
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Agency theory adalah adanya pemisahan antara pihak principal dan agent 

yang menyebabkan munculnya potensi konflik yang dapat mempengaruhi kualitas 

laba yang dilaporkan. Konsep Agency theory menurut Anthony dan Govindarajan 

(1995) adalah hubungan atau kontrak antara manajemen (agent) dengan investor 

(principal). Principal memperkerjakan agent untuk melakukan tugas dalam 

kepentingan principal, termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan 

dari principal kepada agent.  

Teori keagenan ditekankan untuk mengatasi dua permasalahan yang dapat 

terjadi dalam hubungan keagenan (Einsenhard ; 1989), yaitu : pertama, masalah 

keagenan yang timbul pada saat keinginan atau tujuan dari investor dan 

manajemen berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi investor untuk 

melakukan verifikasi tentang apa yang benar benar dilakukan oleh manajemen, 

Kedua, masalah pembagian resiko yang timbul pada saat investor dan manajemen 

memiliki sikap yang berbeda terhadap resiko. 

Masalah agensi dapat di atasi atau diminalisir dengan dua cara (Gitman ; 

2009) yaitu : [1] Market Fokus merupakan pemegang saham yang memiliki 

saham mayoritas, seperti investor institusional. Investor institusional memiliki hak 

suara mayoritas, yang mampu menekan manajer untuk bekerja lebih baik dan 
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memenuhi kesejahteraan pemegang saham, atau dengan mengancam mengatakan 

bahwa perusahaan lain akan melakukan takeover yang dapat merekturisasi 

manajemen. [2] Agency Cost merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk 

mengurangi agency problem. Biaya yang dikeluarkan antara lain berdasarkan 

biaya insentif yang akan diberikan kepada manajer untuk memaksimalkan harga 

saham. Selain itu biaya keagenan juga timbul karena adanya pengawasan terhadap 

setiap tindakan manajer, dimana sistem pengawasan termasuk dikenal dengan 

corporate governance. 

Einsenhard dalam Darmawati, Khomsiyah dan Rahayu (2004), 

menyatakan bahwa adanya asumsi yang mengenai sifat dasar manusia : [1] 

manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), [2] manusia 

memiliki daya piker terbatas mengenai persepsi manusia mendatang (bounded 

rationality), dan [3] manusia selalu menghindari resiko (risk avese). Ketiga sifat 

tersebut menyebabkan informasi yang dihasilkan manusia untuk manusia lain 

selalu dipertanyakan reabilitasnya dan informasi yang diterima biasanya tidak 

sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya atau lebih dikenal sebagai 

informasi yang tidak simetris atau asymmetry information (Ujiyanto & Pramuka, 

2007), sehingga hal tersebut memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

melakukan manajemen laba. 

Dalam hal pelaporan keuangan, manajer melakukan manajemen laba 

(earnings management) untuk menyesatkan investor (pemegang saham) mengenai 

kinerja ekonomi perusahaan. Dengan semakin tingginya informasi asimetri antara 

manajer (agent) dengan investor (principal) yang mendorong pada tindakan 
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manajemen laba oleh manajemen akan memicu semakin tingginya biaya keagenan 

(agency cost) dan menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri 

informasi dengan manajemen laba (Rihardson dalam Ujiyantho & Pramuka, 

2007). 

2.1.2 Informasi Asimetri 

 Informasi asimetri merupakan suatu kondisi yang disebabkan ketika 

informasi hanya diketahui oleh manajemen namun tidak ingin mereka ungkapkan 

(Belkaoui, 2007). Atau suatu kondisi dimana suatu pihak memiliki informasi 

yang tidak diketahui oleh pihak lain (Rahmawati, dkk 2006). Informasi asimetri 

antara agent dan principal dapat memicu manajer untuk melakukan disfuctional 

behavior. Adanya kesenjangan informasi antara manajer dan pemilik perusahaan 

maka manajemen mempunyai kesempatan untuk memaksimalkan kepentingan 

mereka yang salah satunya dengan melakukan manajemen laba. 

 Akibat adanya informasi asimetri yakni sebagai berikut : 

1. Moral Hazard, yaitu masalah yang ditimbulkan oleh informasi 

asimetris yang terjadi setelah transaksi, atau permasalahan yang 

muncul jika agent tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati 

bersama dalam kontrak kerja. 

2. Adverse selection, yaitu masalah yang ditimbulkan oleh informasi 

asimetris sebelum transaksi terjadi, atau keadaan dimana principal 

tidak dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh 

agent benar-benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau 

terjadi sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. 
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2.1.3 Discretionary Accrual 

Menurut Surifah (2001 : 95) discretionary accrual (kebijakan akuntansi 

akrual) adalah suatu cara untuk mengurangi pelaporan laba yang sulit dideteksi 

melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual, misalnya 

dengan cara menaikkan biaya amortisasi dan depresiasi, mencatat kewajiban 

yang besar atas jaminan produk (garansi), kontinjensi dan potongan harga, dan 

mencatat persediaan yang sudah usang. Lebih lanjut, akrual adalah sebuah 

kejadian yang bersifat operasional pada suatu tahun yang berpengaruh terhadap 

arus kas. Perubahan piutang dan hutang merupakan akrual, juga perubahan 

persedian. Biaya depresiasi merupakan akrual negativ. Akuntan 

memperhitungkan akrual untuk menandingkan biaya dengan pendapatan, melalui 

perlakuan transaksi yang berkaitan dengan laba bersih sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2.1.4 Resource-Based Theory  

Resource based theory adalah suatu pemikiran yang berkermbang dalam 

teori manajemen strategik dan keunggulan kompetitif perusahaan yang meyakini 

bahwa perusahaan akan mencapai keunggulan apabila memiliki sumberdaya yang 

unggul. Resource based theory merupakan teori sumberdaya yang menggunakan 

pendekatan berbasis sumberdaya dalam analisis keunggulan bersaing. 

Keberhasilan pertumbuhan dan keberlangsungan perusahaan, akan tergantung 

pada perkembangan sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan. Sumberdaya 

perusahaan dapat dibagi menjadi tiga macam yaitu, berwujud, tidak berwujud dan 

sumberdaya manusia (Grant, 2002). Pandangan sumberdaya perusahaan 



20 
 

(Resource-based View of the frim) menyatakan bahwa perusahaan mencapai 

keunggulan komperatif yang berkelanjutan dan mendapatkan keuntungan yang 

lebih dengan memiliki atau mengendalikan aset berwujud serta aset tidak 

berwujud yang strategis. 

