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BAB II 

LANDASAN TEORI 

  

2.1 Teori Keagenan (Agency Teori) 

Hubungan keagenan adalah kontrak antara manajer (agent) dengan 

investor (principal). Investor adalah pihak yang mempekerjakan manajer agar 

melakukan tugas untuk kepentingan investor, sedangkan manajer adalah pihak 

yang menjalankan kepentingan  investor. Prinsip utama teori keagenan 

menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang menerima wewenang 

yaitu manajer (Suwanti dan Wahidahwati, 2017). 

Teori keagenan mengasumsikan agen menerima kepuasan tidak hanya  

dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang telihat dalam  

hubungan suatu  agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja yang  

menarik dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan prinsipal diasumsikan  

hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi  

mereka di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, teori keagenan berkaitan 

dengan usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang timbul dalam hubungan 

keagenan (Fauziyah, 2014). 

Menurut Godfrey dalam Hery (2017:26) hubungan keagenan juga 

dapat menyebabkan terjadinya konflik kepentingan (conflict of interest) akibat 

ketidaksamaan tujuan, di mana manajemen tidak selalu bertindak sesuai 

dengan kepentingan pemilik. Pemilik perusahaan atau pemegang saham 

mempunyai tujuan meningkatkan kepentingan dirinya melelui pembagian 

dividen. Sedangkan pihak manajemen mempunyai tujuan meningkatkan 
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kepentingan dirinya melalui kompensasi. Situasi ini menyebabkan manajemen 

mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya tetapi tidak efektif bagi 

perusahaan. 

 

2.2 Manajemen Laba (Earning Management) 

2.2.1 Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan 

untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan 

keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui 

kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan mengelabui inilah yang 

dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai manajemen laba sebagai 

kecurangan. Sementara pihak lain tetap menganggap aktivitas rekayasa 

manajerial ini bukan sebagai kecurangan. Alasannya, intervensi itu dilakukan 

manjer perusahaan dalam kerangka standar akuntansi, yaitu masih 

menggunakan metode dan prosedur akuntansi yang diterima dan diakui secara 

umum (Sulistyanto, 2008:6). 

2.2.2 Motivasi Manajemen Laba 

Menurut Sulistiawan et al. (2011:31) mengatakan bahwa terdapat 

beberapa hal memotivasi melakukan manajemen laba, yaitu: 

1. Motivasi Bonus 

Dalam sebuah perjanjian bisnis, pemegang saham akan 

memberikan sejumlah insentif atau bonus sebagai feedback atau evaluasi 

atas kinerja manajer dalam menjalankan operasional perusahaan. Insentif 

ini diberikan dalam jumlah relatif tetap dan rutin. Sementara bonus yang 
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rekatif lebih besar nilainya hanya akan diberikan ketika kinerja manejer 

berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh pemegang 

saham. Kinerja manajemen salah satunya diukur dengan pencapaian laba 

usaha. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut 

memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya 

sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan manajemen 

laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik demi mendapatkan bonus 

yang maksimal. 

2. Motivasi Utang 

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. Agar 

kreditor mampu menginvestasikan dana di perusahaannya, tentunya 

manajer harus menunjukkan performa yang baik dari perusahaannya. 

Selain itu, untuk memperoleh hasil maksimal yaitu pinjaman dengan 

jumlah yang besar manajer mengelola laba untuk menampilkan performa 

yang baik.  

3. Motivasi Pajak 

Tindakan manajemen laba tidak hanya terjadi di perusahaan go 

public dan selalu untuk kepentingan harga saham, tetapi juga untuk 

kepentingan perpajakan. Kepentingan ini 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 
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melakukan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan 

memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi 

perpajakan. 

4. Motivasi Penjualan Saham 

Motivasi ini banyak dilakukan oleh perusahaan yang akan go 

public ataupun sudah go public. Perusahaan yang akan go public akan 

melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal 

dengan istilah Initial Public Offerings (IPO) untuk memperoleh tambahan 

modal usaha dari calon investor. Demikian juga dengan perusahaan yang 

sudah go public,  untuk kelanjutan dan ekspansi usahanya, perusahaan 

akan menjual sahamnya ke publik baik melalui penawaran kedua, 

penawaran ketiga, dan seterusnya (seasoned equity offering-SEO), melalui 

penjualan saham kepada pemilik lama (right issue), maupun melakukan 

akuisisi peruahaan lain. 

