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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Putu (2008) mendefinisikan 

suatu  hubungan keagenan sebagai suatu kontrak atau satu orang atau lebih 

(principal). Dalam hal ini, principal mendelegasikan beberapa kewenangan 

kepada agen untuk mengambil keputusan.Jika kedua belah pihak berhubungan 

untuk memaksimalisasi utilitas, maka ada kemungkinan agen tidak selalu 

bertindak untuk kepentingan utama principal. Untuk itu, principal dapat 

membatasi agen dengan cara pendapatan insentif. Konflik kepentingan antara 

manajer (agent) dan stakeholder (principal) menyebabkan adanya masalah 

keagenan, manajemen tidak selalu bertindak untuk kepentingan stakeholder, tetapi 

terkadang untuk kepentingan manajemen itu sendiri tanpa memperhatikan dampak 

yang diakibatkan kepada stakeholder. 

Teori keagenan adalah teori yang menyatakan mengenai pentingnya 

pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan 

kepada tenaga professional (agent) yang lebih mengerti dan profesional dalam 

menjalankan bisnis (Hutabarat dan Huseini, 2006:47). Tujuan dipisahkannya 

pengelolaan dari kepemilkikan perusahaan yaitu agar pemilik perusahaan 

memperoleh keuntungan yang maksimal dengan biaya produksi yang seefisien 

mungkin.Para tenaga professional ini berperan sebagai agen pemegang saham. 

Agen bertugas untuk kepentingan perusahaan dan memiliki wewenang dalam 

menjalankan perusahaan. Pemilik perusahaan bertugas mengawasi dan memonitor 
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jalannya perusahaan yang dikelola manajemen. Pemilik perusahaan juga 

mengembangkan system insentif bagi pengelola manajemen untuk mamastikan 

bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan. 

Teori keagenan menyatakan bahwa semua individu akan bertindak untuk 

kepentingan diri mereka sendiri, hal ini akan menyebabkan terjadinya konflik 

kepentingan. Pihak principal akan termotivasi untuk memaksimalkan 

kesejahteraannya dengan profitabilitas perusahaa yang selalu meningkat. 

Sedangkan manajemen akan termotivasi untuk memaksimumkan 

kesejahteraannya sendiri dengan memilih prinsip akuntansi yang sesuai dengan 

tujuannya memaksimalkan kepentingannya. Konflik kepentingan tersebut secara 

alamiah akan terjadi dalam struktur kepemilikan perusahaan tersebar kepada 

ouside investors seperti yang terjadi di pasar modal. Masalah–masalah keagenan 

tersebut timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara principal dan 

agent.Pemegang saham sebagai pihak principal mengadakan kontrak untuk 

memaksimumkan kesejahteraan dirinya dengan profitabilitas yang selalu 

meningkat. Manajer sebagai agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Dalam hal ini terdapat perbedaan 

kepentingan antara manajer dengan pemilik perusahaan. 

Hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih pihak 

(principal) memberikan tugas kepada pihak lain (agen) untuk melaksanakan jasa 

dan pendelegasian wewenangn dalam pengambilan keputusan (Jensen dan 

Meckling 1976 dalam Mutamimah, 2003). Kontrak tersebut menjelaskan bahwa 

agen bertugas untuk bekerja menjalankan perusahaan dengan aksi-aksinya, 
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sementara fungsi utilitas untuk kepentingan akhir oleh pemilik. Masalah akan 

timbul ketika ada kebutuhan untuk memperhitungkan fungsi utilitas agen juga 

karena fungsi inilah yang mendorong aksi-aksi agen. Akuntansi berperan penting 

dalam menyediakan informasi pasca kejadian atau disebut peranan pasca 

keputusan. 

 

2.2 Manajemen Laba (Earning Management) 

Menurut Sulistyanto (2008:49), manajemen laba adalah suatu tindakan 

yang dilakukan oleh pihak manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba 

yang dilaporkan dari unit yang menjadi tanggungjawabnya, yang tidak 

mempunyai hubungan dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan 

untuk jangka panjang. Manajemen laba menjadi menarik untuk diteliti karena 

dapat memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan 

usahanya pada suatu periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan munculnya 

motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk mengatur data keuangan yang 

dilaporkan. 

Menurut Surifah (2000) dalam Muhammad Ma’ruf (2006) bahwa 

manajemen dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan 

untuk mengambil keputusan, karena manajemen laba merupakan suatu bentuk 

manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi antara 

manajer dan pihak eksternal perusahaan. 