Menurut Pramundityo dan Anis (2013) Resource based theory membahas 

bagaimana perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan semua sumberdaya 

yang dimilikinya. Untuk mencapai keunggulan kompetitif, maka perusahaan harus 

memanfaatkan dan mengembangkan sumber modal perusahaan, salah satunya 

adalah intellectual capital. Perusahaan akan mencapai keunggulan kompetitif jika 

perusahaan tersebut memiliki sumberdaya yang baik dan unggul. Sumberdaya 

intelektual merupakan salah satu sumberdaya yang dinilai penting dan memiliki 

peran dalam menciptakan keunggulan kompetitif. 

2.1.5 Knowledge-Based Theory 

Menurut Sangkala (dalam Ramadhan, 2009) resource-based theory 

menjelaskan adanya dua pandangan mengenai perangkat penyusunan strategi 

perusahaan. Yang pertama yaitu pandangan yang berorientasi pada pasar (market-

based) dan yang kedua adalah pandangan yang berorientasi pada sumberdaya 

(resource-based). Pengembangan dari kedua perangkat tersebut menghasilkan 

suatu pandangan baru, yaitu pandangan yang berorientasi pada pengetahuan 

(knowledge-based). 

Knowledge-based theory menganggap pengetahuan sebagai sumber daya 

yang sangat penting bagi perusahaan, karena pengetahuan merupakan aset yang 

apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja perusahaan. Apabila 
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kinerja perusahan meningkat otomatis nilai perusahan akan ikut meningkat 

(Ramadhan, 2009). Ulum (2008) menjelaskan bahwa dengan perubahan ekonomi 

yang berkarakteristik ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan 

manajemen pengetahuan (knowledge management) maka kemakmuran suatu 

perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi 

dari pengetahuan itu sendiri. Semakin baik perusahaan dapat mengelola dan 

memanfaatkan intellectual capital yang dimiliki, diharapkan akan menciptakan 

kompetensi yang khas bagi perusahaan yang diharapkan mampu mendukung 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. 

2.2 Manajemen Laba (Earnings Management) 

2.1.2. Pengertian Manajemen Laba  

Manajemen laba dapat didefenisikan sebagai tindakan tindakan manajer 

untuk menaikkan atau menurunkan laba periode berjalan dari sebuah perusahaan 

yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan atau penurunan keuntungan 

ekonomi perusahaan jangka panjang (Fisher dan Rosenzweing, 1995 dalam 

Sulistyanto, 2008 : 49). Manjemen laba adalah tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan. Manajemen 

laba sebagai suatu proses untuk 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 (1998) dalam Ma’ruf (2006 : 17) membagi definisi 

manajemen laba menjadi dua, yaitu :  
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a. Definisi sempit 

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan 

metode akuntansi.Manajemen laba didefenisikan sebagai perilaku manajer 

untuk bermain dengan komponen discretionary accrual dalam 

menentukan besarnya laba. 

b. Definisi luas 

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

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

manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan 

(penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut. 

Healy dan Wahlen (1999) dalam (Muliati, 2011 : 19) menyatakan bahwa 

defenisi manajemen laba mengandung beberapa aspek. Pertama investasi 

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 lebih yang tidak bias didapatkan oleh 

pihak luar. 
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2.1.3. Strategi Manajemen Laba 

Menurut Subramanyam dan Wild (2010 : 131) manajemen laba terbagi 

atas tiga jenis strategi, antara lain : 

1. Meningkatkan laba (increasing inome), manajer dapat meningkatkan 

laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan 

dipandang lebih baik. Selain itu, cara ini dapat membantu perusahaan 

untuk meningkatkan laba selama beberapa periode kedepan.  

2. Big Bath, strategi ini dilakukan pada saat mengalami kinerja yang 

buruk (kemunduran kinerja) atau peristiwa saat terjadi suatu kejadian 

yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau 

restrukturisasi. Makanya big bath ini sifatnya tidak biasa dan tidak 

berulang. 

3. Perataan laba, merupakan bentuk umum dari manajemen laba. Pada 

strategi ini manajer dengan sengaja meningkatkan atau menurunkan 

laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya (gejolak dalam 

pelaporan laba), sehingga perusahaan terlihat stabil. 

2.1.4. Motivasi Manajemen Laba 

Ada beberapa motivasi yang mendorong manajer dalam melakukan 

manajemen laba, yaitu : 

1. Rencana Bonus (Bonus Plan) 

Indikator penilaian prestasi manajer suatu perusahaan biasanya dilihat dari 

laba, motivasi bonus plan ini dilakukan dengan cara manajer akan 
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berusaha mengatur laba yang dilaporkannya dalam periode tertentu dengan 

tujuan untuk memaksimalkan bonus yang akan diterimanya. 

2. Kontrak Utang Jangka Panjang (Debt Covenant) 

Apabila semakin dekat suatu perusahaan terhadap waktu pelanggaran 

perjanjian utangnya, maka manajer cenderung semilih metode akuntansi 

yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan 

dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami 

pelanggaran kontrak utang. 

3. Motivasi Politik (Political Motivations) 

Perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industry strategis 

cenderung untuk menurukan laba guna mengurangi tingkat visibalitasnya 

terutama saat periode kemakmuran yang tinggi.Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah. 

4. Motivasi Perpajakan (Taxation motivation) 

Perpajakan merupakan salah satu motivasi mengapa perusahaan (manajer) 

menurunkan laba yang dilaporkan.Tujuannya karena agar dapat 

meminimalkan atau mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar. 

5. Penggantia CEO (Chic Executive Officer) 

Dalam kasus penggantian CEO, baik CEO yang akan pension atau masa 

kontraknya akan berakhir biasanya akan melakukan strategi 

memaksimalkan jumlah laba yang dilaporkan. Tujuannya adalah untuk 

meningkatkan jumlah bonus yang akan mereka terima. 
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6. Penawaran saham perdana (Initial Public Offering) 

Pada awalnya perusahaan menjual sahamnya kepada publik, informasi 

yang dipublikasikan dalam prospectus merupakan sumber informasi yang 

sangat penting. Informasi ini penting karena dapat dimanfaatkan sebagai 

sinyal kepada investor potensial terkait dengan nilai perusahaan. 

Tujuannya adalah para manajer akan berusaha untuk menaikkan jumlah 

laba yang dilaporkan agar dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat 

oleh para investor. 

2.1.5. Mekanisme Manajemen Laba 

Subramanyam dan Wild (2010 : 133) menjelaskan bahwa ada dua metode 

utama manajemen laba, antara lain : 

1. Pemindahan Laba 

Bentuk manajemen laba ini adalah pemindahan laba yang dilakukan dari 

satu periodeke periode lainnya dengan cara mempercepat atau menunda 

pengakuan pendapatan atau beban. 

