
10 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Herdawati (2015) menyatakan bahwa 

hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajemen (agent) dengan 

pemegang saham (principal). Pandangan agency theory yakni adanya pemisahan 

antara pihak principal dan agent yang menyebabkan munculnya konflik yang 

dapat mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan. Dalam teori ini, yang 

dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang 

menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agent adalah 

manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana 

yang telah diamanahkan principal kepadanya.  

Teori keagenan memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak 

principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui 

pembagian deviden  atau kenaikan harga saham perusahaan. Sedangkan pihak 

agent termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan 

kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak 

memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan 

principal memonitor aktivitas agent dalam perusahaan. Ditambah lagi agent 

memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan 
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perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, agent sebagai pengelola 

berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. 

Akan tetapi, informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak 

simetris atau asimetri informasi (information asymmetri). Asimetri antara 

manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan 

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earning management) 

(Ujiyantho dan pramuka, 2007). 

2.1.2 Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory) 

 Perilaku manajemen laba dapat dijelaskan melalui teori akuntansi positif 

atau positive accounting theory (PAT).Teori akuntansi positif menjelaskan faktor-

faktor yang mempengaruhi manajemen laba dalam memilih prosedur akuntansi 

yang optimal dan mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori akuntansi positif, 

prosedur akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan 

lainnya, namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif 

yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai 

perusahaan (Yuliani, 2013). 

 Tiga hipotesis PAT yang dapat dijadikan dasar pemahaman tindakan 

manajemen laba yang dirumuskan oleh Watts dan Zimmerman (1986) dalam 

Yuliani (2013). 
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1. Bonus Plan Hypothesis 

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa manajer akan cenderung 

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba 

yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa bonus 

yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya memotivasi 

manajer untuk bekerja dengan lebih baik, tetapi juga memotivasi manajer untuk 

melakukan kecurangan manajerial.Agar selalu bisa mencapai tingkat kinerja yang 

memberikan bonus, manajer mempermainkan besar kecilnya angka-angka 

akuntansi dalam laporan keuangan, sehingga bonus itu selalu didapatnya setiap 

tahun. 

2. Debt Equity Hypothesis 

Debt equity hypothesis menyatakan bahwa semakin dekat suatu 

perusahaan kepada waktu pelanggaran perjanjian utang, maka para manajer akan 

cenderung untuk memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba 

periode mendatang ke periode berjalan dengan harapan dapat mengurangi 

kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak utang.Pada perusahaan 

yang mempunyai 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 kreditur, bahkan perusahaan 

terancam melanggar perjanjian utang. 
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3. Political Cost Hypothesis 

Political cost hypothesis menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan 

dengan skala besar dan industry strategis cenderung untuk menurunkan laba, 

dengan alasan masalah pelanggaran regulasi pemerintah.Salah satu regulasi yang 

dikeluarkan pemerintah berkaitan dengan dunia perpajakan. Undang-undang 

mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang 

diperoleh perusahaan selama periode tertentu. 

Dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah 

sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Kondisi 

inilah yang membuat manajer untuk mengelola laba dan mengatur labanya dalam 

jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu tinggi. 

2.1.3 Manajemen Laba (Earning Management) 

2.1.3.1 Definisi Manajemen Laba 

Praktik Manajemen Laba (earning Management) secara umum 

didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau 

mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan  dengan suatu tujuan 

untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi 

perusahaan (Sulistyanto, 2008). 

Menurut Schipper (1989) dalam Rahmawati, dkk (2006) yang mengatakan 

bahwa manajemen laba  merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu dalam 
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proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa keuntungan 

privat (sebagai lawan untuk memudahkan operasi yang netral dari proses 

tersebut). 

Beberapa penelitian mendefinisikan manajemen laba dalam arti yang 

berbeda-beda. Menurut Badruzaman (2010) dalam Restuwulan (2013), 

manajemen laba adalah cara yang ditempuh manajemen dalam rangka mengelola 

perusahaan melalui pemilihan kebijakan  akuntansi tertentu dengan tujuan untuk 

meningkatkan laba bersih dan nilai perusahaan sesuai dengan harapan 

manajemen. Selain itu, Menurut Sugiri (1998) dalam Widyaningdyah (2001) 

membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu: 

1. Definisi Sempit 

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode 

akuntansi. Manajemen laba dalam artian ini didefenisikan sebagai perilaku 

manajer untuk bermain dengan komponen disrectionary accrual dalam 

menentukan besarnya laba. 

 

2. Definisi Luas 

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

(mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana manajer 

bertanggungjawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas 

ekonomi jangka panjang unit tersebut.  

Manajemen laba terjadi ketika manajer mulai menggunakan laporan 

keuangan sebagaialatuntuk menstrukturisasi transaksi-transaksi yang ada sehingga 
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dapat mempengaruhi laba yang akan dilaporkan yang bisa memberikan informasi 

mengenai keuntungan ekonomis (economic advantage) yang sesungguhnya tidak 

dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan tersebut bahkan 

merugikan perusahaan. Hal ini biasanya tidak diketahui oleh stakeholders karena 

stakeholders kurang mengetahui informasi internal  yang terjadi di dalam 

perusahaan. 