Scott (2012:224), mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan manajer 

dalammemilih kebijakan akuntansi, untuk mencapai beberapa tujuan yang 

spesifik. Manajemen laba dapat mempengaruhi motivasi manajer untuk 
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meminimalkan usaha, karena manajer dapat menggunakan manajemen laba untuk 

kelancarankompensasi mereka dari waktu ke waktu. Menurut Belkaoui (2006:75), 

manajemen laba merupakan suatu kemampuan untuk mengubah laporan 

keuangan, kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil-

hasil kontraktual yang bergantung pada angka-angka akuntansi yang dilaporkan. 

Menurut Antonia (2008), manajemen laba merupakan tindakan yang 

dilakukan oleh pihak manajemen secara sengaja dengan melakukan manipulasi 

laporan keuangan yang masih sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi, yang 

bertujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada pengguna 

laporan keuangan untuk keuntungan manajer. Berdasarkan definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa manajemen laba adalah usaha yang dilakukan oleh 

manajemen untuk mengatur jumlah laba yang dilaporkan oleh perusahaan dengan 

suatu tujuan tertentu yang akan menguntungkan manajer secara individu ataupun 

perusahaan. 

2.2.1 Faktor-Faktor Pendorong Manajemen Laba 

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Scott (2006:243) ada 

beberapa motivasi terjadinya manajemen laba, sebagai berikut : 

a. Bonus Plan Hypothesis (Hipotesis Rencana Bonus) 

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan 

utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan 

bonus besar berdasarkan laba lebih banyak menggunakan akuntansi yang 

meningkatkan laba yang dilaporkan. 

Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji 

bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan 
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mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi 

manajer untuk mengelola atau mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai 

dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus. Seandainya pada tahun 

tertentu kinerja sesungguhnya dibawah syarat untuk memperoleh bonus, maka 

manajer akan melakukan manajemen laba agar labanya dapat mencapai 

tingkat minimal untuk memperoleh bonus. Sebaliknya, jika pada tahun itu 

kinerja yang diperoleh manajer jauh diatas jumlah yang disyaratkan untuk 

memperoleh bonus, manajer akan mengelola agar laba yang dilaporkan 

menjadi tidak terlalu tinggi. Kelebihan laba yang sesungguhnya dengan laba 

yang dilaporkan akan disajikan pada tahun berikutnya. Upaya ini akan 

membuat manajer cenderung akan selalu memperoleh bonus dari periode ke 

periode. Akibatnya, pemilik perusahaan terpaksa harus kehilangan sebagian 

dari kesejahteraan yang dibagikan kepada manajer sebagai bonus. 

b. Debt Covenant Hypothesis (Hipotesis Rencana Utang) 

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit 

cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan 

laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak eksternal. 

Dapat disimpulkan bahwa motivasi dilakukannya manajemen laba meliputi 

motivasi internal dan eksternal. Motivasi internal dimaksudkan untuk 

menguntungkan manajemen dalam mendapatkan kompensasi maupun bonus 

manajemen. Sedangkan bonus eksternal meliputi perbaikan hubungan 

perusahaan dengan investor, kreditor dan para stakeholders lainnya. 
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c. Political Cost Hypothesis (Hipotesis Biaya Politik) 

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan 

perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal 

tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera 

mengambil tindakan, misalnya mengenakan peraturan antitrust, menaikkan 

pendapatan perusahaan dan lain-lain. 

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan 

pada perusahaan-perusahaan yang akan go publik belum memiliki nilai pasar, 

dan menyebabkan manajer perusahaan akan go publik melakukan manajemen 

laba dalam prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham 

perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang dilaporkan 

karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan 

aturan yang lebih ketat. 

 

2.2.2 Pola Manajemen Laba 

Manajer dapat melakukan berbagai pola manajemen laba. Scott (2009:405) 

menyebutkan pola-pola manajemen laba tersebut antara lain : 

a. Taking a Bath, Pola ini sering terjadi karena adanya tekanan organisasi atau 

reorganisasi. Ketika perusahaan harus melaporkan kerugian, manajemen 

melaporkan kerugian dalam jumlah yang besar karena sudah kepalang rugi. 

Manajer akan menghapus aset dan mengakui biaya pada tahun berjalan 

sehingga nilai pengakuan akrual di masa depan akan menjadi kecil. 

Pembalikan akrual ini akan meningkatkan profitabilitas keuntungan yang 

dilaporkan dimasa depan. 
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b. Minimalisasi Laba  

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang 

tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat 

diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 

c. Maksimalisasi Laba  

Pola manajemen laba ini dilakukan oleh manajer dengan tujuan untuk 

mendapatkan bonus yang lebih banyak dengan menaikkan laba yang dilaporkan. 

