal tersebut disebabkan karena perusahaan tidak 

hanya berfokus pada laba yang dilaporkan tetapi juga berfokus terhadap hubungan 

masa depan dengan lingkungan dan stakeholder. Berdasarkan uraian tersebut, 

maka hipotesis yang diajukan adalah:  

H1: Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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2.3.2 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Hubungan Antara 

Corporate Social Responsibility dan Manajemen Laba 

 Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam 

perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan 

manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen 

merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta 

perusahaan yang good corporate governance. Komisaris independen akan 

menjalankan proses monitoring yang lebih efektif terkait manajemen laba. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa dewan komisaris yang independen memiliki 

kecenderungan untuk menghalangi manajer untuk melakukan manajemen laba, 

sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi.  

 Jo dan Harjoto dalam Sembiring (2017) menemukan bahwa persentase 

komisaris independen memiliki tingkat signifikansi dan hubungan positif terkait 

dengan keputusan perusahaan mengenai kegiatan CSR. Fama dan Jensen dalam 

Sembiring (2017) menyatakan bahwa dewan komisaris yang independen dapat 

secara efektif mengontrol mekanisme yang dilakukan oleh top manajer dalam 

perbedaan kepentingan dengan melakukan penunjukan, pemecatan, dan denda 

yang tepat atas perilaku pencitraan melalui kegiatan CSR oleh top manajer. 

Berdasarkan pemaparan di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:  

H2 : Interaksi corporate social responsibility dan Komisaris independen 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Hubungan Antara 

Corporate Social Responsibility dan Manajemen Laba 

 Kepemilikan Institusional memiliki kemampuan untuk mengurangi 

insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui tingkat pengawasan 

yang intens. Kepemilikan institusional dapat menekan kecenderungan manajemen 

untuk memanfaatkan discretionary dalam laporan keuangan sehingga 

memberikan kualitas laba yang lebih tinggi. Kepemilikan institusional memiliki 

kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring 

secara efektif sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen 

laba. Selain komisaris independen kepemilikan institusional juga diduga dapat 

menjadi faktor yang bisa menurunkan hubungan antara kegiatan CSR dengan 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Shleifer dan Vishny dalam 

Sembiring (2017) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh pada 

keputusan organisasi dengan adanya voting power yang dimilikinya sebagai 

pertentangan terhadap asimetri informasi oleh shareholders. Dengan 

menggunakan kekuatan dari informasi institusional investor memiliki 

kecenderungan untuk lebih aktif terlibat dalam keputusan perusahaan 

dibandingkan pemegang saham non-institusional. 

 Graves dan Waddock dalam Sembiring (2017) menemukan bahwa dampak 

dari kepemilikan institusional secara positif mendukung kegiatan CSR. Cornett 

dalam Sembiring (2017) menemukan bahwa tindakan pengawasan perusahaan 

oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih 

memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan 
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mengurangi perilaku oportunistik atau mementingkan diri sendiri. Berdasarkan 

literatur di atas, hipotesis yang dikembangkan adalah:  

H3 : Interaksi corporate social responsibility dan Kepemilikan institusional 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.3.4 Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba 

  Balkish et al (2015) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki 

leverage yang tinggi mungkin menghadapi risiko kebangkrutan jika mereka tidak 

mampu untuk melakukan pembayaran pada pembiayaan utang eksternal mereka. 

Maka dari itu biasanya perusahaan yang cendrung memiliki leverage tinggi akan 

meningkatkan tingkat opportunistic seperti manajemen laba untuk 

mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik. Besarnya 

tingkat hutang perusahaan (leverage) dapat mempengaruhi tindakan manajemen  

laba. Leverage yang tinggi yang disebabkan kesalahan manajemen dalam 

mengelola keuangan perusahaan atau penerapan strategi yang kurang. Oleh karena 

kurangnya pengawasan yang menyebabkan leverage yang tinggi, juga akan 

meningkatkan tindakan oppurtunistic seperti manajemen laba untuk 

mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik (Naftalia, 

2013). Leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara 

hutang dan aktiva. Semakin besar hutang suatu perusahaan dibandingkan dengan 

aktivanya, maka semakin besar resiko yang dihadapi oleh perusahaan untuk 

membayar kewajibannya. Semakin besar rasio leverage menunjukkan semakin 

besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal (kreditur) dan 

semakin besar pula beban biaya hutang (biaya bunga) yang harus dibayar oleh 

perusahaan. 
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  Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Zamri, 

Rahman, & Isa (2013) dan yang dilakukan oleh Rice (2013) yang menemukan 

hasil bahwa leverage berpengaruh positif terhadap tindakan manajemen laba. 

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini diajukan hipotesis sebagai 

berikut:  

H4 :  Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba  

2.3.5 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Hubungan Antara 

Leverage dan Manajemen Laba 

 Tugas dewan komisaris independen adalah mensupervisi dan memberi 

nasihat kepada dewan direksi, dan memastikan bahwa perusahaan telah 

melaksanakan tanggung jawab kepada para stakeholder. Komisaris independen 

bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya 

dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-pihak 

lain yang terkait. Penelitian Naftalia (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang 

memiliki komposisi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan 

dapat meminimalisir tindakan manajemen laba. Sehingga dengan adanya dewan 

komisaris yang independen dapat membantu pembuatan keputusan dalam 

perusahaan sehingga dapat melindungi pemegang saham dari tindakan tertentu 

yang dilakukan manajemen seperti tindakan manajemen laba yang disebabkan 

adanya leverage. Dengan demikian maka hipotesis yang dapat dikembangkan 

yaitu : 

H5 : Interaksi leverage dan  komisaris independen berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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2.3.6 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Hubungan Antara 

Leverage dan Manajemen Laba 

 Kepemilikan institusional yaitu kepemilikan saham perusahaan oleh pihak 

luar perusahaan yang berbentuk institusi, yang diharapkan dapat mengurangi 

tindakan manajemen perusahaan yang menyimpang. Dengan tingginya 

kepemilikan institusional, para investor institusional akan mendapatkan 

kesempatan kontrol perusahaan. Naftalia (2013) menjelaskan bahwa adanya 

kepemilikan institusional yang tinggi membatasi manajer untuk melakukan 

pengelolaan laba (earnings management). Sehingga dengan adanya kepemelikan 

institusioanal dapat membantu memonitori tindakan manajer perusahaan dalam 

melakukan tindaka opportunistic terkait leverage perusahaan sehingga dapat 

meminimalisir tindakan manajemen laba. Dengan demikian maka hipotesis yang 

dapat dikembangkan yaitu :  

H6 : Interaksi leverage dan Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 