2.1.3.2 Motivasi Melakukan Manajemen Laba 

Manajemen laba didorong oleh beberapa motivasi. Scoot (1997) dalam 

Asri (2017) berpendapat bahwa ada beberapa faktor yang dapat memotivasi 

manajer melakukan manajemen laba, yaitu: 

1. Bonus Scheme (Rencana Bonus) 

Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana 

bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dengan tujuan dapat 

memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya. 

2. Debt Covenant (Kontrak Utang Jangka Panjang) 

Menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu 

pelanggaran perjanjian utang maka para manajer akan cenderung untuk memilih 

metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode 

berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami 

pelanggaran kontrak utang. 
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3. Political Motivation (Motivasi Politik) 

Menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan 

industri strategis cenderung untuk menurunkan laba terutama pada saat periode 

kemakmuran yang tinggi. Upaya ini dilakukan dengan harapan memperoleh 

kemudahan serta fasilitas dari pemerintah. 

4. Taxition Motivations (Motivasi Perpajakan) 

Menyatakan bahwa perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa 

perusahaan mengurangi laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah dapat 

meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. 

5. Chief Executive Officier (Pergantian CEO) 

Biasanya CEO yang mendekati masa pensiun atau masa kontraknya 

menjelang berakhir akan melakukan strategi memaksimalkan jumlah pelaporan 

laba guna meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima, hal yang sama 

akan dilakukan oleh manajer dengan kinerja yang buruk. Tujuannya adalah 

menghindarkan diri dari pemecatan sehingga mereke cenderung untuk menaikan 

jumlah laba yang dilaporkan. 

6. Initital Public Offering (Penawaran Saham Perdana) 

Menyatakan bahwa pada awal perusahaan menjual sahamnya kepada 

publik, informasi keuangan yang dipublikasikan dalam prospektus merupakan 

sumber informasi yang sangat penting. Informasi ini penting karena dapat 
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dimanfaatkan sebagai sinyal kepada investor potensial terkait dengan nilai 

perusahaan. Guna mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para investor maka 

manajer akan berusaha untuk menaikan jumlah laba yang dilaporkan 

2.1.3.3 Tindakan Manajemen Laba 

Beberapa pola yang dilakukan manajer dalam manajemen laba adalah 

Scoot (2000) dalam Desmiyawati (2009). 

1. Taking a bath 

Disebut juga big baths, teknik ini bisa terjadi saat tekanan reorganisasi, 

misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini dilakukan, maka seluruh biaya yang 

ada para periode yang akan datang , diakui pada periode berjalan. Akibatnya, laba 

pada periode dimasa yang akan datang menjadi tinggi, meski kondisi tidak 

menguntungkan. 

2. Income Minimization 

Teknik ini adalah dengan meminimumkan laba, alasannya karena motif 

politik atau motif meminimumkan pajak. Cara ini digunakan pada saat perusahaan 

memperoleh profitabilitas tinggi, dengan tujuan supaya tidak mendapat perhatian 

secara politis. 
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3. Income Maximization 

Teknik ini adalah dengan cara memaksimalkan laba, tujuannya adalah 

untuk memperoleh bonus yang lebih besar. Tindakan ini juga bisa dilakukan 

untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang. 

4. Income Smoothing 

Teknik ini adalah dengan cara melaporkan trend pertumbuhan laba yang 

stabil, dari pada perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis. 

5. Timing Revenue dan Expenses Recognation 

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan yang berkaitan dengan 

timing suatu transaksi, contohnya: pengakuan premature atas pendapatan.  

2.1.4 Asimetri Informasi (Information Asymmetri) 

2.1.4.1 Definisi Asimetri Informasi  

Menurut Komalasari (2001) asimetri informasi adalah istilah untuk 

menggambarkan adanya dua kondisi investor dalam perdagangan saham yaitu 

investor yang more informed  dan investor yang less informed. 

Informasi yang lebih banyak dimiliki oleh manajer dapat memicu untuk 

melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan  dan kepentingan untuk  

memaksimumkan utility nya. Sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini 

investor, akan sulit untuk mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen karena hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, 
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terkadang kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor (Restuwulan, 

2013). 

Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan pemegang saham 

atau stakeholders lainnya. Dengan demikian beberapa konsekuensi tertentu hanya 

akan diketahui pihak lain  yang juga memerlukan informasi tersebut  (Silvia dan 

Yanivi, 2003 dalam Restuwulan 2013). Oleh karena itu sebagai pengelola manajer 

berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. 

Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi 

seperti laporan keuangan. 

2.1.4.2 Tipe Asimetri Informasi 

Menurut Scoot (2009) dalam Asri (2017), terdapat dua tipe asimetri 

informasi, yaitu: 

1. Adverse Selection 

Adverse Selection adalah tipe asimetri informasi dimana satu orang atau 

lebih yang melangsungkan/akan melangsungkan suatu transaksi usaha memiliki 

informasi yang lebih dibandingkan dengan pihak lain. Adverse Selection terjadi 

karena beberapa agen dan pihak insiders lebih mengetahui kondisi perusahaan 

saat ini dan prospek perusahaan yang akan datang dari pada investor lainnya. 
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2. Moral Hazard  

Moral Hazard adalah jenis asimetri informasi dimana suatu pihak atau 

lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha dan 

mengamati tindakan-tindakan agen dalam penyelesaian transaksi-transaksi 

dibandingkan dengan pihak lain. Moral Hazard dapat terjadi karena pihak-pihak 

luar perusahaan mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada agent tetapi 

principal tidak dapat sepenuhnya memantau agent dalam melaksanakan 

pendelegasian tersebut. Adanya pemisahan kepemilikan dengan pengendalian 

menyebabkan pihak principal sulit untuk mengamati dan mengawasi tindakan 

agent dalam mengelola perusahaan. 

