
 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1   Teori Agensi dan Informasi Asimetris 

Teori agensi berawal dengan adanya penekanan pada kontrak sukarela yang 

timbul diantara berbagai pihak organisasi berbagai pihak organisasi sebagai suatu 

solusi yang efisien terhadap konflik kepentingan tersebut. Teori ini berubah 

menjadi suatu pandangan atas perusahaan sebagai penghubung (nexus) kontrak” 

melalui pernyataan oleh jensen dan meckling yang menyatakan bahwa perusahaan 

adalah “cerita fiksi legal yang berfungsi sebagai penghubung atas serangkaian 

hubungan kontrak” ini dengan mencakup baik pasar modal maupun pasar 

untuktenaga kerja manajerial. Dengan adanya perspektif “penghubung kontrak” 

terhadap perusahaan, teori biaya kontrak melihat peran informasi akuntansi 

sebagai pengamat dan penegak atas kontrak-kontrak ini untuk menurunkan biaya 

agensi dari konflik kepentingan tertentu. Satu konflik yang mungkin muncul 

adalah konflik kepentingan antara pemegang obligasi dan pemegang saham dari 

perusahaan terhadap utang yang ada.  

Dalam kejadian seperti ini, keputusan yang menguntungkan pemegang 

saham tidaklah harus selalu keputusan terbaik bagi kepentingan pemegang 

obligasi (Belkaoui, 2007). Salah satu hipotesis dalam teori agency adalah bahwa 

manajemen akan mencoba memaksimalkan kesejahteraanya sendiri dengan cara 

meminimalisasi berbagai biaya agency 

15 
 



16 
 

Hipotesis ini tidak sama artinya dengan hipotesis yang menyebutkan bahwa 

manajemen mencoba memaksimalkan nilai perusahaan (value of the firm). Oleh 

karena itu, manajemen diasumsikan akan memilih prinsip akuntansi yang sesuai 

dengan tujuannya memaksimalkan kepentingannya ( Harahap, 2012). Scott (2009) 

mendefinisikan teori agensi sebagai teori yang mempelajari hubungan kontrak 

pemilik (prinsipal) dan manajer (agent). Manajer sebagai pengelola perusahaan 

lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang 

akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham).  

Informasi yang disampaikan kepada pemilik terkadang diterima tidak sesuai 

dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi 

asimetris. Informasi asimetri merupakan suatu kondisi yang disebabkan ketika 

informasi hanya diketahui oleh manajemen namun  tidak ingin untuk mereka 

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

informasi yang tidak diketahui oleh pihak lain (Rahmawati, dkk 2006). Asimetri 

informasi 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 asimetris yakni sebagai berikut:  

1. Moral Hazard, yaitu masalah yang ditimbulkan oleh informasi asimetris 

yang terjadi setelah transaksi. Atau permasalahan yang muncul jika agent 
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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 prinsipal tidak 

dapat mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agent benar-

benar didasarkan atas informasi yang diperolehnya, atau terjadi sebagai 

sebuah kelalaian dalam tugas. 

2.2   Good Corporate Governance (GCG) 

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut 

sebagai Good Corporate Governance. Good Corporate Governance dapat 

didefenisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ 

perusahaan (Pemilik Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan 

Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan 

guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dan nilai-nilai etika (Sutedi, 2011).  

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, 

haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

dalam konteks keislaman. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam 

konteks keislaman bukanlah sesuatu yang baru. Prinsip-prinsip ini telah ada sejak 

ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami. Namun dengan 

berkembangnya prinsip kapitalisme dunia barat, prinsip-prinsip tersebut kemudian 

ditinggalkan oleh umat Islam.  
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Susanto (2011) mengatakan Good Corporate Governance dalam Islam 

harus mengacu pada prinsip-prinsip: tauhid, taqwa dan ridha, kemaslahatan  dan 

ekuilibrium (Keseimbangan dan keadilan). Good Corporate Governance 

dijalankan tidak hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap 

pemilik modal, tetapi lebih pada kebutuhan dasar setiap muslim untuk 

menjalankan syariat Islam secara utuh dan sempurna. 

 

2.2.1 Asas Good Corporate Governanance 

Menurut kumaat (2010) Asas good corporate governance meliputi empat 

macam asas yaitu:  

1. Fairness adalah perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, 

Khususnya menyangkut hak dan kewajiban mereka, termasuk bagi 

pemegang saham minoritas/asing. 

2. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. 

3. Accountability adalah bentuk tanggungjawab korporasi yang diwujudkan 

dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif 

serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku.  