Perusahaan yang juga hampir melanggar perjanjian utang cenderung melakukan 

maksimalisasi laba agar terhindar dari kemungkinan terjadinya tindakan 

pelanggaran perjanjian utang perusahaan. 

d. Perataan Laba  

Manajer melakukan pola manajemen laba ini dengan melakukan perataan 

laba yang dilaporkan sepanjang periode ke periode berikutnya untuk mendapatkan 

kompensasi atau bonus yang relative konstan. Hal ini kerap dilakukan oleh 

manajemen yang bersifat enggan dalam mengambil resiko (risk averse).Laba 

dengan valatilitas tinggi juga mengindikasikan kemungkinan terjadinya 

pelanggaran perjanijan utang yang semakin tinggi. Hal ini akan mendorong 

manajemen melakukan manajemen laba dalam perataan laba untuk mengurangi 

valatilitas laba bersih yang dilaporkan sehingga covenant ratio dapat bersifat 

konstan atau rata sepanjang waktu. Laba bersih yang rendah yang dilaporkan 

perusahaan juga akan mempengaruhi reputasi dan kedudukan manajer. Hal ini 

mendorong manajer melakukan perataan laba untuk mengurangi kemungkinan 

melaporkan laba bersih yang rendah. Manajer juga melakukan perataan laba yang 
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dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal. Laba yang konstan dapat 

menyampaikan informasi ke pasar mengenai persentasi laba perusahaan. 

 

2.2.3 Metode Manajemen Laba 

Perkembangan penelitian akuntansi keuangan dan keprilakuan oleh para 

akademis menghasilkan barbagai metode dan model untuk mengidentifikasi dan 

mendeteksi manajemen laba (Sulistyanto, 2008:6).Peningkatan penelitian 

terutama mengenai manajemen laba didasari oleh semakin meluasnya upaya 

rekayasa informasi dalam laporan keuangan yang merugikan pihak-pihak 

pengguna laporan seperti investor, kreditor, pemilik, pemerintah. Menurut 

Sulistyanto (2008:49), manajemen laba tidak lagi merugikan perekonomian mikro 

tapi juga mempengaruhi dan merugikan perekonomian makro bahkan 

perekonomian global. 

Upaya awal untuk memahami manajemen laba adalah dengan memahami 

akuntansi berbasis akrual Sulistyanto (2008:53). Basis akuntansi ini merupakan 

dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak dan 

kewajiban tanpa memperhatikan waktu penerimaan dan pengeluaran kas. Biaya 

dapat diakui pada periode tertentu walau pengeluaran kas telah terjadi pada 

periode sebelumnya atau sebaliknya. 

 

2.2.4 Discretionary accrual  

Menurut Sulistyanto (2008) dalam Haryati (2010), menjelaskan pengertian 

akrual diskresioner atau kebijakan akuntansi akrual adalah suatu cara yang 

digunakan untuk mengurangi pelaporan laba yang sulit di deteksi melalui 
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manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual, misalnya dengan 

menaikan laba amortisasi dan depresiasi, mencatat persediaan yang sudah usang. 

Akrual adalah semua kejadian yang bersifat operasional pada suatu tahun yang 

berpengaruh terhadap arus kas. Perubahan piutang dan hutang merupakan akrual, 

juga persediaan. Akuntan memperhitungkan akrual untuk perbandingan biaya 

dengan pendapatan, melalui perlakuan transaksi yang berkaitan dengan laba 

bersih, akuntan dapat mengatur laba bersih sesuai dengan yang diharapkan. 

Menurut Perry dan William (2001) dalam Ma’ruf (2006), total akrual 

terdiri dari komponen discretionary accruals dan nondiscretionary accruals. 

Discretionary accruals adalah komponen akrual yang berada dalam kebijakan 

manajemen. Artinya manajer memberikan intervensinya dalam proses pelaporan 

keuangan. Sedangakan nondiscretionary accruals adalah komponen akrual diluar 

kebijakan manajemen. 

Sulistyanto (2008:68), nilai discretionary accruals dapat bernilai nol, 

positif, atau negatif. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan 

pola perataan laba , nilai positif menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan 

pola penaikan laba dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola 

penurunan laba.  

Penelitian tentang manajemen laba hampir seluruhnya menggunakan 

pendekatan akrual sehingga tidak heran jika sebagian dari peneliti menggunakan 

istilah yang menyebut earning managemen sebagai accrual management. Salah 

satu kelebihan dari pendekatan total akrual adalah pendekatan ini berpotensi untuk 

dapat mengungkapkan cara-cara untuk menurunkan atau menaikkan karena cara-

cara tersebut kurang mendapatkan perhatian untuk diketahui oleh pihak luar. 
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2.3 Reputasi Auditor 

Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen. 