2.1.4.3 Teori Bid-Ask Spread 

Jika seorang investor ingin membeli atau menjual suatu saham atau 

sekuritas di pasar modal, dia biasanya melakukan transaksi melalui broker/dealer 

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

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 tertingi bagi broker/dealer bersedia untuk membeli suatu saham 

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

(Restuwulan, 2013). 

Berkaitan dengan bid-ask spread, fokus utama perhatian akuntan adalah 

adverse selection karena hubungan dengan penyedia informasi keputusan. 
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Literature mikrostruktur mengenai bid-ask spread (Desmiyawari, dkk, 2009) 

menyatakan bahwa terdapat suatu komponen spread yang turut memberikan 

kontribusi terhadap kerugian yang dialami dealer ketika bertransaksi dengan 

pedagang informasi. 

Terdapat tiga komponen biaya dalam menetapkan bid-ask spread 

(Rahmawati, dkk, 2006 dalam Khalimah, 2015). 

1. Biaya Pemrosesan Pemesanan (Order Processing Cost), merupakan biaya 

yang dikeluarkan untuk mengatur transaksi, mencatat serta melakukan 

pembukuan. 

2. Biaya Pemilikan Saham (Inventory Holding Cost), merupakan biaya 

opportunitis dan resiko saham yang berkaitan dengan pemilikan saham. 

3. Biaya Adverse Selection, terjadi karena informasi terdistribusi secara 

asimetris antara partisipan pasar modal, oleh karena itu broker/dealer 

menghadapi masalah adverse selection karena melakukan transaksi dengan 

investor yang memiliki informasi superior. 

2.1.5 Beban Pajak Tangguhan (Deferred Tax Expense) 

Pajak tangguhan diatur dalam PSAK Nomor 46 tentang akuntansi pajak 

penghasilan. Pajak tangguhan memerlukan bagian yang cukup sulit untuk 

dipelajari dan dipahami, karena pengakuan pajak tangguhan bisa membawa akibat 

terhadap berkurangnya laba bersih jika ada pengakuan beban pajak tangguhan. 

Sebaliknya juga bisa berdampak terhadap berkurangnya rugi bersih jika ada 

pengakuan manfaat pajak tangguhan (Suandy, 2011:99). 
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Menurut Philips, Pincus and Rego (2003) dalam Hanisa (2015), beban 

pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba 

akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) 

dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). 

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan fiskal disebabkan dalam 

penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan 

bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan  asumsi akuntansi dibandingkan 

dengan yang diperbolehkan menurut peraturan pajak. 

Penyebab perbedaan antara beban pajak tangguhan dengan PPh terutang 

menurut Purba (2009:14) dalam Hanisa (2015) dapat dikategorikan dalam dua 

kelompok : 

1. Perbedaan permanen atau tetap 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak objek pajak 

sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui sebagai penghasilan. 

Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda dengan laba komersial secara 

permanen. 

2. Perbedaan temporer atau waktu 

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang 

perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh dikurangi pada periode 

akuntansi terdahulu atau periode akuntansi berikutnya dari periode sekarang. 

a) Metodepenyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun dan garis lurus. 
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b) Metode penilaian persediaan, yang diakui adalah FIFO dan rata-rata. 

c) Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk perusahaan 

pertambangan, leasing, perbankan dan asuransi. 

d) Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari menteri 

perekonomian sedangkan yang diakui oleh akuntansi adalah kurs dari bank 

indonesia. 

Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan, 

kewajiban pajak tangguhan dapat terjadi apabila perbedaan waktu menyebabkan 

koreksi negatif yang berakibat beban pajak menurun menurut akuntansi komersial 

lebih besar dibandingkan beban pajak menurut undang-undang. Kewajiban pajak 

tangguhan adalah jumlah beban pajak tangguhan penghasilan terutang untuk 

periode mendatang akibat adanya perbedaan temporer kena pajak (Waluyo, 2010 

dalam Hanisa 2015). 

Kewajiban pajak tangguhan ini sebagai jumlah pajak terutang untuk 

periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer kena pajak. Kewajiban 

pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer kena pajak. Namun, 

tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal. Menurut Purba 

(2009:35) dalam Hanisa (2015), terdapat pengecualian-pengecualian beda 

temporer tidak dapat dikurangkan untuk tujuan fiskal sebagai berikut: 

a. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporerinvestasi pada 

perusahaanasosiasi,anakperusahaan,danjointventuretidak diakui apabila 
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induk perusahaan dan partner dapat mengendalikan waktu beda temporer 

tersebut. 

b. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul 

dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan usaha. 

c. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang muncul 

dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi yang bukan 

merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi penggabungan usaha 

tersebut tidak mempengaruhi  baik laba akuntansi maupun laba dikenakan 

pajak. 