4. Renponsibility adalah bentuk pertanggungjawaban seluruh internal 

stakeholders (Business Owner/RUPS. Komisaris dan Direksi, Karyawan) 

kepada para ekternal stakeholders lainnya. Termasuk seluruh masyarakat 

melalui misi menjadikan perusahaan berkategori sehat. Penciptaan 
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lapangan kerja, serta nilai tambahan bagi masyarakat di mana bisnis 

mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitasnya.  

2.2.2 Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana 

perwakilan dan institusi lainnya pada akhir tahun. Salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional.  

         Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan akan mendorong 

peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena 

kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan 

untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang 

dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada besarnya investasi 

yang dilakukan. 

 

2.2.3 Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung 

persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh 

jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu mekanisme corporate 

governance yang dapat digunakan untuk mengurangi agency cost adalah dengan 

meningkatkan kepemilkan saham oleh manajemen. Adanya hubungan keagenan 

dengan pengendalian oleh agent dalam sebuah perusahaan cenderung 
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menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat diminamalisir dengan 

menigkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan.  

Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen 

akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan 

pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri. Manajemen laba sangat 

ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan 

menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang 

juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai 

pemegang saham.  

Tindakan melakukan manajemen laba bersifat mengambil keuntungan 

jangka pendek, tanpa menunggu proses sewajarnya. Dorongan tindakan pihak 

manajemen melakukannya adalah ingin memperlihatkan kepada pihak pemegang 

saham terhadap prestasi kinerja perusahaan yang semakin lama semakin baik, dan 

lebih jauh pihak manajemen perusahaan memungkinkan untuk diperhatikan 

karena prestasinya yang menonjol tersebut (Fahmi,2014). 

 

2.2.4 Dewan Komisaris  

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan  secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

(UU)  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah, komposisi, 

kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota 

Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan otoritas terkait (Rustam, 2013). 
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Dikaitkan dengan prinsip dan aturan corpoate governance, maka Komisaris 

memegang peranan yang sangat penting di dalam perusahaan. Dalam kerangka 

corporate governance Komisaris ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas.  

Fungsi akuntabilitas komisaris ini ditujukan agar perlindungan terhadap 

para penanam modal (seperti pemegang saham, bank sebagai kreditor, dan 

lembaga dana pensiun) serta stakeholders lainnya (seperti buruh perusahaan, 

customers, lingkungan hidup serta masyarakat di sekitarnya) dikelola oleh 

perusahaan dengan baik (Sutedi, 2011). 

2.3 Leverage 

Leverage adalah penggunaan biaya tetap dalam usaha untuk meningkatkan 

profitabilitas. Ketika suatu pengungkit (level) digunakan dengan tepat, maka 

tekanan yang diterapkan pada suatu titik akan dibentuk atau diperbesar menjadi 

tekanan atau gerakan dititik lain. Leverage mempengaruhi tingkat dan variabilitas 

pendapatan setelah pajak yang selanjutnya mempengaruhi tingkat risiko dan 

pengembalian perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar tingkat leverage 

berarti tingkat ketidakpastian return tinggi, namun disisi lain jumlah return yang 

diberikan akan semakin besar pula (Van Horne et al., 2007). 

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan 

tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Tingkat leverage 

setiap perusahaan akan berbeda-beda. Dalam satu perusahaan pun tingkat 

leverage antar periode satu dengan periode lainnya. Menurut Brigham dan 
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Houston (2006) pembiayaan dengan leverage atau utang memiliki tiga implikasi 

penting, yaitu: 

 a. Memperoleh dana dari utang membuat pemegang saham dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang 

terbatas. 

b. Kreditur melihat ekuitas atau yang disetor pemilik untuk memberikan 

margin pengaman sehingga jika pemegang saham hanya memberikan 

sebagian kecil dari total pembiayaan, maka risiko perusahaan sebagian 

besar ada pada kreditur. 

c. Jika perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar atas 

investasi yang dibiayai dengan dana pinjaman dibanding pembayaran 

bunga maka pengembalian atas modal pemilik akan lebih besar.  

Perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio utang yang relatif tinggi akan 

memiliki ekspektasi pengembalian yang lebih tinggi ketika perekonomian berada 

dalam kondisi normal, namun memiliki risiko kerugian yang lebih tinggi apabila 

ekonomi mengalami masa resesi, (Brigham dan Houston, 2006:). 

Menurut Horne dan Wachowicz (2005), utang dapat meningkatkan 

pengembalian bagi pemegang saham dalam masa-masa baik, dan menguranginya 

pada masa-masa buruk, sehingga utang tersebut dikatakan menciptakan leverage 

keuangan. Pengukuran rasio leverage keuangan yang dapat digunakan antara lain. 