Hal itu berarti auditor harus memiliki kemampuan, dapat bersikap netral atau 

tidak memihak dan bersikap objektif agar laporan auditor yang dikeluarkan 

memiliki kredibilitas yang tinggi. Kompetensi dan independensi yang dimiliki 

oleh auditor juga akan membuat para pengguna laporan keuangan merasa yakin 

dan percaya atas laporan keuangan yang telah di audit, sebab para pengguna 

laporan keuangan akan mengambil keputusan investasi berdasarkan laporan 

keuangan yang telah diaudit tersebut. 

Menurut Arent and Loebbecke (2001) dalam Jusuf (2003:6), kantor 

akuntan publik (KAP) sebagai auditor independen atau eksternal 

bertanggungjawab atas audit laporan keuangan historis dari seluruh perusahaan 

publik dan perusahaan besar lainnya. Sehinnga auditor harus bekerja secara lebih 

cermat dalam mendeteksi terjadinya manipulasi laporan keuangan yang dapat 

mempengaruhi nilai perusahaan. 

Auditor bereputasi baik atau yang lebih di kenal dengan Auditor big four 

adalah kelompok empat firma jasa professional dan akuntansi internasional 

terbesar, yang menangani mayoritas pekerjaan audit untuk perusahaan publik 

maupun perusahaan tertutup.The big four terdiri dari : Deloitte Touche Tohmatsu, 

Price Waterhouse Cooper, Ernest & Young, dan Klynveld, Peat, Marwick, 

Goerdeller (KMPG). Saat ini keempat kantor akuntan publik (KAP) “the big 

four” mempunyai kemampuan melayani pasar internasional. Sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di Indonesia “the big four” ini diwakili kepentingannya 

oleh kantor akuntan publik (KAP) Indonesia sendiri. 
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Empat KAP tersebut berafiliasi dengan beberapa KAP di Indonesia. KAP 

Osman Bing Satrio berafiliasi dengan Deloitte Touche Tohmatsu, KAP Haryanto 

Sahari berafiliasi dengan Price Waterhouse Cooper, KAP Purwanto, Sarwoko, 

Sandjaja berafiliasi dengan Ernest & Young, dan KAP Sidharta, Widjaja 

berafiliasi dengan Klynveld, Peat, Marwick, Goerdeller ( KMPG). KAP yang 

berafiliasi dengan the big four di Indonesia juga dinilai mempunyai reputasi yang 

baik. Auditor dengan reputasi yang baik akan dapat mendeteksi adanya 

manajemen laba dengan lebih dini (Widyaningdyah, 2001). 

 

2.4 Komposisi Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah adalah bagian dari dewan komisaris 

perusahaan yangbertanggungjawab dalam mempekerjakan, melakukan evaluasi 

dan melakukan pemecatan untukpara manajer puncak (KNKG, 2006). Secara 

lebih luas tugas komisaris independen adalahmengawasi dewan direksi 

perusahaan dalam mencapai kinerja dalam business plan danmemberikan nasihat 

kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak 

sesuaidengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan (Alijoyo dkk, 2004). 

Dalam mengefektifkan peran dan fungsi komisaris, terdapat beberapa 

permasalahan kontemporer seperti salah satunya adalah permasalahan komposisi 

keanggotaan, bagaimana memastikan bahwa komposisi komisaris independen 

merupakan komposisi yang “tepat” sehingga memungkinkan dicapainya 

pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan efektif. Indonesia menganut 

sistem dual board (two-tier) seperti yang dipakai di Eropa dalam struktur 

organisasi internalnya. Satu board dikenal sebagai dewan komisaris, dan satu yang 
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lain dikenal sebagai dewan direksi. Keduanya merupakan inti dari menkanisme 

pengendalian internal. 

Vafeas (2000) dalam Siallagan (2006) menyatakan bahwa peranan 

komisaris indpenden diharapkan dapat meningkatkan kualitas laba dengan 

membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan 

keuangan, dengan semakin banyak 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. 

Sesuai Keputusan Direksi Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004  

Peraturan Nomor I-A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain 

saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat bahwa komisaris independen 

sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jajaran anggota dewan 

komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum Pencatatan 

dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah saham 

perusahaan tersebut tercatat. 

Menurut Sulistyanto (2008:144), ada beberapa misi yang diemban Dewan 

Komisaris Independen untuk mewujudkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih, 

dan bertanggungjawab. 

a. Mendorong terciptanya iklim yang objektif dan keadilan untuk semua 

kepentingan sebagai prinsip utama pembuatan keputusan manajerial.  

b. Mendorong diterapkanya prinsip dan praktek Good Corporate Governance 

(GCG) di Indonesia.  
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c. Bertanggung jawab untuk mendorong diterapkannya prinsip GCG melalui 

pemberdayaan Dewan Komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan 

pemberian nasihat kepada manajer secara efektif dan lebih memberikan nilai 

tambah bagi perusahaan.  