2.1.6 Beban Pajak Kini (Current Tax Expense) 

Menurut Suandy (2011:97) pajak kini (current tax) adalah jumlah yang 

harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini harus dihitung sendiri oleh 

wajib pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak, 

kemudian dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Penghasilan  kena 

pajak atau laba fiskal diperoleh dari hasil koreksi fiskal terhadap laba bersih 

sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial (laporan akuntansi). 

Koreksi fiskal harus dilakukan karena adanya perbedaan perlakuan atas 

pendapatan maupun biaya yang berbeda antara standar akuntansi  dengan 

peraturan perpajakan yang berlaku umum, sedangkan untuk perhitungan dan 

pembayaran pajak penghasilan dan peraturan lainnnya yang terkait. 
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2.1.7 Good Corporate Governance 

2.1.7.1 Definisi Good Corporate Governance 

  The Indonesian Institude For Corporate Governance  (IICG) 

mendefenisikan corporate governance sebagai serangkaian mekanisme untuk 

mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan 

berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan (stakeholder). 

Sedangkan good corporate governance dalam IICG didefenisikan sebagai suatu 

proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan 

utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan 

memperhatikan kepentingan stakeholder yang lainnya. 

Pengertian lain dari good corporate governance menurut Surat Edaran 

Menteri Negara Pasar Modal dan Pengawasan BUMN No. S.106/M.PM 

P.BUMN/2000  good corporate governance  adalah segala hal yang berkaitan 

dengan pengambilan keputusan yang bersumber dari kebudayaan perusahaan, 

etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan 

untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan 

sumber daya dan resiko secara lebih efesien dan efektif dan pertanggungjawaban 

kepada para pemegang saham dan stakeholder lainnya.” 

Dari pengertian di atas, maka good corporate governance merupakan 

suatu alat yang digunakan guna membangun persaingan yang sehat dan penting 

untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan 

bagi suatu perusahaan. 



 
 

26 

Inti dari good corporate governance adalah adanya pemisahan antara 

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, yaitu untuk mengetahui masalah 

keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal 

dengan manajer adalah bagaimana sulitnya investor dalam memastikan bahwa 

dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang 

tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan return. 

Berdasarkan teori keagenan, tindakan manajemen laba yang berawal dari 

konflik kepentingan dapat diminimumkan melalui penerapan corporate 

governance, yaitu suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk 

menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut  (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). 

Iqbal dan Fachriyah (2008) mengungkapkan manajemen laba dapat dieleminasi 

dengan pengawasan sendiri melalui good corporate governance. 

Mekanisme good corporate governance diarahkan untuk menjamin dan 

mengawasi berjalannya sistem governance dalam sebuah organisasi. Mekanisme 

good corporate governance mempunyai tujuan untuk menyelaraskan hubungan 

antara principal dan agent dengan meminimalkan konflik yang terjadi akibat 

adanya perbedaan kepentingan dan information asymmetri antara agent dan 

principal.  

2.1.7.2 Prinsip Good Corporate Governance 

Komite Nasional Kebijakan  Governance atau KNKG (2006) menyatakan 

bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok GCG 
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diterapkan pada setiap aspek bisnis dan disemua jajaran perusahaan. Prinsip-

prinsip pokok tersebut adalah: 

1. Transparasi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dipahami oleh pemagku kepentingan. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

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

dan dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat 

pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing 

organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh 

pihak lain. 
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5. Kewajaran dan Kesetaraan 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya 

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

2.1.7.3 Manfaat Good Corporate Governance 

Menurut Ahmad Daniri (2005;14) jika perusahaan menerapkan Good 

Corporate Governance secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan 

manfaat antara lain: 

1. Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh 

pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak 

manajemen. 

2. Mengurangi biaya modal ( cost of capital). 

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan dimata publik dalam jangka 

panjang. 

4. Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan 

terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai startegi dan kebijakan yang 

ditempuh perusahaan. 

2.1.7.4 Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris adalah pihak yang berperan penting dalam menyediakan 

laporan keuangan perusahaan yang reliable. Keberadaan dewan komisaris 

mempunyai pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan dipakai sebagai 
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ukuran tingkat rekayasa yang dilakukan oleh manajer ( Chtourou et al.,2001 

dalam Mahadewi dan Krisnadewi, 2017).  

Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance  yang 

ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi 

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya 

akuntabilitas (Egon Zehnder internasional, 2000 dalam Siswantaya, 2007).  

Dewan Komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada 

perusahaan besar, yang memiliki peran ganda yaitu peran untuk memonitor dan 

pengesahan. Fama dan Jensen  (1983) dalam Kusumaning (2004) menyatakan 

bahwa pengendalian keputusan yang efektif merupakan fungsi positif dari  

Komisaris. Tujuan dari aktivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris eksternal 

adalah untuk memberikan signal kepada pasar mengenai reputasi aktivitas 

pengawasan yang efektif di dalam perusahaan. 

Ukuran dewan komisaris menunjukkan banyaknya personel yang menjadi 

Dewan Komisaris. Banyaknya jumlah Dewan Komisaris akan berpengaruh dalam 

pengawasan terhadap manajemen perusahaan yang nantinya akan berdampak pula 

pada kinerja perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007). 

