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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori Keagenan atau agency theory merupakan gambaran hubungan antara 

pihak yang memiliki wewenang yakni investor yang juga biasa disebut dengan 

principal dengan para manajer yang merupakan agent yang diberikan wewenang. 

Menurut Anthony dan Govindarajan dalam Yatulhusna (2015) teori agensi 

adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori keagenan itu 

sendiri juga dapat dilihat sebagai suatu model kontraktual antara dua atau lebih 

pihak, yaitu dimana salah satu pihak disebut agent dan pihak yang lain disebut 

principal. Wolk dalam Astuti (2011;13) menyebutkan bahwa dalam teori 

keagenan perusahaan merupakan titik temu hubungan keagenan antara pemilik 

perusahaan (principal) dengan manajemen (agent), dengan masing-masing pihak 

yang terlibat dalam hubungan keagenan tersebut berusaha untuk memaksimalkan 

utilitas mereka. 

 Pada sisi lain, Surifah dalam Astuti (2011;14) menyebutkan bahwa dalam 

teori keagenan terdapat dua macam kontrak. Kontrak tersebut biasa berbentuk: (1) 

kontrak kerja dan (2) kontrak pinjaman. Kontrak kerja dilakukan oleh pemilik 

perusahaan dengan manajer puncak perusahaan, sedangkan kontrak pinjaman 

dilakukan oleh manajer perusahaan dengan pemberi pinjaman (kreditor). Dalam 

kontrak kerja, pemilik perusahaan merupakan principal dan manajer puncak 

adalah seorang agent, sedangkan dalam kontrak pinjaman pemberi pinjaman 

merupakan kreditur dan manajer perusahaan adalah pihak agent. 
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2.2 Manajemen Laba (Earnings Management) 

2.2.1 Pengertian Manajemen Laba (Earnings Management) 

Definisi manajemen laba menurut Fisher dan Rosenzweing (1995) dalam 

Sulistyanto (2008;49) yaitu: 

“Earnings management is a actions of a manager which serve to increase 

(decrease) current reported earnings of the unit which the manager is responsible 

without generating a corresponding increase (decrease) in long – term economic 

profitability of the unit”. 

Artinya manajemen laba adalah tindakan – tindakan manajer untuk 

menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang 

dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi 

perusahaan jangka panjang. 

Manajemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen 

perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Manajemen laba sebagai 

suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi 

yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas General Accepted 

Accounting Princips (GAAP) Merchan dan Rockness dalam Hwihanus dan 

Qurba (2010). 

Menurut Sugiri dalam Widyaningdyah (2008;92) definisi manajemen 

laba dibagi menjadi dua, yaitu: 

1. Definisi sempit 

Earning management dalam hal ini hanya berkaitan dengan 

pemilihan metode akuntansi. Earning management dalam artian sempit ini 
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didefinisikan sebagai perilaku manajemen untuk “bermain” dengan 

komponen discretionary accruals dalam menentukan besarnya earnings. 

2. Definisi luas 

Earning management merupakan tindakan manajer untuk 

meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu 

unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan 

peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang unit 

tersebut. 

Healy dan Wahlen dalam Muliati (2011;21). menyatakan bahwa definisi 

manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama intervensi manajemen laba 

terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan judgment, 

misalnya pertimbangan yang dibutuhkan dalam mengestimasi sejumlah peristiwa 

ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan, seperti 

memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomi yang sesungguhnya tidak 

dialami perusahaan. Disamping itu manajer juga mempunyai berbagai pilihan 

dalam penentuan metode akuntansi yang digunakan. Kedua, tujuan manajemen 

laba untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan atau 

untuk mempengaruhi hasil perjanjian (kontrak) yang tergantung pada angka-

angka yang dihasilkan. Hal ini dapat terjadi karena manajemen memiliki akses 

informasi yang lebih yang tidak dapat didapat oleh pihak luar. 
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2.2.2 Motivasi Manajemen Laba 

Passer dan Smith (2008) mendefenisikan motivasi sebagai sebuah proses 

yang mempengaruhi arah, ketekunan, dan ketakutan perilaku individu atau 

organisasi dalam mencapai suatu tujuan. Dalam konteks manajemen laba suatu 

badan usaha akan makin termotivasi untuk berperilaku kreatif dalam 

memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi ketika badan usaha itu memiliki 

keyakinan (ekspektasi) akan menerima imbalan atas tindakan kreatifnya tersebut. 