1. Total Debt to Total Asset (DTA) 

Rasio ini merupakan rasio yang mengukur besarnya total aktiva yang 

dibiayai oleh kreditur perusahaan.  
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Semakin tinggi rasio ini maka semakin banyak uang kreditur yang 

digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rumus: 

                                DTA = Total utang/total aktiva 

  

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan perbandingan antara total utang 

dan ekuitas atau pemegang saham perusahaan semakin besar risiko yang 

dihadapi, maka investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin 

tinggi. Rumus: 

          DER = Total utang/Ekuitas 

 

2.4 Manajemen Laba (Earnings Manajement) 

Manajemen laba dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi harapan pihak 

eksternal perusahaan, seperti investor dan kreditur. Pihak eksternal ini memiliki 

kepentingan atas kinerja keuangan perusahaan, dimana mereka menginginkan 

agar perusahaan dapat terus beroperasi dengan hasil yang baik (Hery, 2009). 

Investor berkepentingan atas modal yang disetornya, sedangkan kreditur 

menginginkan adanya jaminan pembayaran.  

Bagi investor dan kreditor, tanda melemahnya keuangan perusahaan, seperti 

pelaporan laba yang negatif (minus), adalah merupakan berita buruk. Di beberapa 

perusahaan, ketika perhitungan awal sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa 

perusahaan akan melaporkan rugi bersih, maka akuntan perusahaan akan mencoba 

melihat kembali pertimbangan-pertimbangan dan estimasi akuntansi yang telah 
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dilakukannya, dengan tujuan mungkin ada sedikit tambahan. Laba yang dapat 

disisipkan ke laba yang negatif tadi agar dapat diperoleh laba positif (tidak 

minus).  

Menurut (Belkaoui, 2011). Manajemen laba adalah suatu kemampuan untuk 

memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat 

untuk dapat mencapai tingkat laba yang diharapkan. Manajemen laba dapat 

mengurangi kredibilitas dari laporan keuangan karena tidak memcerminkan 

kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Para pemakai laporan keuangan 

dimungkinkan akan mengambil keputusan yang salah dikarenakan mereka 

memperoleh informasi keuangan yang salah. 

 

2.4.1 Motivasi Manajemen Laba  

 Dalam (Sulistyanto, 2008) secara umum ada beberapa motivasi yang 

mendorong manajer untuk berprilaku oportunitis, yaitu : 

1.  Bonus Plan Hypothesis (Hipotesis Rencana Bonus) 

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa “managers of firms with bonus 

plans are more likely to use accounting methods that increase current 

period reported income”.  

Ada bukti empiris yang menyatakan bahwa perjanjian (kontrak) bisnis 

manajer dengan pihak lain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

tingkat manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan. Ada variabel yang 

selama diuji berkaitan dengan perjanjian itu, yaitu bonus atau kompensasi 

manajerial.  
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Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji 

bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai 

jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk 

mengelola dan mengatur l abanya pada tingkat tertentu. 

2. Debt Covenant Hypothesis (Hipotesis Ekuitas Utang) 

  Debt (equity) hypothesis yang menyatakan bahwa “the larger the firms 

debt to equity ratio, the more likely managers use accounting methods 

that increase income”.  

Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur 

labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun 

tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer 

untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator 

kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer 

akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda 

bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode-

periode yang akan datang. 

Upaya seperti ini dilakukan agar perusahaan dapat menggunakan dana itu 

untuk keperluan lainnya. Walaupun sebenarnya hanya masalah waktu pengakuan 

(timing) kewajiban, hal ini telah mengakibatkan pihak yang ingin mengetahui 

kondisi perusahaan yang sesungguhnya akan memperoleh dan menggunakan 

informasi yang keliru. Akibatnya, pihak-pihak ini membuat keputusan bisnis yang 

keliru pula. 
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3. Political Cost Hypothesis (Hipotesis Biaya Politis) 

Political cost Hypothesis yang menyatakan bahwa “l arger firms rathe 

than small firms are more likely to use accounting choices that reduce 

reported profits “.  

Alasan terakhir adalah masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Sejauh ini 

ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia 

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

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

perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. 

2.4.2 Strategi Manajemen Laba  

Menurut Wild (2014)  terdapat tiga jenis strategi manajemen laba, 

diantaranya, yaitu:  

1. Meningkatkan laba, Salah satu strategi manajemen laba adalah dengan 

meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat 

perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan 

peningkatan laba selama beberapa periode. 

Pada skenario pertumbuhan, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan 

akrual kini. Sehingga dapat meningkatkan laba. Kasus yang terjadi adalah 

perusahaan dapat melaporkan laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba 

yang agresif sepanjang periode waktu  yang panjang. Selain itu, perusahaan dapat 

melakukan manajemen untuk  meningkatkan laba selama beberapa tahun dan 

kemudian membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan. Ini sering kali 
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dilaporkan di bawa laba bersih (below the line), sehingga dipandang tidak terlalu 

relevan. 