Kriteria Komisaris Independen menurut FCGI dalam Surya dan 

Yustiavandana (2006:136), yaitu:  

a. Komisaris Idependen merupakan anggota manajemen.  

b. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau 

seorang penjabat atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung 

atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.  

c. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terahir tidak 

dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau 

perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan 

dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi 

seperti itu.  

d. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan 

atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.  

e. Komisaris Independen bukan merupakan pemasok atau pelanggan yang 

signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainya yang satu 

kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak 

langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.  

f. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau 

perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan 

tersebut.  
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g. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun 

atau hubungan lainnya, atau secara wajar dapat diangap sebagai campur 

tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris 

untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.  

Terkait dengan manajemen laba, komisaris independen tidak berkaitan 

langsung dengan perusahaan yang mereka tangani, karena mereka bertugas untuk 

mengawasi direksi perusahaan tanpa ada tekanan dari pihak manapun, sehingga 

pekerjaan yang dilakukannya murni tanpa ada campur tangan dengan pihak 

manapun.Yang perlu di perhatikan adalah mengenai independensi dewan 

komisaris, independensi yang dimaksud disini adalah anggota dewan komisaris 

tidak memiliki hubungan yang terlalu dekat dengan manajemen maupun dengan 

perusahaan melalui transaksi-transaksi yang jumlahnya signifikan, hubungan 

keluarga, dan hubungan-hubungan lainnya yang dapat independen tidak dapat 

berfikir secara objektif. 

 

2.5 Kompensasi Bonus 

Kompensasi Bonus merupakan salah satu penghargaan yang diberikan 

oleh perusahaan atas jasa karyawan. Pada umumnya, tujuan setiap organisasi 

dalam merancang sistem kompensasi adalah untuk memikat karyawan dan 

menahan karyawan yang kompeten. Selain itu, kompensasi harus bisa memotivasi 

para karyawan serta mematuhi semua peraturan hukum.Penelitian Healy (1985) 

dalam Andiany (2011) menggunakan pendekatan program bonus manajemen yang 

dikenal dengan istilah penting yaitu bogey dan cap, bahwa manajer akan 

memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah (bogey) 
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dan batas atas (cap). Ketika laba berada di bawah (bogey) manajer tidak 

mendapatkan bonus, dan ketika laba berada diatas (cap) manajer akan 

mendapatkan bonus tetap. Jika perusahaan memiliki kompensasi (bonus scheme), 

maka manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih 

untuk dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima.  

 

2.6 Leverage  

Leverage adalah hutang sumber dana yang digunakan perusahaan untuk 

membiayai asetnya diluar sumber dana modal atau ekuitas. Leverage dibagi 

menjadi dua yaitu leverage operasi (operating leverage) dan leverage kauangan 

(finacial leverage). Leverage operasi adalah suatu indikator perubahan laba bersih 

yang diakibatkan oleh besarnya volume penjualan sedangkan leverage kauangan 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan equity 

yang dimilikinya. 

Menurut Verawati (2012), hutang merupakan perjanjian antara perusahaan 

sebagai debitur dengan kreditur. Dalam perjanjian hutang ini, ada kepentingan 

perusahaan untuk dinilai positif oleh kreditur dalam hal kemampuan membayar 

hutangnya. Terdapat kemungkinan bahwa adanya perjanjian kontrak hutang 

memicu manajemen untuk meningkatkan laba dengan tujuan memperlihatkan 

kinerja positif pada kreditur sehingga memperoleh suntikan dana atau untuk 

memperoleh penjadwalan kembali pembayaran hutang. 

Menurut Sam’ani (2008) hutang atau leverage merupakan pengorbanan 

ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan dimasa depan dalam bentuk 
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penyerahan barang atau jasa yang disebabkan transaksi atau peristiwa dimasa lalu. 

Utang dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu : 

1. Hutang jangka pendek atau hutang lancar (current liabilitie) yaitu kewajiban 

perusahaan yang pelunasnya atau pembayarannya akan dilakukan dalam 

jangka pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva 

lancar yang dimiliki oleh perusahaan. 

2. Hutang jangka panjang yaitu kewajiban keuangan yang jangka waktu 

pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang lebih dari satu tahun 

sejak tanggal neraca. 

 

2.7 Perusahaan Real Estate Dan Properti 

Industri real estate dan properti pada umumnya merupakan dua hal yang 

berbeda. Real estate merupakan tanah dan semua peningkatan permanen di 

atasnya termasuk bangunan-bangunan, seperti gedung, pembangunan jalan, tanah 

terbuka, dan segala bentuk pengembangan lainnya yang melekat secara permanen. 