Proses penjualan saham peruahaan ke publik akan direspon positif 

oleh pasar ketika perusahaan penerbit saham dapat “menjual” kinerja yang 

baik. Salah satu ukuran kinerja yang dilihat oleh calon investor adalah 

penyajian laba pada laporan keuangan perusahaan. Kondisi ini seringkali 

memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba dengan berusaha 

menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari biasanya. 

5. Motivasi Pergantian Direksi 

Manajemen laba biasanya terjadi pada sekitar periode pergantian 

direksi atau CEO, menjelang berakhirnya jabatan, direksi cenderung 

bertindak memaksimalkan laba agar performa kinerja tetap terlihat baik 
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pada tahun terakhir ia menjabat. Perilaku ini ditunjukkan dengan 

terjadinya peningkatan laba yang cukup signifikan pada periode menjelang 

berakhirnya masa jabatan. Motivai utama yang mondorong perilaku 

manajemen laba adalah untuk memperoleh bonus yang maksimal pada 

akhir masa jabatannya. 

6. Motivasi Politis 

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang bidang 

usahanya banyak menyentuh masyarakat luas. Perusahaan cenderung 

menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau 

kinerjanya tidak terlalu baik. Jadi, pada aspek politis ini manajer 

cenderung melakukan mengelola laba untuk menyajikan laba yang lebih 

rendah dari nilai yang sebenarnya, terutama selama periode kemakmuran 

tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengurangi visibilitas perusahaan sehingga 

tidak menarik perhatian pemerintah dan publik yang dapat menyebabkan 

meningkatnya biaya politis perusahaan.  

2.2.3 Teknik Manajemen Laba 

Teknik manajemen laba sangatlah beragam, mulai dari teknik 

manajemen laba yang dibolehkan dalam SAK sampai teknik manajemen  laba 

yang bertentangan dan tidak dibolehkan dalam SAK. Sulistiawan et  al. 

(2011:44) mengemukakan beberapa teknik yang biasa dijumpai dalam praktik 

manajemen laba yakni sebagai berikut. 

1. Mengubah Metode Akuntansi 

Metode akuntansi merupakan pilihan-pilihan yang disediakan  oleh 

standar akuntansi dalam menilai aset perusahaan. Bentuk-bentuk pilihan 
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metode akuntansi meliputi: metode penilaian persediaan (FIFO, LIFO, 

rata-rata tertimbang, atau identifikasi  khusus),  metode penyusutan aset 

tetap (gari1s lurus, saldo menurun, atau jumlah angka tahun atau unit 

produksi), leasing, investasi pada obligasi, penggunaan metode harga 

pasar atau nilai buku pada aset jangka panjang, pembelian kembali saham 

perusahaan, dan pengakuan pendapatan.  

2. Membuat Estimasi Akuntansi 

Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi laba 

akuntansi melalui kebijakan dalam membuat estimasi akuntansi. Bentuk 

estimasi akuntansi tersebut meliputi: 

a Estimasi dalam menentukan besarnya jumlah piutang tidak tertagih, 

baik dengan persentase penjualan maupun persentase piutang. 

b Estimasi dalam menentukan umur ekonomis aset, baik aset tetap 

maupun aset tidak berwujud. 

c Estimasi tingkat bunga pasar yang digunakan untuk mendiskonto arus 

kas pada masa mendatang untuk penilaian kewajaran aset yang tidak 

memiliki pembanding atau kewajaran nilai obligasi. 

3. Mengubah Periode Pengakuan Pendapatan dan Biaya 

Teknik ini dilakukan untuk mempercepat atau menunda pengakuan 

pendapatan dan biaya dengan cara menggeser pendapatan dan biaya ke 

periode berikutnya agar memperoleh laba maksimum. Teknik ini biasanya 

ditemukan pada perusahaan yang akan melakukan IPO. Manajer akan 

mempercepat pengakuan pendapatan periode mendatang dengan 

melaporkannya ke periode tahun berjalan agar kinerja perusahaan pada 
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tahun berjalan menjelang IPO terlihat baik atau menunjukkan laba 

maksimal. 