2.  Big Bath, strategi big bath dilakukan melalui penghapusan (write-off) 

sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya 

periode dengan kinerja yang buruk. Sering kali pada masa resesi di 

mana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk atau peristiwa 

saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan 

manajemen, merger, atau restrukturisasi.  

Strategi big bath juga sering dilakukan setelah strategi peningkatan laba 

pada periode sebelumnya. Oleh karena sifat big bath yang tidak biasa dan tidak 

berulang, pemakai cenderung tidak memperhatikan dampak keuangannya. Hal ini 

memberikan kesempatan untuk menghapus semua kesalahan masa lalu dan 

memberikan kesempatan untuk meningkatkan laba di masa depan. 

3.  Perataan laba, perataan laba merupakan bentuk umum manajemen 

laba. Pada strategi ini, manajer meningkatkan atau menurunkan laba 

yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya.  

Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode 

baik dengan menciptakan cadangan atau “bank” laba dan kemudian melaporkan 

laba ini saat periode buruk.  
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2.4.3 Mekanisme Manajemen Laba  

          Mekanisme manajemen laba menurut (Wild, 2014) diantaranya, yaitu : 

1. Pemindahan Laba  

Pemindahan laba merupakan manajemen laba dengan memindahkan laba 

dari satu periode ke periode lainnya. Pemindahan laba dapat dilakukan dengan 

mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan atau beban. Bentuk 

manajemen laba ini biasanya menyebabkan dampak pembalik pada satu atau 

beberapa periode masa depan, sering kali satu periode berikutnya.  

Contohnya adalah memindahkan beban pada periode berikut dengan 

mengadopsi metode akuntansi tertentu. Misalnya, memilih metode FIFO untuk 

menilai persediaan (bukan LIFO) dan memilih metode penyusutan garis lurus 

(bukan metode percepatan) dan menunda pengakuan beban.  

2. Manajemen laba melalui klasifikasi  

 Bentuk umum dari manajemen laba melalui klasifikasi adalah memindahkan 

beban di bawah garis, atau melaporkan beban pada pos luar biasa dan tidak 

berulang, sehingga tidak dianggap penting oleh analis. Manajer berusaha 

mengklasifikasikan beban pada bagian tidak berulang pada laporan laba rugi. 

Contohnya adalah penggunaan beban khusus, seperti penurunan nilai aset dan 

biaya restrukturisasi telah meningkat pesat (hampir 40% perusahaan melaporkan 

paling tidak satu jenis beban ini). Hal ini disebabkan oleh kebiasaan analis untuk 

mengabaikan biaya khusus karena sifatnya tidak biasa dan tidak berulang.  
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Dengan mencatat biaya khusus ini secara berkala dan memasukkan beban 

operasi pada biaya ini, perusahaan membuat para analis mengabaikan sebagian 

beban operasi. 

2.4.4 Implikasi Manajemen laba Terhadap Analisis Laporan Keuangan 

Sebelum menentukan apakah suatu perusahaan melakukan manajemen laba, 

seorang analis harus memeriksa hal berikut (Wild, 2014) 

1) Insentif melakukan  manajemen laba  

Manajemen laba tidak dilakukan kecuali jika terdapat insentif bagi  

manajer. Insentif ini telah dibahas sebelumnya dan seorang analis harus 

mempertimbangkan insentif tersebut. 

2) Reputasi dan masa lalu manajemen  

Perlu untuk menilai reputasi dan integritas manajemen. Membaca laporan 

keuangan periode lalu, persyaratan SEC, laporan audit, penggantian 

auditor, dan media keuangan memberikan informasi yang berguna untuk 

masalah ini.  

3) Pola yang konsisten  

Tujuan manajemen laba adalah untuk mempengaruhi angka paling bawah 

seperti laba atau rasio utama debt to equity atau interest coverage. Perlu 

diverifikasi apakah komponen laba atau neraca tertentu telah diubah untuk 

tujuan tertentu. Misalnya, jika suatu perusahaan terlihat meningkatkan 

laba. Kebijakan pengakuan pendapatan, sementara pada saat yang sama 

menurunkan laba melalui perubahan metode persediaan, maka kecil 

kemungkinan perusahaan melakukan manajemen laba.  
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4) Kesempatan melakukan manajemen laba  

Sifat aktivitas usaha menentukan sejauh mana manajemen laba dapat 

dilakukan. Jika sifat aktivitas usaha menentukan sejauh mana manajemen 

laba dapat dilakukan. Jika sifat aktivitas usaha membutuhkan penilaian 

yang cukup banyak untuk menentukan angka laporan keuangan. Maka 

semakin besar kesempatan untuk melakukan manajemen laba. 