Makin tinggi imbalan yang akan didapatkan, makin tinggi ekspektasi yang 

diterapkan sehingga motivasi untuk mencapai nilai tersebut pun makin besar. 

Secara umum ada beberapa motivasi yang mendorong manajer untuk 

berperilaku oportunis, yaitu motivasi bonus, kontrak, politik, pajak, perubahan 

CEO, IPO atau SEO, dan mengkomunikasikan informasi ke investor. 

Pengelompokan ini sejalan dengan tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi 

positif (positive accounting theory) yang dikembangkan oleh Watt dan 

Zimmerman dalam Sulistyanto (2008;44), yaitu: 

1. Bonus Plan Hypothesis 

Untuk memotivasi agar manajer dapat menghasilkan kinerja yang 

terus meningkat, pemegang saham memberikan tawaran berupa bonus 

yang diperuntukkan kepada manajer yang memiliki performa kinerja yang 

baik sesuai dengan standar yang diberlakukan. 

Bonus Plan Hypothesis menyatakan bahwa: 

“Managers of firms with bonus plans are more likely to use 

accounting methods that increase current period reported income”. 
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Ada bukti empiris yang menyatakan bahwa perjanjian (kontrak) 

bisnis manajer dengan pihak lain merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan 

Sulistyanto (2008;45). Kinerja manajemen diukur salah satunya melalui 

pencapaian laba usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema 

bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa 

terbaiknya sehingga tidak menutup kemungkinan mereka melakukan 

manajemen laba. 

Seandainya pada tahun tertentu kinerja sesungguhnya tidak 

mencapai batasan target untuk memperoleh bonus, maka manajer akan 

melakukan pengolahan terhadap laba agar dapat mencapai target sehingga 

manajer tersebut memperoleh bonus. Sebaliknya, jika pada pada tahun 

tersebut kinerja atau laba yang diperoleh manajer jauh diatas jumlah yang 

disyaratkan untuk memperoleh bonus, maka manajer akan mengatur agar 

laba yang dilaporkan tidak terlalu tinggi. Kelebihan laba yang tidak 

dilaporkan akan digunakan untuk mengantisipasi penurunan laba pada 

tahun berikutnya, sehingga manajer tidak kehilangan kesempatan 

memperoleh bonus pada tahun berikutnya. 

2. Debt (Equity) Hypothesis 

Selain melakukan kontrak bisnis dengan pemegang saham, untuk 

kepentingan ekspansi perusahaan, manajer seringkali melakukan beberapa 

kontrak bisnis dengan pihak ketiga, dalam hal ini adalah kreditor. Manajer 

harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaan agar kreditor 
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tertarik untuk menginvestasikan dananya di perusahaan. Selain itu untuk 

mendapatkan pinjaman, hal tersebut juga berlaku untuk menjaga perjanjian 

utang. Jika suatu perusahaan mendapatkan dana dari kreditor, perusahaan 

berkewajiban menjaga rasio keuangannya agar berada pada batasan 

tertentu. Jika hal ini dilanggar, maka perjanjian utang dibatalkan. Debt 

(equity) hypothesis menyatakan bahwa: 

“The large the firms debt to equity ratio, the more likely managers 

use use accounting methods that increase income”. 

Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan 

mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan 

pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini 

merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba 

yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan 

kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan 

pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode 

bersangkutan dan akan diselesaikan pada periode-periode berikutnya. Hal 

ini dilakukan agar perusahaan dapat menggunakan dana tersebut untuk 

keperluan lainnya (Sulistyanto, 2008:46). 

Jadi, semakin dekat suatu perusahaan untuk menyimpang pada 

perjanjian hutang yang telah dibuat berdasarkan laba akuntansi, maka 

semakin besar kemungkinan manajemen perusahaan memilih prosedur 

akuntansi yang menggeser laba akuntansi dari periode mendatang ke 

periode sekarang. Hal ini berlaku untuk semua perusahaan yang 

mempunyai hutang. Perjanjian ini untuk menjaga likuiditas perusahaan. 
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3. Political Cost Hypothesis 

Alasan terakhir adalah pelanggaran regulasi pemerintah. Sejauh ini 

ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan 

dunia usaha, misalkan undang-undang perpajakan, anti trust dan monopoli, 

dan sebagainya. Undang-undang mengatur jumlah pajak yang akan ditarik 

perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode 

tertentu Sulistyanto (2008;46). 