Sedangkan properti yaitu lebih mengarah ke aspek legal atau hukum berupa hak 

dan kepemilikan atas suatu bangunan. Produk yang dihasilkan dari industri real 

estate dan propertiberupa perumahan, apartment, rumah toko (ruko), rumah 

kantor (rukan), gedung perkantoran (office building), pusat perbelanjaan berupa 

mall, plaza, atau tradecenter, Faisal Ahmad (2016). 

Industri real estate dan properti memiliki berbagai aktivitas dalam 

operasionalnya. Secara umum, kegiatan usaha pada industri real estate dan 

properti adalah sebagai berikut: 
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1. Bertindak atas nama pemilik dalam segala hal mengenai pemeliharaan dan    

pengelolaan baik rumah tinggal, kondominium apartment, dan bangunan 

lainnya.  

2. Industri real estate dan propertibertindak untuk mengelola proyek-proyek 

pembangunan dan pengembangan, melakukan perbaikan dan pemeliharaan 

gedung. 

3. Bergerak dalam bidang usaha pengembang dan pembangunan (real estate) 

dengan melakukan investasi melalui anak perusahaan. 

4. Usaha konstruksi dan pembangunan real estate serta perdagangan umum.  

5. Persewaan perkantoran, pusat perbelanjaan, apartment, hotel, pembangunan 

perumahan, beserta segala fasilitasnya.  

6. Menjalankan usaha di bidang kawasan industri berikut sarana penunjangnya, 

seperti pembangunan perumahan atau apartment, perkantoran/pertokoan, 

pembangunan dan pengelolaan instalasi air bersih, limbah, telepon, listrik, 

penyediaan fasilitas olahraga dan rekreasi di kawasan industri, serta ekspor 

dan impor barang.  

7. Pengembangan kota (urban development), yang meliputi pengembangan 

kawasan perumahan dan industri, pembangunan infrastruktur dan fasilitas 

umum, penyediaan jasa-jasa pendukung.  

8. Pengembangan real estate, golf dan country club, serta kantor dan 

perdagangan.  

9. Pengelolaan fasilitas rekreasi dan restoran. 
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2.8 Pandangan Islam Tentang Manajemen Laba 

2.8.1 Manajemen Laba Menurut Al-Qur’an 

Islam adalah agama yang diridhoi dan disempurnakan oleh Allah SWT, 

artinya Islam merupakan agama yang membawa kedamaian dunia dan akhirat 

bagi seluruh umat manusia di bumi ini. Agama islam tidak hanya mengajarkan 

umat manusia beribadah namun segala aspek kehidupan manusia mulai dari untuk 

diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini bisa kita lihat dalam Al-qur’an dijelaskan 

bahwa kehidupan mulai dari Hablumminallah (hubungan antara makhluk dan 

Allah SWT) hingga kepada hablum minannas (hubungan antara sesama makhlik 

hidup) juga diatur dalam Al-qur’an. 

Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini harus memiliki sifat sebagai 

seorang pemimpin yang adil tidak tergoda hawa nafsu. Kepemimpinan dalam Al-

qur’an dijelaskan dalam QS. Shaad: 26 yang berbunyi: 

                             

                         

          

Artinya:  Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di 

muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia 

dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan 

menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 

sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka 

melupakan hari perhitungan. 

 

Dari ayat diatas dapat dijeleaskan bahwa setiap manusia sebagai khalifah 

atau pemimpin di bumi ini. Kepemimpinan dalam hal pribadi ataupun dalam 

lingkungan sesama yaitu dalam memimpin perusahaan harus bersikap adil dan 
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tidak mudah mengikuti hawa nafsu syaitan karena hal ini akan berakibat buruk 

dan menyesatkan dirinya ataupun orang lain dari Allah SWT. 

Selain itu, dijelaskan juga dalam Al-qur’an surah An-Nisa’:29 yang 

menjelaskan kita untuk tidak memakan harta atau sesuatu yang bukan milik dan 

hak kita. Kecurangan-kecurangan itu dapat terlihat dari sikap manajemen dalam 

memperoleh sesuatu yang bukan menjadi milik dan haknya. 

QS : An-Nisa’ : 29 yang berbunyi: 

                         

                        

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; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang 

kepadamu. 