2. Manajemen Laba melalui Klasifikasi 

Laba juga dapat ditentukan dengan secara khusus mengklasifikasikan 

beban (dan pendapatan) pada bagian tertentu dari laporan laba rugi.Bentuk 

umum dari manajemen laba melalui klasifikasi ini adalah memindahkan 

beban dibawah garis, atau melaporkan beben pada pos luar biasa dan tidak 

berulang. 
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2.1.6. Faktor Yang Menyebabkan Suatu Perusahaan Melakukan 

Manajemen Laba  

  Secara akuntansi ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu perusahaan 

berani melakukan manajemen laba (Fahmi,2014). 

1. Standar akuntansi keuangan (SAK) memberikan fleksibilitas kepada 

manajemen untuk memilih prosedur dan metode akuntansi untuk mencatat 

suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, seperti mempergunakan 

metode LIFO dan FIFO dalam menetapkan harga pokok persediaan, 

metode depresiasi aktiva tetap dan sebagainya.  

2. SAK memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dapat 

menggunakan judgment dalam menyusun estimasi. 

3. Pihak manajemen perusahaan berkesempatan untuk merekayasa transaksi 

dengan cara menggeser pengukuran biaya dan pedapatan. 

2.3 Arus Kas Bebas (Free Cash Flow) 

2.3.1 Pengertian Arus Kas Bebas 

Arus kas bebas adalah arus kas yang benar-benar tersedia untuk 

dibayarkan kepada investor (pemegang saham dan pemilik utang) setelah 

perusahaan melakukan investasi dalam aset tetap, produk baru dan modal kerja 

yang dibutuhkan untuk mempertahankan operasi yang sedang berjalan. Lebih 

spesifik lagi, nilai operasi suatu perusahaan akan bergantung pada perkiraan arus 

kas bebas masa depan (free cash flow), yang dinyatakan sebagai laba operasi 

setelah pajak dikurangi investasi dalam modal kerja dan aset tetap yang 

dibutuhkan untuk mempertahankan usaha. Oleh karena itu, manajer membuat 
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perusahaannya menjadi lebih bernilai dengan meningkatkan arus kas bebasnya 

(Brigham dan Houston : 109). 

Jensen (1986) dalam Rosdini (2009 : 2) mendefenisikan arus kas bebas 

sebagai aliran kas bebas yang merupakan kelebihan dana kas yang mana 

digunakan untuk mendanai seluruh proyek yang menghasilkan net present value 

(NPV) positif yang didiskontokan pada tingkat biaya modal yang relevan. 

Menurut Jensen bahwa manajer memiliki insentif untuk memperbesar perusahaan 

melalui ukuran optimlnya, sehingga mereka tetap melakukan investasi meskipun 

memberikan nilai sekarang bersih negativ dengan menggunakan dana yang 

dihasilkan dari aliran kas bebas. Arus kas bebas merupakan salah satu unsur 

penting dalam penilaian perusahaan yang mana menggambarkan seberapa besar 

kas tersedia untuk dibagikan kepada investor. Arus kas bebas inilah yang sering 

menjadi pemicu timbulnya perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan 

manajer. 

Arus kas bebas dapat digunakan untuk penggunaan diskresioner seperti 

akuisisi dan pembelanjaan modal dengan orientasi pertumbuhan (growthoriented), 

pembayaran hutang, dan pembayaran kepada pemegang saham dalam bentuk 

dividen. Semakin besar arus kas bebas yang tersedia dalam suatu perusahaan, 

maka semakin sehat perusahaan tersebut karena memiliki kas yang tersedia untuk 

pertumbuhan, pembayaran hutang, dan dividen. 

Ross et al (2000) mendefinisikan Arus kas bebas sebagai kas perusahaan 

yang dapat didistribusi kepada kreditur atau pemegang saham yang tidak 

digunakan untuk modal kerja (working capital) atau investasi pada aset tetap. 
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Arus kas bebas menunjukkan gambaran bagi investor bahwa dividen yang 

dibagikan oleh perusahaan tidak sekedar strategi menyiasati pasar dengan maksud 

meningkatkan nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang melakukan pengeluaran 

modal, arus kas bebas akan mencerminkan dengan jelas mengenai perusahaan 

manakah yang masih mempunyai kemampuan di masa depan dan yang tidak. 

Arus kas bebas dikatakan mempunyai kandungan informasi bila arus kas bebas 

memberi sinyal bagi pemegang saham (Rosdini, 2009). 

2.3.2 Fungsi Arus Kas Bebas 

Perusahaan yang tidak memiliki arus kas bebas tidak akan mampu untuk 

mempertahankan kapasitas produksi saat ini atau membayar dividen kepada 

pemegang saham. Arus kas bebas ini dapat diukur dengan membagi arus kas 

bebas dengan totol aset, tujuannya agar arus kas bebas lebih sebanding dengan 

perusahaan yang dijadikan sampel sehingga perhitungan arus kas bebas menjadi 

lebih relativ terhadap ukuran perusahaan, dalam hal ini diukur dengan total aset 

(Rosdini, 2009 : 6). 

Menurut Ross et.al (2000) dalam Rosdini (2009 : 6), arus kas dapat diukur 

dengan rumus sebagai berikut : 

FCF = 
CFO - Net Capital Expenditure - Net Borrowing 

Total Aset 

Dimana : 
 Net Capital expenditure  =   (ALt - HLt) -  (Alt-1 - HLt-1) 

Net Borrowing  =  PPEt - PPEt-1 
FCF  =  Arus Kas Bebas 
CFO  =  Arus Kas Operasi 
Net Capital expenditure  =  Perubahan Modal Kerja 
Net Borrowing  =  Perubahan Aktiva Tetap 
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2.4 Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Ukuran perusahaan merupakan pengklasifikasian besar dan kecilnya 

perusahaan dengan berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar 

saham dan lain-lain, (Azlina : 2010). Ukuran perusahaan yang besar memudahkan 

perusahaan dalam masalah pendanaan, karena perusahaan besar umumnya 

memiliki fleksibilitas dan aksebilitas yang tinggi dalam masalah pendanaan 

melalui pasar modal, kemudahan ini bisa ditangkap sebagai informasi yang baik. 

Ukuran yang besar dan tumbuh bisa merefleksikan tingkat profit mendatang, 

(Dewi : 2012).   

Perusahaan besar mendapatkan pengawasan yang lebih oleh pemerintah, 

media masa dan analis dibandingkan dengan perusahaan kecil. Menurut 

Premuruso dan Battacharya dalam R. Murhadi, (2009) semakin besar suatu 

perusahaan lebih memiliki informasi yang lebih banyak dikarenakan perusahaan 

yang lebih besar memiliki pengawasan yang lebih dibandingkan dengan 

perusahaan yang lebih kecil. 