 

2.4.5 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. 
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2.4.6 Manajemen Laba Manipulasi Aktivitas Rill 

  Manajemen laba manipulasi aktivitas rill menurut Roychowdury (2006) 

adalah sesuatu yang berangkat dari praktik operasi yang normal, dimotivasi oleh 

keinginan manajer untuk mengelabui beberapa stakeholder untuk percaya bahwa 

beberapa tujuan laporan keuangan telah tercapai  melalui kegiatan normal operasi.   

Manajemen laba manipulasi aktivitas rill dapat dilakukan oleh manajemen dengan 

cara mengubah pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan melalui (1) 

penyesuaian waktu. (2) skala aktivitas bisnis yang dilakukan (Xu et al, 2007). 

Manajer perusahaan biasanya tidak bergantung pada manajemen laba arkual saja 

untuk memanipulasi laba (Roychowdury, 2006). Manajemen laba manipulasi 

aktivitas rill mengandung risiko bagi perusahaan jika dilakukan (Roychowdury, 

2006).  

Tindakan manipulasi rill berpotensi meningkatkan biaya jangka panjang 

bagi perusahaan, misalnya diskon yang ditawarkan perusahaan membuat 

konsumen berharap mendapatkan diskon yang sama di masa depan, dan biaya 

produksi berlebihan dapat membuat perusahaan harus menanggung holding cost. 

Namun, manajer memilih untuk melakukan manajemen laba manipulasi aktivitas 

rill daripada manipulasi akrual dengan berbagai timbangan. Sebagai contoh, 

manipulasi akrual dengan tindakan akuntansi yang agresif akan lebih menarik 

perhatian dari auditor, badan pengawas pasar modal, dan badan pemerintah 

lainnya, sebab manipulsi akrual lebih mudah dideteksi dari pada manipulasi 

aktivitas rill.  
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Manajemen laba akrual juga hanya bisa dilakukan saat akhir periode 

akuntansi sebelum laporan keuangan dipublikasikan, sementara manajemen laba 

rill dapat dilakukan sepanjang tahun. Menurut Roychowdhury (2006), manajemen 

laba  manipulasi aktivitas riil merupakan suatu tindakan manajemen yang 

menyimpang praktik bisnis perusahaan secara normal dengan tujuan utama untuk 

mencapai target laba yang diharapkan.  

Akan tetapi, target laba terpenuhi tidak selalu memberikan kontribusi 

terhadap nilai perusahaan meskipun target telah tercapai. Manajemen laba 

manipulasi aktivitas riil dilakukan oleh manajemen melalui aktivitas sehari-hari 

perusahaan selama periode berjalan. Sedangkan manajemen laba melalui 

manaipulasi akrual dapat dilakukan selama periode akuntansi berjalan perusahaan. 

Menurut Roychowdhury (2006), manajemen laba melalui manipulasi 

aktivitas riil dilakukan melalui arus kas operasi, dan biaya-biaya diskresioner, 

biaya produksi. 

1) Arus Kas Operasi  

Arus kas operasi merupakan salah satu jenis aktivitas dari laporan arus kas 

yang terdiri dari aktivitas-aktivitas operasional perusahaan. Metode yang 

digunakan untuk melakukan manipulasi aktivitas riil melalui arus kas operasi 

adalah manipulasi penjualan. Manipulasi penjualan berkaitan mengenai manajer 

yang mencoba menaikkan penjualan selama periode akuntansi dengan tujuan 

meningkatkan laba untuk memenuhi target laba yang diharapkan. 
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Tindakan oportunis manajer melalui manipulasi penjualan ini dapat 

dilakukan dengan menawarkan diskon harga produk secara berlebihan atau 

memberikan persyaratan kredit yang sangat lunak. Strategi ini tentu dapat 

meningkatkan volume penjualan dan laba. Volume penjualan yang meningkat 

menyebabkan laba tahun berjalan tinggi namun arus kas menurun karena arus kas 

masuk kecil akibat penjualan kredit dan potongan harga. Oleh karena itu, aktivitas 

manipulasi penjualan menyebabkan arus kas kegiatan operasi periode sekarang 

menurun dibandingkan level penjualan normal dan pertumbuhan abnormal dari 

piutang. 

Manipulai aktivitas riil dapat dideteksi melalui arus kas operasi 

menggunakan arus kas operasi abnormal (ABN_CFO). Arus kas operasi 

abnormal diperoleh dari selisih nilai arus kas operasi aktual yang diskala 

dengan total aktiva satu tahun sebelum pengujian dikurangi dengan arus 

kas kegiatan operasi normal yang dihitung dengan menggunakan koefisien 

estimasi ((Roychowdhury, 2006: 344). 