2.1.7.5 Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak 

terfiliasi dengan direksi, anggota dewan komisais lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 
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mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2004). 

Secara umum, dewan komisaris independen memiliki pengawasan yang 

lebih baik terhadap manajer sehingga mampu mempengaruhi kemungkinan 

penyimpangan yang dilakukan manajer. Hal ini sesuai dengan pendapat Jensen 

dan Meckling (1976) yang menyebutkan bahwa teori agensi mendukung 

pernyataan bahwa untuk meningkatkan independensi dewan, maka dewan harus 

didominasi oleh pihak yang berasal dari luar perusahaan (outsider). Beberapa 

pendapat menyatakan bahwa direktur non-eksekutif diperlukan untuk mengontrol 

dan mengawasi perilaku manajemen yang bertindak opportunistic. 

Proporsi Dewan Komisaris harus sedemikian rupa sehingga 

memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat 

bertindak secara independen. Menurut Peraturan Pencatatan IA tentang ketentuan 

Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas  di Bursa yaitu jumlah Komisaris 

independen minimum 30%. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan 

perusahaan yang baik (good corporate governance), perusahaan tercatat wajib 

memiliki Komisaris Independen yang jumlahnya proporsional sebanding dengan 

jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan 

ketentuan jumlah Komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh 

perseratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris. (Kusumaning, 2004). 
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Dewan Komisaris Independen memiliki beberapa misi dalam mewujudkan 

kehidupan bisnis yang sehat, bersih, dan bertanggung jawab (Sulistyanto, 2008), 

yang terdiri dari: 

a. Mendorong terciptanya iklim yang objektif dan keadilan untuk semua 

kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial. 

b. Mendorong diterapkannya prinsip dan praktek good corporate governance di 

Indonesia. 

c. Bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip good corporate 

governance melalui pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan 

tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan 

lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 

2.1.8 Manajemen Laba Dalam Perspektif Islam 

Manajemen laba dalam pandangan Islam tercantum dalam Al-Qur’an, 

dalam surat Ar-Rahman ayat 9: 

 َوأَقِيُمىا اْلَىْسَن بِاْلقِْسِط َوََل تُْخِسُزوا اْلِميَشانَ 

Artinya: Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu 

mengurangi neraca itu. 
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Ayat lain yang menerangkan tentang manajemen laba yaitu dalam Surat 

An-Nisa ayat 29: 

يَا أَيُّهَا الَِّذيَه آَمىُىا ََل تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم بَْيىَُكْم بِاْلبَاِطِل إَِلَّ أَْن تَُكىَن تَِجاَرةً َعْه 

َ َكاَن بُِكْم َرِحيًماتََزاٍض ِمىْ  ُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُىا أَْوفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ  

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 

dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 

Dari ayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kita tidak diperbolehkan 

memakan yang bukan hak kita. Karna itu adalah suatu tindakan yang tidak disukai 

Allah. Dan berlaku lah adil dengan seksama karna itu adalah suatu tindakan yang 

disukai Allah. 

2.1.9 Penelitian Terdahulu  

Tabel II.1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. M. Arief  

Ujiyantho dan 

B. Agus 

Pramuka 

(2007) 

Mekanisme 

Corporate 

Governance, 

Manajemen Laba 

dan 

Kinerja Keuangan 

(Studi pada 

perusahaan go 

Corporate 

Governance(X1)

, Manajemen 

Laba (Y) dan 

Kinerja 

Keuangan  

Kepemilikan Institusional 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

Manajemen laba, 

kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba, proporsi 
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publik sektor 

manufaktur) 

dewan komisaris 

independen berpengaruh 

positif signifikan terhadap 

manajemen laba, jumlah 

dewan komisaris tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba, pengaruh 

kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, 

proporsi dewan komisaris 

independen dan jumlah 

dewan komisaris secara 

bersama-sama teruji 

dengan tingkat pengaruh 

yang signifikan terhadap 

manajemen laba dan 

manajemen laba tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja 

keuangan. 

2. Desmiyawati , 

dkk (2009) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap Praktik 

Manajemen Laba 

(Pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia) 

Asimetri 

Informasi (X1), 

Ukuran 

Perusahaan 

(X2), dan 

Manajemen 

Laba (Y) 

Asimetri informasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

manajemen laba dan 

ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. 

3. Indra Dewi 

Suryani (2010) 

Pengaruh 

Mekanisme 

Corporate 

Governance dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Corporate 

Governance(X1)

, Ukuran 

Perusahaan(X2) 

dan 

Manajemen 

Laba (Y) 

Struktur kepemilikan 

institusional, kepemilikan 

manajerial,dan ukuran 

perusahaan berpengaruh 

negatif signifikan terhadap 

manajemen laba. Ukuran 

dewan komisaris, 

komposisi dewan 

komisaris independen, dan 

komite audit tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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4. Birgita 

Deviana 

(2010) 

Kemampuan 

Beban Pajak 

Tangguhan dan 

Beban Pajak Kini 

Dalam 

Mendeteksi 

Manajemen Laba 

Pada saat 

Seasoned Equity 

Offering 

Beban pajak 

tangguhan (X1), 

Beban Pajak 

Kini (X2), dan 

Manajemen 

Laba (Y) 

Beban pajak tangguhan 

dan beban pajak kini yang 

digunakan secara bersama-

sama mampu mendeteksi 

manjemen laba pada saat 

Seasoned Equity Offering. 