Salah satu faktor yang memotivasi manajer melakukan manajemen laba 

adalah political motivations (motivasi politik). Political motivations dalam 

akuntansi positif menjelaskan manajemen dalam menyiasati sebagai regulasi 

pemerintah. Perusahaan yang terbukti menjalankan praktik pelanggaran terhadap 

regulasi anti trust dan anti monopoli, manajernya melakukan manajemen laba 

AL  =  Aktiva Lancar 
HL  =  Hutang Lancar 
PPE  =  Aktiva Tetap 
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dengan menurunkan laba yang dilaporkan. Perusahaan juga melakukan 

manajemen 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 dipakai sebagai dasar 

perhitungan pajak (Scott 2003 dalam Wibisana dan Ratnaningsih, 2014 : 6). 

Ukuran perusahaan sangat berpengaruh kepada struktur pendanaan dengan 

didasarkan pada keyakinan 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. 

2.5 Leverage Keuangan 

2.5.1 Pengertian Leverage Keuangan 

 Menurut Sadalia (2010 : 129) menyatakan bahwa leverage keuangan 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan kewajiban-

kewajiban keuangan yang sifatnya tetap untuk memperbesar pengaruh perubahan 

EBIT terhadap pendapatan per lembar saham biasa. EBIT (laba sebelum bunga 

dan pajak) adalah ukuran profitabilitas entitas yang tidak memasukkan beban 

bunga dan pajak penghasilan. 
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 Sedangkan menurut Sartono (2001 : 263) leverage keuangan merupakan 

penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan 

memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya 

sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. 

Leverage keuangan berkenaan dengan hubungan antara pendapatan sebelum 

pembayaran bunga dan pajak (EBIT) dengan pendapatan yang tersedia bagi para 

pemegang saham biasa atau sampai dengan pendapatan per lembar saham 

(earning per share atau EPS) (Syamsuddin, 2007 : 90). Leverage penting untuk 

dianalisis karena leverage berkaitan dengan kinerja perusahaan (Weill, 2000 

dalam Sugiri dan Abdullah, 2003 :15). 

2.5.2 Fungsi Leverage Keuangan 

Pembiayaan perusahaan melalui utang bertujuan untuk meningkatkan 

return bagi pemegang saham, namun leverage keuangan juga berpotensi terhadap 

besarnya resiko yang dihadapi oleh investor jika beban tetap yang harus dibayar 

perusahaan atas utang-utangnya lebih besar dari laba yang diperolehnya. 

Konsekuensinya, perusahaan mengalami financial distress yang dapat 

mengakibatkan kebangkrutan. Perusahaan akan mengalami default apabila arus 

kas dari operasi tidak mencukupi untuk menutupi biaya bunganya dalam 

pembiayaan melalui utang. Leverage keuangan timbul apabila perusahaan 

menggunakan utang jangka panjang dengan bunga tetap untuk membiayai 

investasinya. 

Leverage keuangan menunjukkan sampai seberapa banyak sekuritas 

berpendapatan tetap digunakan dalam struktur modal perusahaan. Resiko 
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tambahan yang ditanggung pemegang saham biasa sebagai akibat dari 

penggunaan leverage keuangan disebut dengan resiko keuangan atau financial 

risk. Dalam mengukur leverage keuangan digunakan leverage ratio, hal ini 

berdasarkan beberapa peneliti sebelumnya yang menggunakan leverage ratio 

yaitu debt ratio yang mana total utang dibagi dengan total aset untuk mengukur 

leverage keuangan. Leverage ratio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan 

perusahaan dalam melunasi seluruh utang-utangnya atau dengan kata lain untuk 

mengetahui bagaimana perusahaan mendanai kegiatan usahanya apakah lebih 

banyak menggunakan utang atau ekuitas. 

2.5.3 Jenis–Jenis Leverage Keuangan 

Menurut Syahyunan (2004 : 84) leverage ratio dikelompokkan dalam 

beberapa macam, antara lain : 

1. Debt ratio 

Debt ratio mengukur jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang atau modal yang berasal dari kreditur. 

Debt Ratio  =  
Total Utang 
Total Aktiva 

 

Semakin tinggi debt ratio maka semakin besar jumlah utang yang 

digunakan untuk menjalankan perusahaan.Namun semakin tinggi rasio 

ini maka semakin besar resiko yang dihadapi dan rasio yang tinggi 

juga menunjukkan proporsi modal sendiri yang rendah untuk 

membiayai aktiva. 
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2.  Debt to Equity Rasio 

Debt to equity ratio merupakan perbandingan antara hutang dan 

ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan 

kemampuan modal sendiri perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya. 

Debt to Equity Ratio =  
Total Utang 

Total Modal Sendiri (Equitas) 
 

Apabila Debt to equity ratio ini semakin rendah maka komposisi 

hutang terhadap ekuitas (modal sendiri) relatif aman dan resiko yang 

dihadapi juga rendah. 

3. Time Interest Earned Ratio 

Time Interest Earned Ratio ini adalah rasio antara laba sebelum bunga 

dan pajak (EBIT) dengan beban bunga. 

Time Interest Earned Ratio =  
EBIT 

Beban Bunga 
 

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi beban tetapnya berupa bunga atau mengukur seberapa jauh 

laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan 

karena tidak mampu membayar bunga. Semakin tinggi nilai time 

interest earnedratio maka semakin baik kemampuan perusahaan untuk 

membayar bunga pinjaman. 
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4. Fixed Charge CoverageRatio 
 

Fixed  chargecoverageratio ini mengukur berapa besar kemampuan 

perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran 

dividen saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. 

Fixed Charge Coverage Ratio =  
EBIT + Beban Bunga +Pem. Sewa 
Beban Bunga + Pembayaran Sewa 

 

Time Interest Earned Ratio dan Fixed Charge Coverage Ratio juga 

mengukur resiko yaitu semakin rendah nilai rasionya maka 

semakin tinggi resikonya baik bagi pemilik maupun bagi kreditor. 

5. Debt Service Coverage 

Debt Service Coverage digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan  dalam memenuhi beban tetapnya  termasuk angsuran 

pokok pinjaman. 

Debt Service Coverage  = 
EBIT 

Bunga + Sewa + 
Pokok pinjaman 

  (1-Tarif pajak) 
 

Seperti halnya Time Interest Earned Ratio dan Fixed Charge 

Coverage Ratio, Debt Service Coverage ini juga mengukur tingkat 

resiko (risk). Semakin rendah rasio yang diperoleh maka semakin 

besar resiko yang dihadapi oleh para kreditur dalam artian bahwa 

kemungkinan untuk tidak dibayarnya bunga dan pinjaman 

pokoknya semakin besar. 
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2.6 Intellectual Capital 

2.6.1 Pengertian Intellectual Capital 

Sejarah munculnya manajemen intellectual capital dimulai pada tahun 

1980 pada saat para manajer, akademis dan konsultan mulai menyadari bahwa 

intangible asset yang dimiliki suatu perusahaan merupakan intellectual capital 

yang sering kali menjadi faktor penentu utama perolehan laba suatu perusahaan. 