CFOt /At-1 = α0 + α1 (1/At-1) + α2 (St /At-1) + α3 (ΔSt /At-1) + εt (1) 

Keterangan: 

CFOt = arus kas operasi perusahaan i pada tahun t 

At-1 = aset total perusahaan i pada tahun t-1 

St = penjualan total perusahaan i pada tahun t-1 

ΔSt = perubahan penjualan perusahaan dari akhir tahun t dengan tahun t-1 

a0 = konstanta. 

et = error term pada tahun t 
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2). Biaya Diskresioner 

 Biaya diskresioner merupakan biaya-biaya yang tidak mempunyai 

hubungan yang akrual dengan output. Biaya-biaya diskresioner (discretionary 

expenditures) yang digunakan dalam melakukan tindakan pemanipulasian antara 

lain biaya iklan, biaya riset dan pengembangan (R&D), serta biaya penjualan, 

umum, dan administrasi. Perusahaan dapat menurunkan atau mengurangi biaya 

diskresioner yang pada akhirnya akan meningkatkan laba periode berjalan dan 

dapat juga meningkatkan arus kas periode sekarang jika perusahaan secara umum 

membayar biaya seperti itu secara tunai.  

Strategi ini dapat meningkatkan laba dan arus kas periode saat ini 

namun dengan risiko menurunkan arus kas periode mendatang. karena 

Manipulasi aktivitas riil dapat dideteksi melalui biaya diskresioner 

dengan menggunakan biaya diskresioner abnormal (ABN_DISEXP).  

Biaya diskresioner abnormal diperoleh dari selisih nilai biaya 

diskresioner aktual yang diskala dengan total aktiva satu tahun 

sebelum pengujian dikurangi dengan biaya diskresioner normal yang 

dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi (Roychowdhury, 

2006: 345).  

DISEXPt/At-1 = a0 + a1(1/At-1) + β(St/At-1) + et (2) 

Keterangan: 

DISEXPt = biaya diskresioner pada tahun t 
At-1 = total aktiva pada tahun t-1 
St = penjualan pada tahun t 
a0 = konstanta 
et = error term pada tahun 
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3). Biaya Produksi 

Biaya produksi merupakan segala biaya yang dikeluarkan atau dibutuhkan 

untuk menghasilkan suatu barang. Metode yang digunakan dalam melakukan 

manipulasi riil melalui biaya produksi ini adalah produksi berlebih 

(overproduction). Manajer perusahaan dapat memproduksi lebih banyak dari pada 

yang diperlukan dengan asumsi bahwa tingkat produksi yang lebih tinggi akan 

menyebabkan biaya tetap (fixed cost) per unit produk lebih rendah. Strategi ini 

dapat menurunkan cost of goods sold dan meningkatkan laba operasi.  

        Manipulasi aktivitas riil dapat dideteksi melalui biaya produksi 

menggunakan biaya produksi abnormal (ABN_PROD). Biaya produksi 

abnormal diperoleh dari selisih nilai biaya produksi aktual yang diskala 

dengan total aktiva satu tahun sebelum pengujian dikurangi dengan biaya 

produksi normal yang dihitung dengan menggunakan koefisien estimasi 

(Roychowdhury, 2006: 345). 

 PRODt/At-1 = a0 + a1(1/At-1) + β1(St/At-1) + β2(DSt/At-1) + β3(DSt-

1/At-1) + et (3) 

Keterangan: 

PRODt = biaya produksi pada tahun t,yaitu: harga pokok 

penjualan + perubahan persediaan 

At-1 = total aktiva pada tahun t-1 

St = penjualan pada tahun t 

ΔSt = penjualan pada tahun t dikurangi penjualan pada 

tahun t-1 
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ΔSt-1 = perubahan penjualan pada tahun t-1 

a0 = konstanta 

et = error term pada tahun 

 

 2.5 Pandangan Dalam Islam. 

Sebagaimana dalam AL-Quran surat An-Nisa ayat 58 dan 135 telah 

dijelaskan untuk menyuruh umat manusia berlaku jujur, adil dan juga penegak 

keadilan. 

َ یَأُْمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَٰى أَْھِلَھا َوإِذَ  ا یَِعُظُكْم بِِھ ۗ إِنَّ �َّ َ نِِعمَّ ا َحَكْمتُْم بَْیَن النَّاِس أَْن تَْحُكُموا بِاْلعَدِْل ۚ إِنَّ �َّ

َ َكاَن َسِمیعًا بَِصیًرا  إِنَّ �َّ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang 

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S An-Nisa: 58). 