5. Restuwulan 

(2013) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi dan 

Ukuran 

Perusahaan 

terhadap 

Manajemen Laba 

(Pada Perusahaan 

di Sektor Industri 

Food And 

Beverage yang 

Terdaftar di Bursa 

Feke Indonesia 

Tahun 2009-

2011) 

Asimetri 

Informasi (X1), 

Ukuran 

Perusahaan 

(X2), dan 

Manajemen 

Laba (Y) 

Asimetri informasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

manajemen laba, dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

6. Aulia Rahmi 

(2013) 

Kemampuan 

Beban Pajak 

Tangguhan dan 

Beban Pajak Kini 

dalam Mendeteksi 

Manajemen Laba 

pada saat 

Seasoned Equity 

Offerings 

Beban Pajak 

Tangguhan (X1) 

dan Beban Pajak 

Kini (X2) 

Manjemen Laba 

(Y) 

Variabel 

Kontrol: 

Seasoned Equity 

Offering 

Beban pajak tangguhan 

tidak mampu mendeteksi 

manajemen laba pada saat 

seasoned equity offerings. 

Beban pajak kini tidak 

mampu 

mendeteksi manajemen 

laba pada saat seasoned 

equity offerings. 

7. Andreani 

Caroline Barus 

dan Kiki 

Setiawati 

(2015) 

Pengaruh asimetri  

informasi, 

mekanisme 

corporate 

governance dan  

Beban pajak 

tangguhan 

terhadap 

manajemen laba 

Asimetri 

informasi (X1), 

mekanisme 

corporate 

governance 

(X2), dan beban 

pajak tangguhan 

(X3) 

Manajemen laba 

(Y) 

Asimetri Informasi, 

Kepemilikan Institusional, 

Proporsi Dewan 

Komisaris, Ukuran Dewan 

Komisaris, dan Beban 

Pajak Tangguhan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap Manajemen Laba. 
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8. Hanisa (2016) Pengaruh Beban 

Pajak Tangguhan 

dan Perencanaan 

Pajak terhadap 

Manajemen Laba 

(Pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI) 

Beban Pajak 

Tangguhan (X1) 

dan Perencanaan 

Pajak (X2) 

Manajemen 

Laba (Y) 

Beban pajak tangguhan 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Perencanaan pajak 

berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba yang 

dilakukan di perusahaan-

perusahaan manufaktur 

otomotif di Bursa Efek 

Indonesia 

9. Hafiz Nur 

Salam (2015) 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi, Beban 

Pajak Tangguhan, 

dan Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap 

Manajemen Laba 

(Pada Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2009-

2013) 

Asimetri 

Informasi (X1), 

Beban Pajak 

Tangguhan 

(X2), dan 

Struktur 

Kepemilikan 

(X3) 

Manajemen 

Laba (Y) 

Asimetri berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

manajemen laba, beban 

pajak tangguhan, 

kepemilikan institusional 

dan kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

10. Regina Dwi 

Aramitha 

(2017) 

Pengaruh Beban 

Pajak Kini, Basis 

Akrual, dan 

Perencanaan 

Pajak terhadap 

Manajemen Laba 

(Pada Perusahaan 

Instruktur, 

Utilitas, dan 

Transportasi 

Tahun 2011-

2015) 

Beban Pajak 

Kini (X1), Basis 

Akrual (X2), 

Perencanaan 

Pajak (X3) 

Manajemen 

Laba (Y) 

Basis Akrual berpengaruh 

secara signifikan terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan beban pajak 

kini dan perencanaan pajak 

tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 
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2.2 Kerangka Konseptual  

Gambar II.1 

Variabel Independen    Variabel Dependen 

  

       

        

          

           

       

    

Propo 

       

  

   

 

Keterangan Gambar: 

  Secara Parsial 

  Secara Simultan 
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Tangguhan (X2) 

Beban Pajak Kini 

(X3) 

Manajemen Laba 

(Y) 

Asimetri Informasi 

(X1) 

Ukuran Dewan 

Komisaris (X4) 

Proporsi Dewan 

Komisaris 

Independen (X5) 

(InIndependen 
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2.3 Pengembangan Hipotesis  

2.3.1 Hubungan Asimetri Informasi Dengan Manajemen Laba 

Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi 

ketidakseimbangan antara jumlah informasi yang dimiliki oleh manajemen 

perusahaan dengan jumlah informasi yang dimiliki oleh pihak diluar perusahaan. 

Terjadinya asimetri informasi disuatu perusahaan dapat mempengaruhi tingkat 

praktik manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 

Kecenderungan manajemen mengotak-atik besarnya laba perusahaan demi tujuan 

untuk memaksimalkan nilai agar terlihat kondisi perusahaan tersebut baik. 

Kualitas laba yang baik merupakan cerminan dari kondisi dari suatu perusahaan 

(Asri, 2017) 

Restuwulan (2013) berhasil membuktikan bahwa terdapat hubungan 

positif yang signifikan antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Jumlah 

informasi yang dimiliki perusahaan harus sama dengan jumlah informasi yang 

dimiliki pihak luar perusahaan. Hubungan kerja antara satu pihak yang disebut 

agen yaitu manajemen perusahaan dan pihak lain yang disebut prinsipal yaitu 

pihak luar perusahaan (pemegang saham) merupakan prinsip utama teori agensi. 