4. Mereklasifikasi Akun Current dan Noncurrent 

Dalam hal ini manajemen laba dilakukan dengan memindahkan 

posisi akun dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi,  sebenarnya laporan 

keuangan yang disajikan sudah sama, tetapi karena kelihaian penyajinya, 

laporan keuangan ini bisa memberikan dampak interpretasi yang berbeda 

bagi penggunanya.  

5. Mereklasifikasi Akrual Diskresioner (Accrual Discretionary) dan Akrual 

Nondiskresioner (Accrual Nondiscretionary) 

Akrual diskresioner adalah akrual yang dapat berubah sesuai 

dengan kebijakan manajemen, seperti pertimbangan tentang penentuan 

umur ekonomis aset tetap atau pertimbangan pemilihan metode depresiasi. 

Sedangkan akrual nondiskresioner adalah akrual yang tidak dapat berubah 

karena kebijakan atau pertimbangan pihak manajemen, seperti perubahan 

piutang yang besar karena adanya tambahan penjualan yang signifikan. 

Akrual merupakan penjumlahan antara akrual diskresioner dan akrual 

nondiskresioner. Makin tinggi nilai akrual menunjukkan adanya strategi 

menaikkan  laba dan makin minus nilai akrual menunjukkan adanya 

strategi menurunkan laba. 

 

2.3 Corporate Governance 

2.3.1 Pengertian Corporate Governance 

Defenisi Corporate Governance menurut Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (2003) dalam Hery (2017:27) adalah seperangkat 
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peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus 

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

pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan 

hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sebagai sebuah sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

Menurut OECD (Organization for Economic Cooperation and 

Development) dalam Indra Surya dkk (2008:25) mendefinisikan corporate 

governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen 

perusahaan, board, pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai 

kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga mengisyaratkan 

adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas 

kinerja. Corporate governance dapat memberikan rangsangan bagi board dan 

manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan 

dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga 

mendorong perusahaan menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. 

Menurut Sulistyanto (2008:134) Good Corporate Governance 

diartikan sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar 

perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua 

stakeholdernya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, 

yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan kewajiban 

yang harus dilakukan perusahaan. Pemegang saham mempunyai hak untuk 

memperoleh semua informasi secara akurat dan tepat waktu. Sedangkan 

perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi 

mengenai kinerja perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan. 



 

 
18 

Menurut Is’ada (2013) corporate governance merupakan konsep yang 

diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau 

monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen 

terhadap  stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.  

2.3.2 Asas Good Corporate Governance 

Komite Nasional Kebijakan Governance pada tahun 2006 telah  

mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. 

Pedoman GCG merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, 

melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pemangku  

kepentingan. Dalam pedoman tersebut KNKG (Komite  Nasional  Kebijakan  

Governance) memaparkan asas-asas GCG sebagai berikut: 

1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses dan dipahami oleh stakeholder. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 

stakeholder lainnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya 

secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara 

benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap 
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memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lain. 

Akuntabilitas merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 

3. Responsibity (Responsibility) 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam  jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus  

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan 

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan stakeholder lainnya 

berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 

 

2.4 Komite Audit 

Menurut Kep. 29/PM/2004 komite audit adalah komite yang dibentuk 

oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan 

fungsinya. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan 

perusahaan. Menurut Sulistyanto (2008:141) komite audit bertugas melakukan 

pengawasan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan 
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dan pelaporan keuangan yang berkualitas, ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, dan pengawasan internal yang memadai. 

Menurut Nur Atikah (2013) komite audit merupakan komponen baru 

dalam sistem pengendalian perusahaan, selain itu komite audit dianggap 

sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan 

pihak  manajemen dalam menangani masalah pengendalian. 

Menurut pedoman GCG, tugas dan tanggung jawab komite audit 

adalah: 

1. Mendorong terbentuknya struktur pengawasan intern yang memadai. 

Adanya pengawasan intern ditujukan untuk mewujudkan prinsip 

pertanggungjawaban (responsibility) agar organ-organ perusahaan 

melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya berdasarkan aturan yang ada. 

2. Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan. Prinsip 

transparansi (transparency) dikembangkan dalam tugas ini. 

3. Mengkaji ruang lingkup dan ketepatan eksternal audit kewajaran biaya 

eksternal audit, serta kemandirian dan obyektivitas eksternal auditor. 

Komite audit dalam hal ini menjalankan prinsip akuntabilitas 

(accountability). 

4. Mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit 

selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit. Hal ini terkait 

dengan prinsip pertanggungjawaban (responsibility). 

  



 

 
21 

2.5 Kepemilikan Manajerial 

Menurut Fauziyah (2014) kepemilikan manajerial merupakan jumlah 

saham yang dimiliki oleh  manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial 

dapat diukur dengan  menghitung persentase saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan dengan seluruh jumlah saham perusahaan yang 

beredar. Salah satu mekanisme corporate governance yang dapat digunakan 

untuk mengurangi agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilkan 

saham oleh  manajemen.  

Menurut I Guna dan Arleen (2010) kepemilikan manajemen adalah 

saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang 

dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. 

Menurut Meitha dan Basuki (2013) kepemilikan manajerial adalah 

kepemilikan saham oleh pihak manajemen perusahaan. 

Adanya hubungan keagenan dengan pengendalian oleh agen  dalam 

sebuah perusahaan cenderung menimbulkan konflik keagenan. Konflik 

keagenan dapat diminamalisir dengan meningkatkan jumlah saham yang 

dimiliki oleh manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan manajemen 

dalam perusahaan maka manajemen akan cenderung untuk berusaha 

meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk 

kepentingan dirinya sendiri. 

 

2.6 Kepemilikan Institusional 

Menurut Ratnaningsih dan Cholis (2012) kepemilikan institusional 

merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti 

perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan investment banking. 
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Kepemilikan institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor 

tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Persentase 

saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses 

penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat 

akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. Kepemilikan institusional ini 

akan dipandang sebagai investor institusional dalam dua pandangan, yaitu 

sebagai pemilik sementara (transfer owner) dan  investor yang berpengalaman 

(sophisticated). 

Menurut Rabi’ah dan Furqani (2016) kepemilikan institusional 

merupakan presentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain 

baik yang berada di dalam maupun di luar negeri serta saham yang dimiliki 

pemerintah dalam maupun luar negeri. 

 

2.7 Profitabilitas 

Menurut Hery (2017:32) rasio profitabilitas digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas 

normal bisnisnya. Di samping bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, profitabilitas 

juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas manajemen dalam 

menjalankan kegiatan operasional perusahaan. 

Menurut Ernawati dan Dini (2015) profitabilitas merupakan 

kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam 

suatu periode tertentu. Menurut I Guna dan Arleen (2010) profitabilitas 
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merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan 

perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan perusahaan. 

Menurut Syarifah dan Furqani (2016) semakin tinggi profitabilitas 

maka semakin baik kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan, 

sedangkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan 

cenderung untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi. 

Tujuan rasio profitabilitas menurut Kasmir dalam Yatulhusna (2016), 

yaitu: 

a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam 

satu periode tertentu. 

b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun 

sekarang. 

c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 

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

e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan 

baik modal pinjaman maupun modal sendiri. 

 

2.8 Ukuran Perusahaan 

Menurut Hery (2017:11) Ukuran perusahaan adalah suatu skala di 

mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, 

antara lain total aktiva, log size, penjualan dan nilai pasar saham. Menurut 

Kumala (2016) ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk 
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mengetahui apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional yang lebih 

kompleks sehingga memungkinkan dilakukan manajemen laba. 

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 

besar pula. Hal ini disebabkan 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 

(Yatulhusna, 2016). 

 

2.9  Leverage 

Menurut Masni (2017) leverage merupakan suatu ukuran yang 

digunakan untuk mengetahui seberapa besar penggunaan utang untuk 

membiayai aktiva perusahaan. Selain itu, leverage juga dapat diartikan sebagai 

ukuran bagaimana perusahaan menggunakan aktiva dan sumber dananya yang 

memiliki beban tetap untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar 

dibandingkan dengan beban tetap tersebut, dengan maksud untuk 

memperbesar tingkat pengembalian (return) terhadap pemegang saham.  

Menurut Septiana dan Nur (2013) leverage diartikan sebagai alat untuk 

mengukur sejauh mana aktiva perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan 

utang. Leverage  perusahaan yang menunjukkan angka 0, berarti perusahaan 
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dalam beroperasi sepenuhnya  menggunakan modal sendiri atau tanpa 

menggunakan utang.  