 

Dari ayat diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam memenuhi 

kebutuhan sehari-hari kita tidak diperbolehkan untuk memakan sesuatu yang 

bukan merupakan milik dan hak kita. Oleh karena itu hal ini juga berlaku dalam 

perusahaan, yaitu manajemen tidak boleh melakukan sesuatu yang bersifat 

merugikan orang lain dengan kecurangan-kecurangan dalam akuntansi perusahaan 

demi kepentingan pihak lain atau dirinya sendiri. Selain itu, kita harus beristighfar 

sebelum terlintas dalam pikiran untuk melakukan hal-hal curang yang dapat 

merusak dirinya ataupun orang lain karena Allah mencintai orang yang 

mengingatnya dalam mencari nafkah kehidupan. 
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2.9 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Ringkasan Daftar Penelitian Terdahulu 

 

No 

Nama Peneliti 

& Tahun 

Peneliti 

Judul Penelitian Variabel Hasil Penelitian 

1. Anisa Elfira 

(2009) 

Pengaruh 

kompensasi bonus 

dan leverage 

terhadap 

manajemen laba 

1) Kompensasi Bonus 

(X1) 

2) Leverage (X2) 

3) Manajemen Laba 

(Y) 

1) Kompensasi 

bonus 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

2) Leverage tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

manajemen laba 

2. Faisal Ahmad 

(2016) 

Pengaruh asimetri 

informasi, dewan 

komisaris 

independen, 

komite audit dan 

leverage terhadap 

manajemen laba 

1) Asimetri Informasi 

(X1)  

2) Dewan Komisaris 

Independen (X2) 

3) Komite Audit (X3) 

4) Leverage (X4) 

5) Manajemen Laba 

(Y) 

Hanya variabel 

leverage yang 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

3. Ujiyantho & 

Pramuka 

(2007) 

Mekanisme 

corporate 

governance, 

manajemen laba 

dan kinerja 

keuangan (studi 

pada perusahaan 

go publik sektor 

manufaktur) 

1) Kepemilikan 

Institusional (X1) 

2) Kepemilikan 

Manajerial (X2) 

3) Proporsi Dewan 

Komisaris 

Independen (X3) 

4) Ukuran Dewan 

Komisaris (X4) 

5) Manajemen Laba (Y) 

Kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

Kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

Proporsi dewan 

komisaris independen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

4. Vanian 

(2014) 

Pengaruh asimetri 

informasi, 

leverage dan 

ukuran 

perusahaan 

terhadap praktik 

manajemen laba 

1) Asimetri Informasi 

(X1) 

2) Leverage (X2)  

3) Ukuran Perusahaan 

(X3)  

4) Manajemen Laba 

(Y) 

Hanya variabel 

leverage yang tidak 

berpengaruh terhadap 

praktik manajemen 

laba 

 

5.  Veliandina 

(2013) 

Pengaruh 

leverage terhadap 

manajemen laba 

dengan corporate 

governance 

1) Leverage (X1) 

2) Manajemen Laba (Y) 

Leverage berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 
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sebagai variabel 

pemoderasi 

6. Widyaningdyah 

(2001) 

 

Analisa faktor-

faktor yang 

berpengaruh 

terhadap earning 

manajemen pada 

perusahaan go 

publik di 

Indonesia 

1) Reputasi Auditor 

(X1) 

2) Dewan Direksi (X2) 

3) Leverage (X3) 

 

4) Persentase Sahan 

Yang Ditawarkan 

Kepada Publik Saat 

IPO (X4) 

5) Earning Manajemen 

(Y) 

Hanya faktor leverage 

yang berpengaruh 

signifikan terhadap 

manajemen laba 

7. Yusmawarni 

(2014) 

Pengaruh reputasi 

aunditor, 

komposisi 

komisaris 

independen, 

kompensasi bonus 

terhadap 

manajemen laba 

1) Reputasi Auditor 

(X1) 

2) Komisaris 

Independen (X2) 

3) Kompensasi Bonus 

(X3) 

4) Manajemen Laba 

(Y) 

Reputasi auditor dan 

kompensasi bonus 

berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

 

2.10 Pengembangan Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Reputasi Auditor Terhadap Manajemen Laba  

Reputasi auditor merupakan kualitas auditor, ketika auditor membentuk 

suatu reputasi audit yang baik maka auditor tersebut dianggap memberikan audit 

yang berkualitas tinggi. Dalam menghadapi masalah praktek manajemen laba,  

auditor diharapkan dapat membatasi praktek manajemen laba serta membantu 

menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat umum terhadap laporan 

keuangan. Terdapat dugaan bahwa auditor bereputasi baik dapat mendeteksi 

kemungkinan adanya manajemen laba secara lebih dini, sehingga dapat 

memperkecil kemungkinan bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. 

Sehinnga reputasi auditor menjadi penting dalam menilai kecukupan atas kerugian 

pinjaman dan melakukan mitigasi atas dorongan manajemen laba yang dimiliki 

oleh manajer. Auditor yang memiliki reputasi dan nama besar dapat menyediakan 

kualitas audit yang lebih baik, termasuk dalam mengungkapkan masalah 

manajemen laba demi menjaga reputasi mereka, Ferdinan (2010:135) 
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Auditor yang independen dapat menjadi pelindung terhadap praktek-

praktek akuntansi yang memberdayakan, karena auditor tidak hanya dianggap 

memilki pengetahuan yang mendalam di bidang akuntansi. Dengan 

independensinya auditor akam memberikan opini sesuai hasil temuannya. 

Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas laporan keuangan. Indepedensi 

dan kualitas auditor akan berdampak terhadap pendeteksian praktik manajemen 

laba. Auditor yang bereputasi baik karena memiliki indepedensi dan kualitas yang 

baik diharapkan mampu mengurangi tindak manajemen laba. Yusmawarni (2014) 

menemukan bahwa reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba. 

H1 : Reputasi Auditor Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba 

 

2.10.2 Pengaruh Komposisi Komisaris Independen Terhadap Manajemen 

Laba 

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melakukan fungsi 

monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance. Semakin 

besar jumlah dewan komisaris dalam perusahaan, maka semakin kecil 

kemungkinan terjadinya praktek manajemen laba yang dilakukan oleh manajer 

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota 

manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain 

berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas 

dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaan Surya dan 

Yustiavanda (2006:135). Komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melaluifungsi monitoring 

atas pelaporan keuangan. Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris 

independen, pengawasan terhadap laporan keuangan akan lebih ketat dan objektif, 



 33 

sehingga kecurangan yang dilakukan oleh manajer untuk memanipulasi laba dapat 

diminimalisir dan manajemen laba dapat dihindari. Ujiyantho dan Pramuka 

(2007), menemukan  bahwa komposisi komisaris independen berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

H2: Komposisi Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba 

 

2.10.3 Pengaruh Kompensasi Bonus Terhadap Manajemen Laba 

Kompensasi bonus merupakan salah satu penghargaan yang diberikan oleh 

perusahaan atas jasa karyawan. Pada umumnya, tujuan setiap organisasi dalam 

merancang sistem kompensasi adalah untuk memikat karyawan dan menahan 

karyawan yang kompeten. Selain itu, kompensasi harus bisa memotivasi para 

karyawan serta mematuhi semua peraturan hukum. Kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan, 

Hasibuan (2014:118). 

Pendekatan program bonus manajemen, yaitu bahwa manajer akan 

memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara batas bawah (bogey) 

dan batas atas (cap). Ketika laba berada di bawah (bogey) manajer tidak 

mendapatkan bonus, dan ketika laba berada diatas (cap) manajer akan 

mendapatkan bonus tetap. Jika perusahaan memiliki kompensasi (bonus scheme), 

maka manajer akan cenderung melakukan tindakan yang mengatur laba bersih 

untuk dapat memaksimalkan bonus yang mereka terima. Hal ini didukung oleh 

hasil penelitian Anisa Elfira (2009) yang menemukan bahwa kompensasi bonus 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

H3 : Kompensasi Bonus Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba 
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2.10.4 Pengaruh Leverage Tarhadap Manajemen Laba 

Leverage merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan dalam hal menginvestasikan dana atau memperoleh sumber dana yang 

disertai dengan adanya beban atau biaya tetap yang harus ditanggung perusahaan.  

Manajer akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba 

sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan 

teknis, Masodah (2007). Besarnya tingkat hutang perusahaan (leverage) dapat 

mempengaruhi tindakan manajemen laba. Menurut Veliandina (2013) menyatakan 

bahwa leverage yang tinggi yang disebabkan kesalahan manajemen dalam 

mengelola keuangan perusahaan atau penerapan strategi yang kurang tepat dari 

pihak manajemen. oleh karena kurangnya pengawasan yang menyebabkan 

leverage yang tinggi, juga akan meningkatkan tindakan oppurtunistic seperti 

manajemen laba untuk mempertahankan kinerjanya dimata pemegang saham dan 

publik. Hal ini di dukung oleh penelitian faisal ahmad (2016) yang menemukan 

bahwa leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. 

H4 : Leverage Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba 

 

2.10.5 Pengaruh Reputasi Auditor, Komposisi Komisaris Independen, 

Kompensasi Bonus Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis 

parsial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis ke lima dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H5 : Reputasi Auditor, Komposisi Komisaris Independen, Kompensasi Bonus 

Dan Leverage Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba 
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2.11 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu serta 

permasalahan yang dikemukakan, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini 

adalah: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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Secara Parsial  =  

Secara Simultan  = 

 

H1 

H2 

H3 

H4 

Reputasi Auditor 

X1 

Komisaris 

Independen       

X2 

   Manajemen 

Laba (Y) 

Kompensasi 

Bonus               

X3 

Leverage  

X4 

 