Political cost hypothesis menyatakan bahwa: 

“Large firms rather than small firms are more likely to use 

accounting choice that reduce reported profits”. 

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi pada perusahaan go 

public dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk 

kepentingan perpajakan. Kepentingan ini lebih didominasi oleh 

perusahaan yang belum go public. Perusahaan yang belum go public 

cenderung melaporkan dan menginginkan untuk menyajikan laporan laba 

fiskal yang lebih rendah dari nilai sebenarnya. Kecenderungan ini 

memotivasi manajer untuk bertindak kreatif untuk melakukan manajemen 

laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan lebih rendah tanpa 

melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan. 

2.2.3 Teknik Manajemen Laba 

Manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im dalam Muliati (2011;24) 

dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: 

 



 17 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui pertimbangan 

(judgment) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat 

piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau 

amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain. 

2. Mengubah metode akuntansi. 

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat 

suatu transaksi. Seperti: mengubah metode persediaan dari metode 

FIFO menjadi metode AVERAGE. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. 

Salah satu contoh teknik penggeseran periode biaya atau 

pendapatan seperti, mempercepat atau menunda biaya untuk penelitian 

dan pengembangan hingga periode berikutnya agar laba yang 

diperoleh tahun ini lebih besar dan berbagai contoh lainnya. 

2.2.4 Pola dalam Manajemen Laba 

Menurut Scott dalam Muliati (2011;26) terdapat empat pola manajemen 

laba yang dapat dilakukan, yaitu : 

1. Taking a bath yaitu pola yang dapat terjadi selama reorganisasi dan 

juga pada periode penempatan CEO baru dengan melaporkan kerugian 

dengan jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan 

laba perusahaan di masa mendatang. 

2. Income minimization yaitu pola minimisasi laba yang dipilih untuk 

alasan politis perusahaan selama perusahaan berada pada periode 



 18 

kenaikan laba yang cukup drastis. Contoh : penghapusan aset tetap 

berwujud dan tidak berwujud, pengakuan sebagai biaya atas 

pengeluaran research and development dan iklan. 

3. Income maximization, yaitu yang dilakukan manajer saat laba 

perusahaan di bawah target dengan tujuan memperoleh bonus. Selain 

itu, perusahaan yang dekat dengan pelanggaran perjanjian hutang dapat 

memungkinkan untuk memaksimalkan laba. 

4. Income smoothing, yaitu pola yang dilakukan perusahaan dengan cara 

meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi 

laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai 

laba yang relatif stabil. 

 

2.3 Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur yang digunakan oleh para 

investor dalam melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan guna 

pengambilan keputusan investasi yang akan dilakukan. Profitabilitas digunakan 

untuk megukur seberapa besar perolehan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, 

semakin tinggi tingkat profitabilitas maka semakin baik pula kinerja manajemen 

dalam perusahaan tersebut. Menurut Sartono (2010;122) profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri. 

Irawati (2011;58) menyatakan bahwa rasio keuntungan atau profitability 

ratios adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva 

perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan 
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laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk 

melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa rasio 

profitabilitas merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menilai atau 

mengukur tingkat efektifitas kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan 

dilihat dari tingkat keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan dan investasi. 

Tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013;197), yaitu: 

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. 

2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Manfaat dari rasio profitabilitas: 

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu 

periode. 

2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 
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5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

Riyanto (2001;331) mengklasifikasikan angka-angka rasio profitabilitas 

sebagai berikut: 

1. Profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan menggunakan rasio 

margin laba kotor dan margin laba bersih. Profitabilitas dalam 

hubungannya dengan investasi, menggunakan dua pengukuran yaitu ROI 

(Return On Investment) dan ROA (Return On Asset) dimana ROA 

digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. 

 

2.4 Pemberian Nilai Kompensasi 

Kompensasi adalah pemberian bayaran finansial kepada karyawan sebagai 

balas jasa untuk pekerjaan yang telah dilaksanakan dan sebagai motivasi 

pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang Handoko dalam Yuliana 

(2015). Dessler dalam Riana (2016) berpendapat bahwa kompensasi adalah 

segala bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan oleh 

perusahaan sebagai balas jasa atas kontribusi mereka kepada perusahaan. 