Semakin besar tingkat leverage perusahaan, akan semakin besar 

jumlah utang yang digunakan, dan semakin besar risiko bisnis yang dihadapi 

terutama apabila kondisi perekonomian memburuk. Sebaliknya, semakin 

rendah leverage, maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai 

risiko yang kecil jika kondisi ekonomi merosot. Terdapat beberapa rasio 

leverage yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat leverage perusahaan, 

namun yang paling  sering digunakan yaitu rasio utang terhadap total aktiva  

(debt to total asset ratio) dan rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity 

ratio). 

 

2.10 Tinjauan Etika Islam terhadap Praktik dalam Pelaksanaan 

Manajemen Laba (Earnings Management) 

a. Al-Qur’an 

Menurut Amalia (2014) Etika bisnis dalam Islam adalah sejumlah 

perilaku etis bisnis (akhlaq al Islamiyah) yang dibungkus dengan nilai-nilai 

syariah yang mengedepankan halal dan haram. Kepercayaan, keadilan dan 

kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis di 

kemudian hari. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah (2) ayat 188: 
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Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagain yang 

lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-

Baqarah:188). 

 

Islam juga tidak memperbolehkan kepada siapa saja (khususnya dalam 

hal ini pelaku bisnis) untuk berbuat curang atau penipuan yang mana dari 

perbuatan tersebut akan berdampak merugikan pihak yang lain (Saputra, 

2017). Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa Ayat 29. 

                              

                           

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 di antara 

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. (QS. An-Nisa:29) 

 

Jika dikaitkan dengan manajemen laba, kedua ayat diatas menegaskan 

tentang kejujuran dalam bertransaksi bisnis. Hal ini sesuai dengan asas 

transparansi dalam pelaporan keuangan. Perusahaan harus menyediakan 

informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat 

diperbandingkan serta mudah diakses. 

b. Hadis 

Menurut Rochmad (2011)  hadis tentang laba perdagangan terdapat 

dalam  kitab yaitu Sahih Bukhari.  

ٌَّ صلي هللا علَو وسلّم، أَْعطَاهُ  ِدٍنَاًرا ٍَْشتَِرً لَوُ بِِو َشاةً فَاْشتََرى لَوُ بِِو َعْه ُعْرَوةَأَنَّ النَّبِ

َِْعِو َوَكاَن لَْواْشتَ  َِْه فَبَاَع إِْحَداىَُمابِِدٍنَاٍرَوَجاَءهُ بِِدٍنَاٍر َوَشاٍة فََدَعالَوُ بِاْلبََرَكِت فٌِ بَ َرى َشاتَ

 .التَُّراَب لََربَِح فَِوِ 
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Artinya: “Dari „Urwah al-Bariqi”Bahwasannya Nabi saw. memberinya 

uang satu dinar untuk dibelikan kambing. Maka dibelikannya dua 

ekor kambing dengan uang satu dinar tersebut, kemudian dijualnya 

yang seekordengan harga satu dinar. Setelah itu ia datang kepada 

Nabi saw. dengan membawa satu dinar dan seekor kambing. 

Kemudian beliau mendo'akan semoga perdagangannya mendapat 

berkah. Dan seandainya uang itu dibelikan tanah, niscaya 

mendapat laba pula” 

 

 

2.11 Penelitian Terdahulu 

Untuk memberikan gambaran dan kerangka pemikiran dalam 

penelitian maka perlu sekiranya untuk membahas hasil-hasil penelitian 

terdahulu sebagai acuan dalam membandingkan penelitian saat ini dengan 

penelitian terdahulu sehingga akan menghasilkan suatu analisa yang sesuai 

berdasarkan dengan teori. Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-

penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini 

dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut. 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama / Tahun Judul Penelitian Variabel Hasil 

1. Welvin I Guna 

dan Arleen 

Herawaty 

(2010). 

 

Publikasi: 

Jurnal Bisnis 

dan Akuntansi 

Vol 12, No.1. 

Pengaruh 

Mekanisme Good 

Corporate 

Governance, 

Independensi 

Auditor, Kualitas 

Audit dan Faktor 

Lainnya terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel 

Independen: 
Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajemen, 

Komite Audit, 

Komisaris 

Independen, 

Independensi 

Auditor, 

Leverage, 

Kualitas Audit, 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan 

Kepemilikan 

Institusinal, 

Kepemilikan 

Manajemen, Komite 

Audit,Komisaris 

Independen, 

Independensi Auditor 

dan Ukuran Perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap Manajemen 

Laba. 