Dari ayat diatas diambil pelajaran bahwa manajer harus berlaku adil baik 

kepada para pemenggang saham maupun kepada karyawan perusahaan. Adapun 

ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan peranan dewan komisaris dalam sebuah 

perusahaan yaitu: 
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Artinya :“wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu benar-benar 

penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu 

sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin. 

Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti 

hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu 

memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka 

sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu 

kerjakan” (Q.S An-Nisa: 135). 

Kandungan dari ayat diatas menjelaskan bahwa dewan komisaris dalam  

menjalankan perannya harus memiliki karakter yang baik, jujur, adil dan dapat 

dipercaya. 
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2.6 Penelitian Terdahulu. 

Pada tabel berikut akan dipaparkan beberpa penelitian terdahulu beserta 

hasilnya yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Tabel II.1 Review Penelitian Terdahulu 

No. Nama Tahu

n 

Judul Variabel Hasil 

1 Sylvia 
dan 
Siddhart
a 

 

2005 Pengaruh 
Struktur 
Kepemilikan 
Ukuran 
Perusahaan 
Dan Praktek 
Corporate 
Governance 
terhadap 
Pengelolaan 
Laba 

 

Variabel X : 
Struktur 
Kepemilikan 
Ukuran 
Perusahaan  
Corporate 
Governance  
Variabel Y : 
Pengelolaan 
Laba  

Ukuran Perusahaan 
dan Kepemilikan 
Keluarga memiliki 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
pengelolaan 
laba.Variabel 
kepemilikan 
Institusional dan 
ketiga 
variabel praktek 
Corporate 
Governance tidak 
terbukti 
mempunyai 
pengaruh yang 
signifikan terhadap 
besaran 
Pengelolaan Laba. 

2 Ujiantho 
dan 
Pramuka  
 

2007 Mekanisme 
Corporate 
GovernanceM
anajemen Laba 
dan Kinerja 
Keuangan  

Variabel X : 
Kepemilikan 
Institusional 
Kepemilikan 
Manajerial 
Proporsi 
Dewan 
Komisaris 
Independen 
Ukuran 
Dewan 
Komisaris 
Variabel Y : 
Manajemen 

Kepemilikan 
Institusional dan 
Jumlah Dewan 
Komisaris tidak 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
Manajemen Laba 
Kepemilikan 
Manajerial 
berpengaruh 
negatif terhadap 
Manajemen Laba 
Proporsi Dewan 
Komisaris 
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Laba dan 
Kinerja 
Keuangan  

berpengaruh positif  
signifikan terhadap 
Manajemen Laba 
secara bersama-
sama Mekanisme 
Corporate 
Governance teruji 
signifikan terhadap 
Manajemen Laba 
Manajemen Laba 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
Kinerja Keuangan.  
 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Panca 
Wahyu 
Ningsih 

2009 Pengaruh 
Struktur 
Kepemilikan 
Institusional 
dan Corporate 
governance 
terhadap 
manajemen 
laba. 

Variabel X 
Kepemilikan 
institusional 
Proporsi 
dewan 
komisaris 
independen 
Ukuran 
dewan 
komisaris 
Keberadaan 
komite audit 
Ukuran 
perusahaan 

Kepemilikan 
institusional  
Proporsi dewan 
komisaris 
independen     
Ukuran dewan 
komisaris 
Keberadaan komite 
audit 
Ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh 
terhadap 
manajemen laba 

4 Dwi 
Ratmono  
 

2010 Manajemen 
Laba Riil dan 
Berbasis 
Akrual: 
Dapatkah 
Auditor yang 
Berkualitas 
Mendeteksinya  

Manajemen 
laba berbasis 
akrual, 
Manajemen 
laba riil, 
Kualitas 
auditor  

Praktek manajemen 
laba riil dilakukan 
oleh perusahaan 
publik di Indonesia 
dengan kinerja 
yang buruk.  
Auditor lebih sulit 
mendeteksi 
manajemen laba riil 
dibandingkan 
dengan akrual  
 

 Hasmi 
Aprilia  
 

2010 Indikasi 
Manajemen 
Laba Melalui 

Manipulasi 
aktivitas riil 
(manipulasi 

Perusahaan di 
Indonesia tidak 
terindikasi secara 
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Manipulasi 
Aktivitas Rill  
 

penjualan, 
overproducti
n, 
pengurangan 
biaya 
diskresioner)  

signifikan 
melakukan 
manajemen laba riil 
aktivitas produksi 
dan biaya 
diskresionari.  
 