Pernyataan lainnya dikemukakan oleh Hariandja dalam Riana (2016) yang 

menyatakan bahwa kompensasi merupakan alat untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan pegawai, sehingga dengan kompensasi tersebut pegawai akan 

termotivasi untuk bekerja lebih giat.  Kompensasi dapat berupa gaji, bonus, 

tunjangan atau tambahan penghasilan. Gaji adalah suatu pembayaran tetap, 

sementara bonus didasarkan pada pencapaian tujuan-tujuan kinerja untuk suatu 
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periode. Gaji, tunjangan, bonus atau tambahan penghasilan mencakup tunjangan-

tunjangan khusus bagi karyawan seperti bepergian, keanggotaan dalam suatu klub 

kebugaran, asuransi jiwa, tunjangan kesehatan, tiket untuk hiburan, dan bayaran-

bayaran tambahan lainnya yang dibayarkan oleh perusahaan Syoraya dalam 

Yatulhusna (2015). Tujuan dari program kompensasi yang diberikan kepada 

manajemen berkaitan dengan kepentingan manajemen yang mempunyai peran dan 

pengaruh pada kinerja perusahaan Supomo dalam Yatulhusna (2015).  

Tujuan pemberian kompensasi finansial kepada direksi akan mendorong 

perilaku yang diinginkan pemegang saham seperti pengawasan aktif terhadap 

berbagai keputusan manajemen. Robbins dan Judge dalam Riana (2012) 

mengklasifikasikan jenis-jenis program bayaran sebagai berikut:  

1. Rencana bayaran berdasarkan tarif  

Merupakan rencana bayaran yang dibayarkan secara tetap kepada 

pegawai yang didasarkan pada unit produksi yang diselesaikan.  

2. Rencana bayaran berdasarkan prestasi  

Rencana bayaran yang dibayarkan kepada pegawai berdasarkan 

kinerja dan prestasi masing-masing pegawai.  

3. Bonus  

Merupakan bayaran yang diberikan untuk menghargai pegawai atas 

kinerja mereka pada saat ini daripada kinerja masa lalu.  

4. Rencana pembagian laba  

Program yang membagikan kompensasi berdasarkan perhitungan 

yang telah ada dalam perusahaan yang berkaitan dengan profitabilitas 

perusahaan.  
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5. Rencana kepemilikan saham karyawan  

Program tunjangan karyawan dalam bentuk opsi kepemilikan 

saham yang besarannya ditentukan oleh perusahaan.  

Kompensasi secara umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu kompensasi 

langsung dan kompensasi tidak langsung. Kompensasi langsung merupakan 

kompensasi berupa gaji pokok, tunjangan, upah lembur, insentif, dan bonus. 

Sedangkan kompensasi tidak langsung berupa tunjangan pensiun, asuransi, 

jaminan sosial, pelatihan, cuti kerja, dan pesangon.  

Muljani (2011) menambahkan jenis kompensasi lainnya yaitu imbalan 

bukan uang. Imbalan bukan uang dapat berupa kepuasan yang diterima karyawan 

dari pekerjaannya sendiri atau dari lingkungan psikologis dan/atau fisik di tempat 

kerja. Imbalan bukan uang lainnya seperti rasa aman, kesempatan pengembangan 

diri, fleksibilitas karir, simbol status, pujian, serta pengakuan diri. 

Kompensasi juga dapat dibagi dalam bentuk finansial maupun non-

finansial. Dalam bentuk finansial kompensasi dapat berupa gaji, upah, komisi, 

asuransi karyawan, bantuan sosial karyawan, tunjangan dan sebagainya. 

Sedangkan dalam bentuk non-finansial kompensasi dapat berbentuk tugas-tugas 

yang menarik, fasilitas kerja yang mewah dan memadai, posisi kerja, pengakuan, 

pencapaian tujuan serta lingkungan kerja yang mendukung.  

Kompensasi yang ditujukan kepada dewan direksi seringkali disebut 

sebagai kompensasi eksekutif. Scott (2013;303) menjelaskan kompensasi 

eksekutif sebagai berikut:  
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“An executive compensation plan is an agency contract between the firm 

and its manager that attempts to align the interests of owners and manager by 

basing the manager’s compensation on one or more measures of the manager’s 

performance in operating the firm.”  