 

Leverage, Kualitas 

Audit, dan Profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba 
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Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

 

2. Robert Jao dan 

Gagaring 

Pagalung 

(2011) 

 

Publikasi: 

Jurnal 

Akuntansi & 

Auditing. Vol. 

8. No. 1. 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, Dan 

Leverage 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Perusahaan 

Manufaktur 

Indonesia 

Variabel 

Independen: 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Ukuran Dewan 

Komisaris, 

Komposisi 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Leverage 

 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

Pelaksanaan Corporate 

Governance melalui  

Kepemilikan 

Manajerial, Komposisi 

Dewan  

Komisaris Independen, 

dan jumlah pertemuan  

Komite Audit 

mempunyai pengaruh 

negatif  

signifikan terhadap 

Manajemen Laba. Disisi 

lain Kepemilikan 

Institusional dan Ukuran  

Dewan Komisaris 

mempunyai pengaruh 

positif  

signifikan terhadap 

Manajemen Laba. 

Ukuran perusahaan 

mempunyai hubungan 

negatif signifikan 

terhadap Manajemen 

Laba. 

 

Leverage tidak 

mempunyai hubungan 

negatif signifikan 

terhadap Manajemen 

Laba. 

3. Yoga Sasono 

(2011) 

 

Publikasi: 

Skripsi 

Universitas 

Jember. 

 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel 

Independen: 

Proporsi Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Ukuran Dewan 

Komisaris, 

Keberadaan 

Komite Audit, 

Kualitas 

Proporsi Dewan 

Komisaris, Dewan 

Komisaris, Kualitas 

Auditor, Kepemilikan 

Manajerial berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba dengan 

arah negatif. 

 

Keberadaan Komite 
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Auditor, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial 

 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

Audit, Kepemilikan 

Institusional tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen 

laba 

4. Bimo Bayu Aji 

(2012) 

 

Publikasi: 

Skripsi 

Universitas 

Diponegoro 

Semarang. 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap  

Manajemen Laba 

Pada Perusahaan 

Manufaktur  

Di Bursa Efek 

Indonesia 

Variabel 

Independen: 

Dewan Direksi, 

Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Reputasi 

Auditor, Komite 

Audit, Ukuran 

Perusahaan 

 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

Ukuran Dewan  Direksi 

dan Komite Audit  tidak  

berpengaruh signifikan 

terhadap Earnings 

Management. 

 

Dewan Komisaris 

Independen,  

Reputasi Auditor, dan 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Earnings 

Management   

5. Septiana Ratna 

Sari dan Nur 

Fadjrih Asyik 

(2013) 

 

Publikasi: 

Jurnal Ilmu & 

Riset Akuntansi 

Vol. 2 No. 6  

Pengaruh Leverage 

dan Mekanisme 

Good Corporate  

Governance 

terhadap 

Manajemen Laba 

Variabel 

Independen: 

Leverage, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Dewan 

Komisaris, 

Komisaris 

Independen, 

Komite Audit  

 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

Leverage, Kepemilikan 

Manajerial, Dewan 

Komisaris dan 

Komisaris Independen 

berpengaruh negatif 

terhadap Manajemen 

Laba. 

 

Kepemilikan 

Institusional dan Komite 

Audit berpengaruh 

positif terhadap 

Manajemen Laba. 

6. Hikmah Is’ada 

Rahmawati 

(2013) 

 

Pengaruh Good 

Corporate 

Governance (GCG) 

Terhadap  

Variabel 

Independen: 

Dewan 

Komisaris 

Pengujian secara parsial 

menunjukkan bahwa 

dewan komisaris 

independen berpengaruh 
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Publikasi: 

Accounting 

Analysis 

Journal. ISSN 

2252-6765. 

 

Manajemen Laba 

Pada Perusahaan 

Perbankan 

Independen, 

Komite Audit 

Independen, 

Kepemilikan 

Manajerial 

 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

negatif terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan komite audit 

independen dan  

kepemilikan manajerial 

tidak berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba. 

 

Mekanisme good 

corporate governance 

yang digunakan yaitu 

dewan komisaris 

independen, komite 

audit independen, dan  

kepemilikan manajerial 

secara simultan 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

7. Veliandina 

Chivan Naftalia 

dan Marsono 

(2013) 

 

Publikasi: 

Diponegoro 

Journal of 

Accounting Vol 

2, No.3. 