Intellectual capital atau modal intelektual memiliki peran yang sangat penting dan 

strategis di perusahaan. Defenisi intellectual capital dikemukakan oleh Klein dan 

Prusak, yang kemudian dipopulerkan oleh Stwart dalam Sawarjuwono dan Kadir 

(2003) bahwa intellectual capital merupakan sumber daya berupa pengetahuan 

yang tersedia pada perusahaan yang akhirnya mendatangkan manfaat ekonomi 

masa depan pada perusahaan tersebut. Jadi inti dari keberadaan intellectual 

capitaladalah pengetahuan itu sendiri yang didukung proses informasi untuk 

menjalin hubungan dengan pihak luar. 

Sedangkan Williams (dalam Purnomosidhi, 2006) berpendapat bahwa 

modal intelektual adalah informasi dan pengetahuan yang diaplikasikan dalam  

pekerjaan untuk menciptakan nilai. Pendapat ini serupa dengan pendapat 

Sawarjuwono (2003) yang menyatakan bahwa intelellectual capital merupakan 

jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi (human 

capital, structural capital, dan customer capital) yang berkaitan dengan 

pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi perusahaan 

berupa keunggulan bersaing organisasi. Hong (dalam Solikhah, 2010) 

mengartikan intellectual capital sebagai aset berbasis pengetahuan dalam 
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perusahaan yang menjadi basis kompetensi inti perusahaan yang dapat 

mempengaruhi daya tahan dan  keunggulan bersaing. 

Intellectual capital diukur berdasarkan pengukuran dari model value 

added yang diproksikan dari physical capital (VACA), human capital (VAHU) 

dan Structural Capital (STVA). Kombinasi dari ketiga value added disimbolkan 

dengan nama VAICTM. Formulasi dari perhitungan VAICTM adalah sebagai 

berikut: 

VAIC
TM

 = VACA + VAHU + STVA 

 

 

 

 

 

 

Dimana :  
Output  = Total Penjualan 
Input = Beban Usaha (tidak termasuk gaji dan tunjangan karyawan) 
Value added = Selisih antara output dan input 

 

2.6.2 Komponen Intellectual Capital 

Sebagian besar peneliti membagi intellectual capital menjadi tiga elemen 

utama (Sveiby, 1997; Stewart, 1999; Meritum, 2002 dalam Oliveira et al., 2008), 

yaitu: humancapital, structural capital atau organizational capital, dan relational 

capital. Elemen pertama intellectual capital, yaitu human capital yang merupakan 

sumber hidup dalam intellectual capital dan sebagai sumber inovasi dan 

Dimana :  
VAIC

TM
  =  Value added intellectual capital  

VACA  =  Value added capital coeficiant 
VAHU   =  Value added human capital 
STVA  =  Value added structural capital 

VA = OUT – IN 
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pengembangan. Meliputi sumberdaya manusia dan mencakup beberapa hal seperti 

pendidikan, pengetahuan dan kompetensi yang berhubungan dengan pekerjaan, 

dan karakteristik lainnya (misal: umur, turnover) yang dimasukkan dalam elemen 

“karyawan”. 

Kedua, structural capital atau organizational capital yang merupakan 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan dan 

strukturnya, yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan kinerja 

intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan yang mencakup 

dua elemen penting, yaitu intellectual property dan infrastructure asset. Elemen 

pertama, intellectual property dilindungi oleh hukum (paten, hak cipta, dan merk 

dagang). Sedangkan elemen kedua adalah infrastructure asset, merupakan elemen 

intellectual capital yang dapat diciptakan di dalam perusahaan atau dimiliki dari 

luar (budaya perusahaan, management  process, sistem informasi, networking 

system). Di dalam kategori ini, elemen research project ditambahkan sebagai 

akun inovasi yang akan dikembangkan oleh perusahaan.  

Elemen yang terakhir adalah relational capital. Elemen ini merupakan 

komponen intellectual capital yang memberikan nilai secara nyata. Relational 

capital merupakan hubungan baik antara perusahaan dengan stakeholder ekternal 

yang berbeda, meliputi elemen-elemen seperti pelanggan, jaringan distribusi, 

kolaborasi bisnis, perjanjian franchise, dan sebagainya. 

Komponen-komponen modal intelektual di atas merupakan indukasi future 

value dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kinerja keuangan. Oleh 

karena itu, diperlukan metode pelaporan dan pengelolaan terhadap dimensi-
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dimensi tidak berwujud yang lebih sistematis (Purnomosidhi, 2006). Intellectual 

capital merupakan sumberdaya perusahaan yang memegang peranan penting 

seperti physical capital dan financial capital. Untuk itu perusahaan perlu 

mengembangkan strategi agar sumberdaya yang dimilikinya dapat menciptakan 

nilai tambah bagi perusahaan. 

1. Value Added Capital Employed (VACA)  

Value Added Capital Employed (VACA) menunjukkan kontribusi 

yang dibuat oleh setiap unit dari capital employed terhadap value added 

organisasi (Ulum, 2008). Value Added Capital Employed merupakan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola sumberdaya berupa capital 

asset yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan. Mainkaiw (dalam Rifqi, 2009) mendefinisikan 

physical capital sebagai material yang digunakan sebagai input dalam 

produksi dari barang dan jasa yang akan datang. Rumus untuk menghitung 

VACA adalah : 

VACA  =  VA 
CE 

 
Dimana : 

VACA = Value Added Capital Employed 

VA  = Value Added 

CE  = Dana tersedia (jumlah ekuitas dan laba bersih) 
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2. Value Added Human Capital (VAHU)  

Human capital merupakan pengetahuan, skill, dan pengalaman 

yang dibawa pegawai ketika meninggalkan perusahaan (Starovic dan Mar 

dalam Astuti, 2005) yang meliputi pengetahuan individu suatu organisasi 

yang ada pada pegawainya (Bontis, Crossan dan Hulland dalam Astuti, 

2005) yang dihasilkan melalui kompetensi, sikap, dan kecerdasan 

intelektual (Roos, Edvinson dan Dragonetti dalam Astuti, 2005).  

Human capital (modal manusia) mencerminkan kemampuan 

kolektif perusahaan untuk menghasilkan solusi terbaik berdasarkan 

pengetahuan yang dimiliki orang-orang dalam perusahaan tersebut. 

Human capital akan meningkat jika perusahaan mampu menggunakan 

pegetahuan yang dimiliki oleh karyawannya (Sawarjuwono, 2003). 

Perusahaan tidak dapat menciptakan pengetahuan dengan sendirinya tanpa 

inisiatif dari individu yang terlibat dalam proses organisasi. Oleh karena 

itu human capital sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan 

karena human capital merupakan penggabungan sumberdaya-sumberdaya 

tidak berwujud yang melekat dalam diri anggota organisasi.  