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa rencana kompensasi eksekutif 

adalah suatu kontrak keagenan atau perjanjian antara perusahaan dan manajer 

yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan pemilik perusahaan dan 

manajer dengan memberikan kompensasi kepada manajer yang didasarkan pada 

satu atau lebih pengukuran kinerja dalam mengoperasikan perusahaan. Murphy 

dalam Syoraya (2014) berpendapat bahwa terdapat empat bentuk kompensasi 

bagi eksekutif, yaitu gaji pokok, bonus tahunan yang biasanya dipengaruhi dengan 

kinerja keuangan, opsi saham (stock options), dan insentif jangka panjang dalam 

berbagai bentuk, baik stock plans maupun bonus. 

 

2.5 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai saham, dan 

lain sebagainya. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total aktiva, 

penjualan dan kapitalisasi pasar. Jika semakin besar total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasarnya maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ketiga 

indikator tersebut dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena 

dapat mewakili seberapa besar ukuran perusahaan tersebut, misal semakin besar 

aktiva maka akan semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak 
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penjualan maka semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi 

pasar maka akan semakin besar pula perusahaan itu dikenal dalam masyarakat. 

Menurut Hadri Kusuma dalam Nugroho dan Pangestuti (2010;11), ada 

tiga teori yang secara implisit menjelaskan hubungan antara ukuran perusahaan 

dan tingkat keuntungan, antara lain : 

1. Teori teknologi, yang menekankan pada modal fisik, economies of scale, 

dan lingkup sebagai faktor-faktor yang menentukan besarnya ukuran 

perusahaan yang optimal serta pengaruhnya terhadap profitabilitas. 

2. Teori organisasi, menjelaskan hubungan profitabilitas dengan ukuran 

perusahaan yang dikaitkan dengan biaya transaksi organisasi, didalamnya 

terdapat teori critical resources. 

3. Teori institusional mengaitkan ukuran perusahaan dengan faktor-faktor 

seperti system perundang-undangan, peraturan anti trust, perlindungan 

patent, ukuran pasar dan perkembangan pasar keuangan. 

Salah satu faktor yang memotivasi manajer melakukan manajemen laba 

adalah motivasi politik (political motivations). Political motivations dalam 

akuntansi positif menjelaskan manajemen dalam menyiasati berbagai regulasi 

pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik pelanggaran terhadap 

regulasi anti trust dan anti monopoli, manajernya melakukan manajemen laba 

dengan menurunkan laba yang dilaporkan. Perusahaan juga melakukan 

manajemen laba untuk menurunkan laba dengan tujuan untuk menghindari 

pembayaran pajak penghasilan yang terlalu tinggi. Pemilihan metode akuntansi 

alam pelaporan laba akan memberikan hasil yang berbeda terhadap laba yang 
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dipakai sebagai dasar perhitungan pajak Scott dalam Wibisana dan 

Ratnaningsih (2014;6). 

Ukuran perusahaan sangat berpengaruh kepada struktur pendanaan dengan 

didasarkan pada kenyataan 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. 

 

2.6 Laba dan Jual Beli Menurut Pandangan Islam 

 Laba  adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis , seperti 

menjual dan membeli, atau jenis-jenis apa pun yang dibolehkan syar’i.  Untuk itu, 

pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang 

nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan 

pertambahan  padaputaran lain.  Tidak boleh menjamin pemberian laba dalam 

perusahaan –perusahaan mudharabah dan musyarakah. 

       Al–Muqabalah, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir 

periode pembukuan dan hak – hak milik pada awal periode yang sama, atau 

dengan membandingkan nilai barang  yang ada pada akhir itu  dengan nilai barang 

yang ada pada awal periode yang sama.  Juga bisa dengan membandingkan 

pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan 
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dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan 

income  (pendapatan).Keutuhan modal pokok, yaitu  laba tidak akan tercapai 

kecualli setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi 

sebagai alat penukar barang  yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi. 

      Laba dari produksi, hakikatnya dengan jual beli dan pendistribusian, yaitu 

pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas 

penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian 

barang menjadi uang dan pergantian uang  menjadi barang dan seterusnya , maka 

barang yang belum terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang 

menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang 

berlaku.(http://kaguralagoe.blogspot.co.id/2014/10/laba-dan-riba-dalam-ekonomi-

islam.html) 

 Jual beli  dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap 

waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam 

belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak 

tahu sama sekali tentang ketentutan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam 

dalam hal jual beli (bisnis). 