Pengaruh Leverage 

Terhadap 

Manajemen Laba  

Dengan Corporate 

Governance 

Sebagai Variabel  

Pemoderasi 

Variabel 

Independen:  

Leverage 

 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

Variabel 

Pemoderasi: 

Corporate 

Governance 

Leverage  berpengaruh 

terhadap manajemen  

laba. Kepemilikan  

institusional  tidak  

berpengaruh  terhadap  

manajemen laba  

sedangkan  variabel  

kepemilkan  

institusional 

berpengaruh  negatif  

signifikan.  Variabel  

kepemilikan  manajerial 

dan komisaris  

independen juga  tidak 

terbukti  menjadi 

variabel  pemoderasi. 

8. Najmi 

Yatulhusna 

(2015) 

 

Publikasi: 

Skripsi 

Universitas 

Islam Negeri 

Syarif 

Hidayatullah. 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, Umur 

dan Ukuran 

Perusahaan 

Terhadap 

Manajemen Laba 

 

Variabel 

Independen: 

Profitabilitas, 

Leverage, Umur 

dan Ukuran 

Perusahaan 

 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba 

Variabel profitabilitas, 

leverage, umur, dan 

ukuran perusahaan 

secara simultan atau 

bersama-sama 

berpengaruh terhadap 

variabel manajemen 

laba. Dan secara parsial 

hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

profitabilitas, leverage, 
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dan umur perusahaan 

berpengaruh sifnifikan 

terhadap manajemen 

laba, sedangkan ukuran 

perusahaan terbukti 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

9. Izza Kumala 

(2016) 

 

Publikasi: 

Universitas 

Muhammadiyah 

Sidoarjo. 

Pengaruh 

Corporate 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Dan Leverage 

Terhadap Earning 

Management 

Variabel 

Independen: 

Proporsi 

Komisaris 

Independen, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Leverage 

 

Variabel 

Dependen: 

Earning 

Management 

Proporsi  Komisaris 

Independen,  

Kepemilikan  

Manajerial,  

Kepemilikan  

Institusional  tidak  

berpengaruh  untuk  

mengurangi tindakan 

Manajemen Laba. 

 

Ukuran Perusahaan dan 

Leverage 

berpengaruh  untuk  

mengurangi  tindakan  

Manajemen Laba. 

Secara  

simultan variabel  

corporate  governance  

(proporsi  komisaris  

independen,  

kepemilikan  manajerial,  

kepemilikan  

institusional),  ukuran  

perusahaan  dan  

leverage terbukti 

berpengaruh untuk 

mengurangi tindakan 

Manajemen Laba 

10. Shierly Pricilia 

dan Liana 

Susanto 

(2017) 

 

Publikasi: 

Jurnla Ekonomi 

Vol. XXII No. 

2. 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan  

Manajerial, 

Komisaris 

Independen, Dan 

Ukuran Dewan  

Komisaris 

Terhadap 

Variabel 

Independen: 

Kepemilikan 

Institusional, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Komisaris 

Independen, 

Ukuran Dewan 

Komisaris 

Kepemilikan Manajerial 

dan Ukuran Dewan 

Komisaris berpengaruh 

signifikan terhadap  

manajemen laba serta 

manajemen laba 

memiliki pengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja  

keuangan. 
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Manajemen Laba 

Serta Implikasinya  

Terhadap Kinerja 

Keuangan Pada 

Perusahaan 

Manufaktur  

Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek 

Indonesia Periode 

2012-2014 

 

Variabel 

Dependen: 

Manajemen 

Laba, Kinerja 

Keuangan 

 

Kepemilikan 

Institusional dan dan 

Komisari Independen 

tidak berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba. 