Perusahaan harus transparansi dalam mengungkapkan segala informasi 

perusahaan. Semakin rendahnya asimetri informasi diperusahaan maka akan 

menurunkan praktik manajemen laba. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh 

(Desmiyawati, dkk, 2009) mendapatkan hasil yang sama yaitu asimetri informasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.  
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Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Barus dan 

Setiawati, 2015) yang mendapatkan hasil bahwa variabel asimetri informasi tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.Hal ini menandakan bahwa 

asimetri informasi bukanlah merupakan faktor yang sangat dipertimbangkan 

dalam tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen perusahaan.Hal 

ini dikarenakan selain pertumbuhan perusahaan yang baik, juga adanya 

kemungkinan kesalahan pada pelaporan keuangan terdahulu yang tidak sesuai 

dengan kaidah kualitatif. Kaidah tersebut adalah relevansi dalam informasi 

keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan, netral dan lengkap dalam 

penyajian laporan keuangan, dan laporan keuangan yang disajikan harus memiliki 

daya banding serta daya uji. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam 

penelitian ini: 

H0:  Asimetri Informasi Tidak Berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

H1: Asimetri Informasi Berpengaruh Signifikan terhadap Manajemen Laba 

Perusahaan. 

2.3.2 Hubungan Beban Pajak Tangguhan Dengan Manajemen Laba  

Selisih negatif antara laba akuntansi dan laba fiskal mengakibatkan 

terjadinya koreksi negatif yang menimbulkan terjadinya beban pajak tangguhan 

Beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer 

antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan 

laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak) (Harnanto, 

2003:115) dalam Budiman (2013). Beban pajak tangguhan mengakibatkan tingkat 

laba yang diperoleh dengan demikian memiliki peluang yang lebih besar untuk 
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mendapatkan laba yang lebih besar di masa yang akan datang dan mengurangi 

besarnya pajak yang dibayarkan.  

Manajemen laba merupakan peluang bagi manajemen untuk merekayasa 

besarnya beban pajak tangguhan guna menaikan dan menurunkan tingkat laba 

(Pindiharti, 2011). Dengan demikian semakin besar nilai beban pajak tangguhan 

menunjukkan semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut melakukan 

manajemen laba. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki 

hubungan positif dengan insentif pelaporan keuangan seperti financisal distress 

dan pemberian bonus, dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer 

dapat melakukan rekayasa laba atau earning management dengan memperbesar 

dan memperkecil jumlah beban pajak yang diakui dengan laporan laba rugi.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hanisa (2015) mendapatkan hasil bahwa 

beban pajak tangguhan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Deviana (2010) menemukan hasil bahwa 

beban pajak tangguhan mampu mendeteksi manjemen laba pada saat Seasoned 

Equity Offering. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2013) 

yang mendapatkan hasil bahwa beban pajak tangguhan tidak mampu mendeteksi 

manajemen laba pada saat seasoned equity offering. Berdasarkan uraian diatas 

maka hipotesis dalam penelitian ini: 

H0: Beban Pajak Tangguhan Tidak Berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba. 

H2: Beban Pajak Tangguhan Berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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2.3.3 Hubungan Beban Pajak Kini Dengan Manajemen Laba. 

Adanya perbedaan antara prinsip akuntasi dengan aturan perpajakan akan 

menimbulkan suatu selisih yang mencakup komponen beda waktu dan beda tetap. 

Beban pajak kini adalah jumlah pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan 

kena pajak pada satu periode. Besarnya dihitung dari penghasilan kena pajak yang 

sebelumnya telah memperhitungkan adanya beda tetap sekaligus beda waktu, 

dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Oleh karena perbedaan antara laba 

akuntansi dan penghasilan kena pajak merefleksikan tingkat kebijakan manajer 

dalam memanipulasi laba menjadi lebih tinggi (Mills dalam Ettredge et al., 2008),  

maka beban pajak kini yang menunjukkan efek dari nilai perbedaan tersebut (beda 

tetap dan beda waktu) digunakan pula sebagai variabel independen yang akan 

melengkapi beban pajak tangguhan dalam mendeteksi manajemen laba. Penelitian 

yang dilakukan oleh (Deviana, 2010), menemukan hasil bahwa beban pajak kini 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis 

dalam penelitian ini:  

H0: Beban Pajak kini Tidak Berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

H3: Beban Pajak Kini Berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

2.3.4 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris Dengan Manajemen Laba  

 Ukuran dewan komisaris merupakan suatu hal yang tidak boleh 

dikesampingkan. Semakin banyaknya anggota dewan komisaris maka akan 

menyulitkan dalam menjalankan peran mereka, di antaranya kesulitan dalam 

berkomunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu 
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sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, 

serta kesulitan dalam mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan 

(Afnan, 2014). 

 Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2010), menemukan hasil bahwa 

ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen  

laba. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini: 

H0: Ukuran Dewan Komisaris Berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

H4: Ukuran Dewan Komisaris Tidak Berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba. 