 Di dalam al-Qur’an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam 

banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. 

Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih 

banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman 

pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan 

duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. 
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 Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang 

lain, akan selalu melakukan tolong– menolong dalam menghadapi berbagai 

kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis 

atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan 

rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan “al-bai’, al-Tijarah 

dan al-Mubadalah”. Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-

menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua 

belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. 

 Dasar hukum jual beli adalah al-Qur’an dan alhadits, sebagaimana 

disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275: 

ا َٚقُُٕو  ًَ ٌَ إَِلَّ َك بَا ََل َٚقُُٕيٕ ٌَ انسِّ ٍَ َٚأُْكهُٕ نِكَ انَِّرٚ سِّ ۚ َذَٰ ًَ ٍَ اْن ٌُ ِي ْٛطَا  انَِّر٘ َٚتََخبَّطُُّ انشَّ

 ْٕ ٍْ َجاَءُِ َي ًَ بَا ۚ فَ َو انسِّ َحسَّ َٔ َْٛع  ُ اْنبَ أََحمَّ َّللاَّ َٔ بَا ۗ  ُْٛع ِيْثُم انسِّ ا اْنبَ ًَ ُْى قَانُٕا إََِّ ٍْ بِأَََّٓ ِعظَتٌ ِي

 ِ أَْيُسُِ إِنَٗ َّللاَّ َٔ َٰٗ فَهَُّ َيا َسهََف  َْتََٓ ِّ فَا كَِك أَْحَااُ  انَُّاِز و ُْْى فَِٛٓا َزبِّ
ٍْ َعاَ  فَأُٔنََٰ َي َٔ  و 

 ٌَ  َخانُِدٔ
Artinya :“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 

sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya 

larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka 

baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 

larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang 

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 

neraka; mereka kekal di dalamnya”(Q.S.Al.Baqarah: 275) 

 

 Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah 

menghalalkan jual beli kepada hamba-hamba Nya dengan baik dan melarang 

praktek jual beli yang mengandung riba. 
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انَُكْى بَْٛ  َٕ ٍَ آَيُُٕا ََل تَأُْكهُٕا أَْي َا انَِّرٚ ٌَ تَِجاَزة  َٚا أَُّٚٓ ٌْ تَُكٕ ٍْ تََساٍض  َُُكْى بِاْنبَاِطِم إَِلَّ أَ َع

ٌَ بُِكْى َزِحٙ َ َكا ٌَّ َّللاَّ َْفَُسُكْى ۚ إِ ََل تَْقتُهُٕا أَ َٔ ُُْكْى ۚ  اِي  ي 

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

harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah 

kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 

kepadamu”. (Q.S. An-Nisa: 29) 

 

 Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah 

dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain 

yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan 

bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa   yang 

menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya pihak penjual 

menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai 

pembayaran. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan 

penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaiman firman Allah SWT: 

َُُْٛكْى َكاتِبٌ  ْنَْٛكتُب بَّ َٔ ٗ فَاْكتُبُُِٕ   ًّ َس َٰٗ أََجٍم يُّ ٍٍ إِنَ ْٚ ٍَ آَيُُٕا إَِذا تََداَُٚتُى بَِد َُّٚٓا انَِّرٚ  َٚا أَ

 بِاْنَعْدلِ 
 

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

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu 

menuliskannya dengan benar” (QS. Al-Baqarah: 282). 

 

 Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, 

pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi. Firman Allah: 

 ٍ ًَّ ٌِ ِي اْيَسأَتَا َٔ ٍِ فََسُجٌم  ْٛ َجانُِكْى فَإٌِ نَّْى َُٚكََٕا َزُجهَ ٍِ ِيٍ زِّ ْٚ َِٓٛد ُِٓدٔا َش اْستَْش َٔ

 َٰٖ ا اْْلُْخَس ًَ َس إِْحَداُْ ا فَتَُركِّ ًَ ََٓداِء أٌَ تَِضمَّ إِْحَداُْ ٍَ انشُّ ٌَ ِي ْٕ  تَْسَض

Artinya : “Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang 

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya 



 29 

jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (QS. Al-

Baqarah: 282). 

 

 Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwaantara penjual dan pembeli 

mempunyai hak dankewajiban, yang mana hak dan kewajiban tersebut harus 

dipenuhi oleh masing-masing pihak. 