Human capital merupakan akumulasi nilai-nilai investasi dalam 

pelatihan karyawan dan kompetensi sumber daya manusia (Anatan, 2004).  

Human capital menjadi sangat penting karena merupakan aset perusahaan 

dan sumber inovasi serta pembaharuan. Karyawan dengan human capital 

yang tinggi akan lebih memungkinkan untuk memberikan layanan yang 

berkualitas sehingga dapat mempertahankan maupun menarik pelanggan 
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baru.  Jika informasi mengenai kualitas layanan suatu perusahaan tersedia, 

tingkat pendidikan dan pengalaman dapat bertindak sebagai indikator 

kemempuan dan kompetensi perusahaan tersebut, sehingga diharapkan  

dalam era berikutnya perusahaan lebih mempedulikan human capital yang 

dimiliki (Sugeng, 2000). 

Rumus untuk menghitung VAHU adalah : 

VAHU  =  
VA 
HC 

Dimana : 

VAHU  = Value Added Human Capital 

VA   = Value Added 

HC   = Gaji dan tunjangan karyawan 

3. Structural Capital Value Added (STVA)  

Structural capital (modal organisasi) merupakan kemampuan 

organisasi atau perusahaan dalam memenuhi proses rutinitas perusahaan 

dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan 

kinerja intelektual yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, 

misalnya: sistem operasional perusahaan, proses manufakturing, budaya 

organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk intellectual property 

yang dimiliki perusahaan (Sawarjuwono, 2003). 

Structural capital meliputi seluruh non-human storehouses of 

knowledge dalam organisasi. Termasuk dalam hal ini adalah database, 

organizational charts, process manuals, strategies, routines dan segala hal 

yang membuat nilai perusahaan lebih besar dari pada nilai materialnya 
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(Ulum, 2008).  Structural capital dalam suatu perusahaan terdiri atas 

empat elemen yaitu:  

a. System, merupakan cara dimana proses organisasi (informasi, komunikasi, 

dan pembuatan keputusan) dan output (product, service, dan capital 

proceed) dijalankan. 

b. Structure, merupakan penyusunan taggung jawab dan penghitungan yang 

mendefinisikan posisi dan hubungan diantara anggota-anggita organisasi.  

c. Strategy, merupakan tujuan-tujuan organisasi dan cara untuk 

mencapainya. 

d. Culture, merupakan penjumlahan opini-opini individual, pemikiran 

bersama, nilai-nilai dan norma dalam organisasi. 

Rumus untuk menghitung STVA adalah : 

STVA  =  
SC 
VA 

Dimana : 

STVA  = Structural Capital Value Added 

SC  = VA-HC 

VA  = Value Added 

 
Perusahaan dengan structural capital yang kuat akan memiliki 

dukungan budaya yang memungkinkan perusahaan untuk mencoba 

sesuatu, untuk belajar, dan untul mencoba kembali sesuatu. Konsep 

intellectual capital memungkinkan intellectual capital untuk diukur dan 

dikembangkan dalam suatu perusahaan (Anatan, 2004). 
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2.7 Pandangan Islam 

 Menurut Muhammad Faisol (2013) manipulasi adalah sebuah proses 

rekayasa dengan melakukan penambahan, persembunyian, penghilangan atau 

pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, 

fakta–fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan system perancangan 

sebuah tata sistem nilai, manipulasi merupakan bagian penting dari tindakan 

penanaman gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan. Maka, 

dari pengertian diatas dan berdasarkan beberapa praktek yang dilakukan dalam 

manajemen laba dapat disimpulkan bahwa manajemen laba melakukan 

manipulasi data karena manajemen tidak menyajikan data keuangan 

sebagaimana mestinya. 

 Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang sangat terpercaya dalam 

menjalankan manajemen bisnisnya. Manajemen yang di contohkan Nabi 

Muhammad SAW adalah menempatkan manusia bukan sebagai faktor 

produksi yang semata diperas tenaganya untuk mengejar target produksi. Nabi 

Muhammad SAW mengelola (manage) dan mempertahankan (mantain) 

kerjasama dengan stafnya dalam waktu yang lama dan bukan hanya hubungan 

sesaat. Beliau juga mengatakan bahwa seorang manajer harus memberikan 

hak–hak orang lain, baik mitra bisnisnya ataupun karyawannya dimana 

pemimpin harus memberikan hak untuk istirahat dan hak untuk berkumpul 

dengan keluarga kepada bawahannya. Ini merupakan nilai–nilai yang 

diajarkan dalam manajemen islam. 
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 Penjelasan Al–Qur’an dan Hadis mengenai larangan mengambil 

keuntungan dengan jalan menipu, diantaranya terdapa di Surat An–Nisa ayat 

29 : 

                           

                     

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta 

kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan 

yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, 

sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian”. 

 Dalam ayat tersebut dijelaskan mengenai hukum transaksi secara 

umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli, dan 

transaksi muamalah yang berhubungan dengan harta, seperti harta anak yatim, 

mahar, dan sebagainya. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman 

untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan (dan segala bentuk transaksi 

lainnya) harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan 

oleh syari’at. Kita boleh melakukan transaksi terhadap harta orang lain dengan 

jalan perdagangan dengan asas saling ridha dan saling ikhlas. Dalam surat An–

Nisa ayat 29 diterangkan bahwa transaksi bisnis tidak boleh dilakukan dengan 

jalan yang batil dan adanya keridhoan dalam melakukan transaksi. Sedangkan 

manajemen laba, manajer keuangan melakukan pelaporan keuangan yang telah 

dimodifikasi agar memperoleh keuntungan. Misalnya dengan menurunkan 
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jumlah laba yang akan dilaporkan padahal perusahaan memperoleh tingkat 

profitabilitas yang tinggi dengan maksud untuk memperoleh perhatian secara 

politis. Hal tersebut tidaklah diperbolehkan karena tidak mengendung unsur 

kejujuran didalamnya. Walaupun praktek manajemen laba diatur dalam 

Prinsip–Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (PABU/GAAP). 

Hal tersebut telah dijelaskan dalam Surat Al–Baqarah ayat 188 : 

                                   

             

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) 

harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta 

benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” 

(Al-Baqarah: 188). 