2.3.5 Hubungan Proporsi Dewan Komisaris Independen Dengan 

Manajemen Laba  

 Komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris perusahaan 

yang bertanggungjawab dalam memperkerjakan, melakukan evaluasi, dan 

melakukan pemecatan untuk para manajer puncak (KNKG, 2006).Secara lebih 

luas tugas komisaris independen adalah mengawasi dewan direksi perusahaan 

dalam mencapai kinerja dalam bussines plan dan memberikan nasihat kepada 

direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah 

yang ingin dicapai oleh perusahaan (Aljoyo, dkk, 2004 dalam Afnan, 2014). 

Manajemen laba dalam perusahaan terjadi karena adanya conflict of interest yang 

dimiliki antaraagentdan principal.Dalam hal ini komisaris independendapat 

meminimalisir conflict of interestkarena objektif dalam pengambilan keputusan, 
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dimana komisaris independen akan memberi masukan jika terjadi penyimpangan 

pengelolaan usaha sehingga adverse selction dan moral hazard dapat dihindari. 

 Dengan semakin banyaknya jumlah dewan komisaris independen, 

pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, sehingga 

kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba dapat 

diminimalisir dan manajemen laba dapat dihindari. Terkait dengan manajemen 

lab, komisaris independen tidak berkaitan langsung dengan perusahaan yang 

mereka tangani, karena mereka bertugas untuk mengawasi direksi perusahaan 

tanpa ada tekanan dari pihak manapun (Afnan, 2014). Penelitian yang dilakukan 

oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), menemukan hasil bahwa proporsi dewan 

komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini: 

H0: Proporsi Dewan Komisaris Independen Tidak Berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba. 

H5: Proporsi Dewan Komisaris Independen Berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba. 

2.3.6 Hubungan Asimetri Informasi, Beban Pajak Tangguhan dan Beban 

Pajak Kini, Ukuran Dewan Komisaris, dan Proporsi Dewan Komisaris 

Independen dengan Manajemen Laba 

Laba merupakan salah satu komponen yang penting dalam laporan 

keuangan dimana laba digunakan untuk mengukur peningkatan atau kinerja suatu 
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perusahaan. Prinsip Akuntansi Berterima Umum memberikan fleksibilitas kepada 

pihak manajemen untuk pemilihan metode atau kebijakan akuntansi dalam 

melaporkan laba  selama tidak menyimpang Standar Akuntansi Keuangan, namun 

dengan penguasaan yang lebih fleksibilitas yang diberikan oleh pemilik 

perusahaan menjadikan seorang manajer mendapatkan peluang melakukan praktik 

pengelolaan laba untuk tujuan tertentu yang dikenal dengan istilah manajemen 

laba. Seperti yang kita ketahui ada beberapa hal yang mempengaruhi terjadinya 

manajemen laba. 

Pertama, Asimetri informasi yaitu suatu keadaan yang muncul ketika 

manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dimasa 

depan dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya (Rina,dkk 2011 

dalam Yamaditya 2014). Ketika asimetri tinggi, stakeholder  tidak memiliki 

sumber daya yang cukup atas informasi yang relevan dalam memonitor tindakan 

manajer sehingga akan memunculkan praktik manajemen laba. Kedua, Beban 

pajak tangguhan timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi dengan 

laba fiskal (Tundjung, 2015). Manajemen laba merupakan peluang bagi 

manajemen untuk merekayasa besarnya beban pajak tangguhan guna menaikkan 

dan menurunkan tingkat labanya. Ketiga, beban pajak kini yaitu jumlah yang 

harus dibayar oleh wajib pajak. Jumlah pajak kini harus dihitung sendirioleh wajib 

pajak berdasarkan penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak (Suandy, 

2011). Oleh karena perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak 

merefleksikan tingkat kebijakan manajer dalam membuat laba menjadi lebih 

tinggi, maka beban pajak kini yang menunjukkan efek dari nilai perbedaan 

tersebut (Amanda dan Febrianti, 2015). Keempat, menurut Forum For Corporate 
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Governance in Indonesia (FCGI) mendefenisikan Good Corporate Governance 

sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, 

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

para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan  dengan 

hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang 

mengendalikan perusahaan (Abdillah et al., 2016).,  

Penelitian yang dilakukan oleh Salam (2015) tentang pengaruh asimetri 

informasi, beban pajak tangguhan dan struktur kepemilikan terhadap manajemen 

laba yang menunjukkan hasil bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan 

positif terhadap manajemen laba, beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan 

negatif terhadap manajemen laba dan kepemilikan institusional dan kepemilikan 

manajerial  tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Aramitha (2017) tentang manajemen laba yang 

dipengaruhi oleh beban pajak kini, basis akrual dan perencanaan pajak dengan 

hasil bahwa basis akrual berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, 

sedangkan beban pajak kini dan perencanaan pajak tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh  

Suryani (2010) tentang ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris 

independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini: 

H0: Asimetri Informasi, Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini, 

Ukuran Dewan Komisaris, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Tidak Berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 
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H6: Asimetri Informasi, Beban Pajak Tangguhan dan Beban Pajak Kini , 

Ukuran Dewan Komisaris, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen 

berpengaruh  terhadap Manajemen Laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