 

2.7 Penelitian Terdahulu 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Tahun) 
 

Judul 

Penelitian 

Variabel 
Hasil Penelitian 

1. Prambudi dan 

Sumantri 

(2014)  

 

Kualitas Audit, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan Leverage 

Terhadap 

Manajemen 

Laba  

Kualitas Audit (X1)         

Ukuran Perusahaan 

(X2) 

Leverage (X3) 

Manajemen Laba 

(Y)  

 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

sedangkan leverage 

dan kualitas audit 

tidak berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba.  

2. Rahma Sari 

(2014)  

 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Struktur 

Kepemilikan 

Terhadap 

Praktik 

Perataan Laba  

 

 Ukuran Perusahaan 

(X1) 

Struktur 

Kepemilikan (X2) 

Praktik Perataan 

Laba (Y) 

 

Hasil penelitian 

menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan 

dan struktur 

kepemilikan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

praktik perataan laba 

pada perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.  

3. Najmi 

Yatulhusna 

(2015) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

leverage, 

Umur dan 

Ukuran 

perusahan 

terhadap 

Profitabilitas (X1) 
Leverage(X2) 
Umur (X3) 
Ukuran perusahan 

(X4) 
Manajemen Laba 

(Y) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

leverage, Umur dan 

Ukuran perusahan 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 
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No Peneliti 

(Tahun) 
 

Judul 

Penelitian 

Variabel 
Hasil Penelitian 

Manajemen 

Laba 

manjemen laba 

4. Santhi 

Yuliana 

Sosiawan 

(2012) 

Pengaruh 

Kompensasi, 

Leverage, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan Earning 

Power 

terhadap 

Manajemen 

Laba 

Kompensasi 

(X1)Leverage, 

(X2)Ukuran 

Perusahaan (X3) 

dan Earning Power 

(X4) 
Manajemen Laba 

(Y) 

Kompensasi 

berpengaruh positif 

terhadap 

manajemen laba, 

Tingkat leverage 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba, Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba, 

Earningss 

Powerberpengaruh 

positif 

terhadap manajemen 

laba 

5. Nasihah Ulya 

(2015) 

Pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

financial 

leverage, 

dan kualitas 

audit terhadap 

praktik 

manajemen 

laba 

ukuran perusahaan 

(X1) 
profitabilitas 

(X2)financial 

leverage(X3) 
kualitas audit 

(X4)praktik 

manajemen laba(Y) 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan 

Financial leverage 

berpengaruh positif 

terhadap praktik 

manajemen laba 

sedangkan kualitas 

audit berpengaruh 

negatif terhadap 

manajemen laba 

Sumber : Peneliti 

 

2.8 Keterkaitan Antar Variabel dan Perumusan Hipotesis 

2.8.1 Hubungan Antara Profitabilitas Dengan Manajemen Laba 

Profitabilitas menggambarkan kinerja yang dihasilkan oleh suatu 

perusahaan pada suatu periode waktu tertentu. Salah satu rasio analisis yang 

digunakan untuk menggambarkan profitabilitas perusahaan adalah Return On 

Assets (ROA). ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba 
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dari asset yang dimiliki perusahaan. Para investor akan menggunakan rasio ROA 

sebagai salah satu indikator dalam pengambilan keputusan dalam hal investasi. 

Semakin tinggi tingkat profitabilitas yang dilaporkan oleh perusahaan, maka 

semakin tinggi pula harapan dari pihak-pihak berkepentingan seperti investor, 

pemerintah, dan lainnya atas tingkat pengembalian dan kompensasi yang 

diharapkan dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. 

Laba yang terlalu tinggi akan meningkatkan pajak yang harus dibayar, 

sedangkan pelaporan laba yang terlalu rendah akan berdampak pada tampilan 

kinerja manajemen yang tidak maksimal. Oleh karena itu, tinggi rendahnya 

profitabilitas yang dihasilkan berkaitan dengan tindakan manajemen laba dengan 

tujuan pelaporan tingkat profitabilitas yang berada pada tahap aman. 