2.8 Penelitian Terdahulu 

 Tabel berikut ini merupakan ringkasan penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya ditunjukan dengan menggunakan tabel yang terdiri atas Nama 

Peneliti, Variabel Penelitian, Variabel dan Hasil Penelitian. Tabel ringkasan 

penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu 

N
o 

Nama  
Peneliti 

Judul 
Penetilian 

Variabel 
Penelitian 

Hasil        
Penelitian 

1 Najmi 
Yatulhusna 
(2015) 

Pengaruh 
Profitabilitas, 
Leverage, 
Umur, dan 
Ukuran 
Perusahaan 
Terhadap 
Manajemen 
Laba 

Variabel Independen : 
Profitabilitas, 
Leverage, Umur dan 
Ukuran Perusahaaan 
Variabel Dependen : 
Manajemen Laba 

Penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
profitabilitas, leverage, 
umur dan ukuran 
perusahaan secara 
simultan atau bersama-
sama berpengaruh 
terhadap manajemen 
laba. Dan secara parsial 
hasil penelitian 
menunjukkan bahwa 
profitabilitas, leverage, 
umur dan ukuran 
perusahaan 
berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen 
laba sedangkan ukuran 
perusahaan terbuktu 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
manajemen laba 

2 Dian agustin 
(2013) 

Pengaruh 
Faktor Good 
Corporate 
Governance, 
Free Cash 
Flow dan 
Leverage 
terhadap 
Manajemen 
Laba  

Variabel Independen : 
Good Corporate 
Governance, Free 
Cash Flow dan 
Leverage 
 
Variabel Dependen : 
Manajemen Laba 

Hasil dari penelitian ini 
menunjukan bahwa 
semua komponen good 
corporate (ukuran 
komite audit, proporsi 
komite audit 
independen, 
kepemilikan 
institusional dan 
kepemilikan 
manajerial) tidak 
berpengaruh signifikan 
terhadap manajemen 
laba, sedangkan 
leverage berpengaruh, 
free cash flow 
berpengaruh negative 
dan signifikan terhadap 
manajemen laba. Hal 
ini berarti perusahaan 
dengan free cash flow 
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yang tinggi akan 
membatasi praktek 
manajemen laba. 

3 Devi Ridhani 
(2012) 

Pengaruh 
Arus Kas 
Bebas dan 
Leverage 
Keuangan 
Terhadap 
Manajemen 
Laba pada 
Perusahaan 
Property dan 
Real Estate 
yang 
Terdaftar Di 
Bursa Efek 
Indonesia 

Variabel Independen : 
Arus Kas Bebas dan 
Leverage Keuangan 
 
Variabel Dependen : 
Manajemen Laba  

Penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
secara serempak arus 
kas bebas dan leverage 
keuangan berpengaruh 
signifikan terhadap 
manajemen laba pada 
perusahaan property 
dan real estate yang 
terdaftar di bursa efek 
Indonesia. 

4 Akhmad 
Bakkrudin 
Zuhri (2011) 

Pengaruh 
Arus Kas 
Bebas dan 
Komite Audit 
terhadap 
Manajemen 
Laba 

Variabel Independen : 
Arus Kas Bebas dan 
Komite Audit 
 
Variabel Dependen : 
Manajemen Laba 

Penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
manajemen laba 
dipengaruhi oleh arus 
kas bebas namun 
dengan arah negative. 
Hal ini berarti bahwa 
semakin besar arus kas 
bebas maka perusahaan 
cenderung melakukan 
manajemen laba 
dengan cara 
menurunkan laba. 
Komite audit diperoleh 
tidak berpengaruh 
terhadap 
manajemenlaba. 

5 Manurung 
(2010) 

Pengaruh 
Arus Kas 
Bebas, 
Leverage 
Keuangan 
terhadap 
Manajemen 
Laba Pada 
Perusahaan 
Bertumbuh 
dan Tidak 

Variabel Independen : 
Arus Kas Bebas dan 
Leverage Keuangan 
 
Variabel Dependen : 
Manajemen Laba 

Pada perusahaan 
bertumbuh, arus kas 
bebas berpengaruh 
positif dan signifikan 
terhadap manajemen 
laba dan leverage 
keuangan berpengaruh 
negative dan signifikan 
terhadap manajemen 
laba, sedangkan pada 
perushaan tidak 
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Bertumbuh bertumbuh, arus kas 
bebas berpengaruh 
positif dan tidak 
signifikan terhadap 
manajemen laba dan 
leverage keuangan 
berpengaruh negative 
dan signifikan terhadap 
manajemen laba. 

6 Sugiri dan 
Abdulla 
(2003) 

Pengaruh 
Free Cash 
Flow, Set 
Kesempatan 
Investasi, dan 
Financial 
Leverage 
Terhadap 
Manajemen 
Laba 

Variabel Independen : 
Free Cash Flow, Set 
Kesempatan 
Investasi, dan 
Financial Leverage 
 
Variabel Dependen : 
Manajemen Laba 

Free Cash Flow 
berpengaruh positif 
yang signifikan 
terhadap manajemen 
laba, Leverage 
financial berpengaruh 
negative yang 
signifikan terhadap 
manajemen laba dan 
set kesempatan 
investasi tidak 
mempunyai pengaruh 
yang signifikan 
terhadap manajemen 
laba. 

7 Jones dan 
Sharma 
(2001) 

The Impact 
of Free Cash 
Flow, 
Financial 
Leverage and 
Accounting 
Regulation 
on Earnings 
Management 
in Australia 
‘Old’ and 
‘New’ 
Economies 

Variabel Independen : 
Leverage Financial 
and Free Cash Flow 
 
Variabel Dependen : 
Earnings 
Management 

Manajemen laba dapat 
dikaitkan dengan faktor 
Free Cash Flow dan 
pertumbuhan dalam 
konteks old and new 
economies. Ditemukan 
bahwa perusahaan-
perusahaan new 
economies 
(pertumbuhan tinggi 
dan Free Cash 
Flowrendah) memiliki 
karakteristik berbeda 
dari perusahaan-
perusahaan old 
economies 
(pertumbuhan rendah 
dan Free Cash Flow 
tinggi) dan adanya 
hubungan yang 
signifikan antara 
accruals dengan Free 
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Cash Flow, hal ini 
berbeda dengan 
sebelumnya bahwa new 
economies companies 
cenderungan memiliki 
laba akuntansi lebih 
rendah dan melakukan 
manajemen laba 
(discretionary 
accruals) yang lebih 
tinggi. 