 

2.12 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan uraian diatas, maka variabel di dalam penelitian ini adalah 

Manajemen Laba (Earnings Management) sebagai variabel dependen dan 

Corporate Governance (Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, dan 

Kepemilikan Institusional), Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage 

sebagai variabel independen. Untuk memudahkan penelitian, maka dibuatlah 

suatu desain penelitian yang menjadi arahan dalam melakukan pengumpulan 

data serta analisisnya. Desain penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parsial 

Simultan 

 

2.13 Pengembangan Hipotesis 

2.13.1 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 

melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite  audit 

mempunyai tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam 

menjalankan tanggungjawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan 

dengan kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem 

pelaporan keuangan. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, 

 

Manajemen Laba 

(Y) 

Leverage  

(X6) 

Profitabilitas  

(X4) 

Ukuran Perusahaan 

(X5) 

Komite Audit (X1) 

Kepemilikan Manajerial 

(X2) 

Kepemilikan Institusional  

(X3) 
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keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk 

ketua komite audit. Anggota  komite yang berasal dari komisaris hanya 

sebanyak satu orang, anggota komite ini merupakan komisaris independen 

sekaligus ketua komite.  Anggota lainnya yang bukan merupakan komisaris 

independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen. 

Meitha dan Hadiprajitno (2013) menemukan bahwa jumlah anggota 

komite audit yang lebih besar akan dapat menurunkan atau meminimalisir 

manajemen laba. Ratna dan Nur (2013) menyatakan bahwa komite audit 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Jao dan Gagaring (2011) 

menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesisnya sebagai berikut: 

H1: Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

2.13.2 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang  

berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan manajer. Jika  manajer 

mempunyai kepemilikan pada perusahaan, maka manajer akan  bertindak 

sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer  juga mempunyai 

kepentingan di dalamnya. Pricilia dan Liana (2017) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Corvanty Kumaat (2013) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Sasono (2011) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

dengan arah negatif. Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka 

hipotesisnya sebagai berikut: 

H2: Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba 
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2.13.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional merupakan salah satu cara untuk memonitor 

kinerja manajer dalam mengelola perusahaan, sehingga dengan adanya 

kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa mengurangi perilaku 

manajemen laba yang dilakukan manajer. Investor institusional merupakan 

pihak yang dapat memonitor agen dengan saham  kepemilikannya, sehingga 

motivasi manajer untuk mengatur laba  menjadi berkurang. 

Indriastuti (2012) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Ratna dan Nur 

(2013) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif 

terhadap Manajemen Laba. Juliani dan Muhammad (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesisnya sebagai berikut: 

H3: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

2.13.4 Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen Laba 

Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja manajemen dalam 

mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan 

perusahaan. Laba yang dihasilkan perusahaan selama tahun berjalan dapat 

menjadi indikator terjadinya praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan. 

Biasanya manajemen laba dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi 

komponen laba rugi yang dilaporkan perusahaan (Welvin dan Arleen, 2010) 

I Guna dan Arleen (2010) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Yatulhusna (2015) menyatakan bahwa 
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profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan rangkaian 

penjelasan diatas, maka hipotesisnya sebagai berikut: 

H4: Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

2.13.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui 

apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks  

sehingga memungkinkan dilakukan manajemen laba. Ukuran perusahaan 

adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan  

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

pasar saham (Kumala, 2016). 

Kumala (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Nofia Sari (2016) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Jao dan 

Gagaring (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan 

negatif signifikan terhadap Manajemen Laba. 

Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesisnya sebagai 

berikut: 

H5: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

2.13.6 Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba 

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan 

hutang. Dengan semakin banyaknya hutang maka manajemen  harus dapat 

lebih meyakinkan pihak kreditur bahwa perusahaan tetap dapat 

mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya. Leverage  yang tinggi 

akan berpengaruh dengan nilai pembiayaan yang juga tinggi  dengan maksud 
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untuk mempertahankan kinerja keuangan perusahaan  dalam jangka panjang, 

dengan mempertahankan kinerja perusahaan  tersebut, diharapkan kreditur 

juga akan tetap memiliki kepercayaan terhadap manajemen perusahaan. 

Rabi’ah dan Astri (2016) menyatakan bahwa Leverage berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Chivan dan Marsono (2013) menyatakan bahwa 

Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Ratna dan Nur (2013) 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan rangkaian penjelasan diatas, maka hipotesisnya sebagai berikut: 

H6: Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

2.13.7 Pengaruh antara Corporate Governace (Komite Audit , Kepemilikan 

Manajerial dan Kepemilikan Institusional) Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Leverage terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis 

parsial dan teori-teori yang memperkuatnya, maka hipotesis kelima dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H7: Good Governace (Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan 

Kepemilikan Institusional) , Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan 

Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba 

 

 