Wibisana dan Ratnaningsih (2014) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba yang merupakan salah satu 

cara dalam praktik manajemen laba. Artinya, semakin besar profitabilitas suatu 

perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan menurunkan atau 

meratakan laba untuk satu tahun kedepan. Hasil yang sama juga diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sujana (2014). Berdasarkan keterkaitan 

diatas, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.8.2 Hubungan Antara Kompensasi Dengan Manajemen Laba 

Skema bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling populer dalam 

memberikan penghargaan kepada eksekutif perusahaan, maka adalah logis bila 

manajer yang remunerasinya kebijakan akrual untuk memaksimalkan ekspektasi 
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bonus mereka. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Palestin (2009) 

yang menyebutkan bahwa ketika perusahaan memberikan kompensasi untuk 

setiap kenaikan omset atau target yang berpengaruh terhadap laba, maka manager 

akan memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan manajemen laba guna 

meningkatkan kesejahteraanya secara pribadi atau personal. Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Kompensasi berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

2.8.3 Hubungan Antara Ukuran Perusahaan Dengan Manajemen Laba 

Perusahaan yang lebih besar umumnya akan mendapatkan lebih banyak 

perhatian dari pihak eksternal, seperti investor, analis, maupun pemerintah. Oleh 

sebab itu perusahaan akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis, sebab 

kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan pertambahan kewajiban seperti 

pajak. Perusahaan besar akan cenderung berusaha untuk melaporkan perolehan 

laba yang stabil setiap tahunnya. 

Siregar dan Utama (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dan menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian 

tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nuryaman (2008), 

Jao dan Pagalung (2011), Prambudi dan Sumantri (2014), Makaombohe dkk 

(2014), serta Wibisana dan Ratnaningsih (2014) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan keterkaitan yang dijelaskan diatas, maka hipotesis yang 

diajukan adalah: 
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H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.8.4 Pengaruh Prositabilitas, Pemberian Nilai Kompensasi, dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

 Penelitian ini juga melihat pengaruh Prosifitabilitas, Pemberian Nilai 

Kompensasi, dan Ukuran Perusahaan secara simultan atau bersama-sama terhadap 

Manajemen Laba. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dianggap 

perusahaan tersebut memiliki laba yang tinggi sehingga investor akan tertarik 

untuk mmenanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Karena hal tersebut 

manajer tertarik untuk melakukan manajemen laba agar nilai perusahaan terlihat 

baik dimata investor Assih dkk dalam Iskandar dan Suardana (2016 ). 

 Skema bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling populer dalam 

memberikan penghargaan kepada eksekutif perusahaan, maka adalah logis bila 

manajer yang remunerasinya kebijakan akrual untuk memaksimalkan ekspektasi 

bonus mereka. Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian Palestin (2009) 

yang menyebutkan bahwa ketika perusahaan memberikan kompensasi untuk 

setiap kenaikan omset atau target yang berpengaruh terhadap laba, maka manager 

akan memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan manajemen laba. 

Semakin besar suatu perusahaan maka tingkat manipulasi data juga pasti 

akan semakin besar karena tingkat manajemen laba semakin kecil untuk diketahui 

disebabkan besarnya nominal keuangan perusahaan. Perusahaan yang lebih besar 

umumnya akan mendapatkan lebih banyak perhatian dari pihak eksternal, seperti 

investor, analis, maupun pemerintah. Oleh sebab itu perusahaan akan menghindari 

fluktuasi laba yang terlalu drastis, sebab kenaikan laba yang drastis akan 
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menyebabkan pertambahan kewajiban seperti pajak. Perusahaan besar akan 

cenderung berusaha untuk melaporkan perolehan laba yang stabil setiap tahunnya. 

Berdasarkan uraian diatas, diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4: Terdapat pengaruh secara simultan profitabilitas, Pemberian nilai 

kompensasi dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

 

2.9 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pengaruh 

variabel profitabilitas, pemberian nilai kompensasi, dan ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba sehingga rangkaian konseptual dalam penelitian ini 

seperti digambarkan di bawah ini: 

Gambar II.1 

Kerangka penelitian 

 

 Independen      Dependen 

 

 

 

  

 H1 

 H2 

  

 H3 

 

 H4 

Sumber: Data Olahan 

 

Profitabilitas (X1) 

Kompensasi (X2) 

Ukuran Perusahaan 

(X3) 

Manajemen Laba (Y) 
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Keterangan  :  

  =  Uji secara parsial 

       =         Uji secara simultan  

Dari desain penelitian diatas, penelitian ini terdiri dari dari empat variabel 

bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari 

provitabilitas, pemberian nilai kompensasi, dan ukuran perusahaan. Sedangkankan 

variabel terikat dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba. 