8 Tendy Wato Pengaruh 
Modal 
Intelektual 
Terhadap 
Manajemen 
Laba Riil 
Dan Future 
Stock 
Returns 

Variabel Independen : 
Modal Intelektual 
 
Variabel Dependen : 
Manajemen Laba Riil 
dan Future Stock 
Returns 

Modal intelektual 
berpengaruh positif 
terhadap manajemen 
laba riil dan future 
stock returns. Karna 
modal intelektual 
merupakan elemen 
penting yang 
mempengaruhi 
keuntungan saham 
masa depan dengan 
manajemen pendapatan 
riil sebagai intervensi 

 

 

2.9 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian teori di atas dan penelitian terdahulu yang telah 

dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan kerangka konseptual 

sebagai berikut : 

 

 

 

 

  

 

Free Cash Flow  (X1) 

Firm Size   (X2) 

Intellectual Capital    (X4) 

Manajemen Laba       (Y) 

 
Leverage Keuangan (X3) 
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2.10 Perumusan Hipotesis 

Hipotesis adalah penjelasan sementara yang harus diuji kebenarannya 

mengenai masalah yang dipelajari, dimana suatu hipotesis selalu dirumuskan 

dalam bentuk pernyataan yang menghubungkan dua variabel atau lebih. Suatu 

hipotesis diterima apabila telah melalui analisis data empiris yang menunjukkan 

bahwa hipotesis tersebut benar dan begitu pula sebaliknya suatu hipotesis 

akanditolak apabila analisis data empiris menunjukan bahwa hipotesis tersebut 

salah. Pada bagian ini akan di jelaskan mengenai hipotesis penelitian dari tiap – 

tiap sub bagian antara lain : 

2.10.1 Pengaruh Free Cash Flow terhadap Manajemen Laba 

Ross et.al dalam Rosdini (2009) mendefinisikan free cash flow sebagai kas 

perusahaan yang dapat didistribusi kepada kreditur atau pemegang saham dan 

tidak digunakan untuk modal kerja (working capital) atau investasi pada aset 

tetap. Chung et.al (2015) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki surplus 

arus kas bebas yang lebih besar akan menghadapi masalah keagenan yang lebih 

besar, khususnya saat arus kas bebas besar namun kesempatan investasinya 

rendah (Gul dalam Bukit dan Iskandar, 2009).  

Jensen (1986) menyatakan bahwa jika arus kas bebas dalam perusahaan 

tidak digunakan atau diinvesasikan untuk memaksimalkan atau menyeimbangkan 

pendapatan pemegang saham dalam bentuk investasi yang menguntungkan, maka 

akan meningkatkan masalah keagenan. Investor akan merasa bahwa manajemen 

tidak mampu memberikan keuntungan kepada pemilik perusahaan. Tidak adanya 

sistem pengawasan yang efektif atau tindakan kedisiplinan oleh pemegang saham 
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independen, maka manajer dapat mengaburkan informasi atas tindakan mereka 

dengan meminimalkan pengungkapan atau melakukan manipulasi akuntansi. 

Manajer akan menerapkan prosedur akuntansi yang meningkatkan laba yang 

dilaporkan untuk menyembunyikan dampak negatif dari proyek tersebut. Dalam 

hal ini manajer akan melakukan manajemen laba melalui diskresi akuntansi 

(Chung et al, 2005). Penelitian yang dilakukan oleh Devi (2012) serta Sungiri dan 

Abdullah (2003:19) telah melakukan penelitian tentang arus kas bebas dan 

menyebutkan bahwa arus kas bebas memiliki perngaruh positif terhadap 

manajemen laba. Namun, menurut Jones dan Sharma (2001) serta Ahmad (2011) 

menyebutkan bahwa arus kas bebas memiliki pengaruh negativ dan signifikan 

terhadap manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, dalam penelitian ini 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Arus Kas Bebas (Free cash flow) berpengaruh terhadap manajemen laba.  

2.10.2 Pengaruh Firm Size terhadap Manajemen Laba 

Terdapat dua pandangan tentang bentuk ukuran perusahan terhadap 

manajemen laba. Pandangan pertama, ukuran perusahaan yang kecil dianggap 

lebih banyak melakukan praktik manajemen laba dari pada perusahaan besar. Hal 

ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi 

perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat 

sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga 

berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution 

dan Setiawan, 2007). Akan tetapi, pandangan kedua memandang ukuran 
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perusahan mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba. Watts and 

Zimmerman (1990) menyatakan bahwa  perusahaan-perusahaan besar yang 

memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung memilih metode akuntansi untuk 

mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil. 

Penelitian yang dilakukan oleh Muliati (2011) serta Jao dan Pagalung 

(2011) menemukan bahwa ukuran perusahaan dengan manajemen laba 

berpengaruh negativ. Perusahaan besar kurang memiliki motivasi dalam 

melakukan praktik manajemen laba. Namun, Rahmani dan Mir (2013) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan dan manajemen laba berpengaruh positif. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  

H2: Firm Size berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.10.3 Pengaruh Leverage Keuangan terhadap Manajemen Laba 

Leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara 

hutang dan aktiva. Hubungan antara manajemen laba dengan  leverage keuangan  

adalah  mengenai kebijakan  utang yang merupakan salah satu dari alternatif 

dalam pendanaan perusahaan selain menjual saham dipasar modal. Untuk 

menghindari pelanggaran perjanjian utang dengan pihak kreditor, pihak manajer 

termotivasi untuk melakukan manajemen laba dan perusahaan yang memenuhi 

perjanjian utangnya maka akanmendapatkan penilaian kinerja yang baik dari 

pihak kreditor. Devi (2012), Najmi (2015) dan Sungiri dan Abdullah (2003:19) 

telah melakukan penelitian tentang Leverage keuangan dan menyebutkan bahwa 

leverage keuangan berpengaruh positif terhadap manajemen laba dan Manurung 

(2010) dan Faradhilla (2010) menyebutkan bahwa Leverage keuangan 
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berpengaruh negativ yang signifikan terhadap manajemen laba. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  

H3: Leverage keuangan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2.10.4 Pengaruh Intellectual Capital Keuangan terhadap Manajemen     

Laba 

 Menurut Tendy et al (2016), globalisasi dan teknologi memunculkan suatu 

pandangan baru dalam dunia bisnis yaitu kemakmuran suatu perusahaan akan 

tergantung pada penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan yang 

disebut dengan intellectual capital. Chen et al., (2004) menyatakan ekonomi 

industri dengan fitur kombinasi optimal faktor produksi dan kekayaan ekonomi, 

yaitu aset berwujud dan fisik, telah memberikan tempat untuk ekonomi berbasis 

pengetahuan, sebagai faktor kunci, memainkan peran penting dalam menciptakan 

nilai dan kekayaan. Karena pada saat ekonomi berbasis pengetahuan, modal 

intelektual (intellectual capital) menjadi jauh lebih penting dari pada modal yang 

disetor.  

 Ada beberapa penelitian tentang peran intellectual capital yang signifikan 

dalam mempengaruhi pengelolaan manajemen laba suatu perusahaan seperti yang 

dilakukan Darabi et al (2012) dengan menggunakan sampel sebanyak 158 

perusahaan dan 948 tahun observasi perusahaan dari Tehran Stock Exchange 

menunjukkan intellectual capital dan komponen sumberdaya manusia (Human 

capital component) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas 

laba yang diproksikan dengan discretionary accruals.  
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Darabi et al (2014), Galdipour et al, (2014) dan Tendy (2016) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa Modal Intelektual/IC memiliki korelasi positif 

yang signifikan dengan manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka 

hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  

H4: Intellectual capital berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 