6 

 

 

 

 

 

Praditia  
 

2010 Analisis 
Pengaruh 
Mekanisme 
Corporate 
Governance  
terhadap 
Manajemen 
Laba dan Nilai 
Perusahaan 
pada 
Perusahaan 
Manufaktur 
yang Terdaftar 
di BEI pada 
tahun 2005-
2008  

Variabel X 
kepemilikan 
institusional 
Kepemilikan 
manajerial 
Komisris 
independen 
Kualitas 
auditor 
Variabel Y 
manajemen 
laba, nilai 
perusahaan  
 

Semua variabel 
independen tidak 
berpengaruh 
terhadap 
manajemen laba.  
Hanya komisaris 
independen yang 
berpengaruh 
signifikan terhadap 
nilai perusahaan 
 

7 Winda 
Aryani 

2011 Mekanisme 
Corporate  
Governance 
dan 
Manajemen 
Laba 
Manipulasi 
Aktivitas Rill  
 

Variabel X : 
Corporate 
Governance 
Dewan  
Komisaris 
Komite Audit 
Kualitas 
Auditor 
 
Variabel Y: 
Manajemen 
Laba 
Manipulasi 
Aktivitas rill 

Variabel ukuran 
Dewan Komisaris, 
Jumlah Rapat 
Dewan Komisaris, 
Ukuran Komite 
Audit, Jumlah 
Rapat Komite 
Audit dan Kualitas 
Auditor tidak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
manajemen laba  
manipulasi 
aktivitas rill. 
Independensi 
Dewan Komisaris 
dan Kompetensi 
Komite Audit 
justru berpengaruh 
positif signifikan 
terhadap 
manajemen laba  
manipulasi 
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aktivitas rill. tetapi 
mekanisme 
corporate 
governance yang 
diwajibkan oleh 
pihak regulator 
(Bapepam) terbukti 
tidak dapat 
mencegahnya.  

8 Yudhita 
dan 
Wahyu 

2013 Pengaruh 
penerapan 
Good 
Corporate 
Governance  
terhadap 
earning 
management 
melalui 
manipulasi 
aktivitas rill 

Variabel X 
Dewan 
direksi 
Komite audit 
Kualitas audit 
Variabel Y 
Manajemen 
laba 
manipulasi 
aktivitas rill 

Ukuran dewan 
komisaris, Jumlah 
rapat dewan 
komisaris, 
komposisi dewan 
komisaris 
independen, jumlah 
rapat komite audit, 
kompetensi komite 
audit tidak 
berpengaruh secara 
signifikan terhadap 
earning 
managementmelalu
i manipulasi 
aktivitas rill 

9 Nuriyatu
n 
Fauziah 

2014 Pengaruh 
Good 
Corporate 
Governance 
dan Leverage 
Terhadap 
Manajemen 
Laba 
Manipulasi 
Aktivitas Rill 
pada 
Perusahaan 
Manufaktur 
yang terdaftar 
di Bursa Efek  

Variabel X: 
Dewan 
Komisaris 
Independen 
Kepemilikan 
Institusional 
Kepemilikan 
Manajerial 
Leverage 
Variabel Y : 
Manajemen 
Laba 
Manipulasi 
Aktivitas Rill 

Dewan Komisaris 
Independen 
berpengaruh positif 
dan tidak signifikan 
terhadap 
Manajemen laba 
Manipulasi 
Aktivitas Rill 
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2.7 Kerangka Pemikiran. 

       Gambar II.2 mengilustrasikan kerangka yang akan mendukung dalam 

penelitian ini. Variabel independen dalam penellitian ini adalah : kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dewan Komisaris, leverage. sedangakan 

variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba manipulasi 

aktivitas rill.  

Gambar II.2 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

     H5 

 

 

 

H1. Kepemilikan 
Institusional  

 

H2. Kepemilikan 
manajerial  

H3. Dewan 
Komisaris 

H4. Leverage 

Y. Manajement 
Laba Manipulasi 

Aktivitas Rill 
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2.8 Hipotesis penelitian. 

2.8.1 Pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba 

manipulasi aktivitas riil 

Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, 

institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian 

dan institusi lainnya pada akhir tahun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan adalah kepemilikan institusional. Adanya kepemilikan 

institusional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar 

lebih optimal terhadap kinerja manajemen. 

 Karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat 

digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. 

Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat bergantung pada 

besarnya investasi yang dilakukan. 

H1 :Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap  manajemen laba 

manipulasi aktivitas riil pada perusahaan sektor logam dan kimia  yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2015 

 

2.8.2 Pengaruh Kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba 

manipulasi aktivitas riil 

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh 

manajemen perusahaan. Kepemilikan manajerial dapat diukur dengan menghitung 

persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dengan seluruh 
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jumlah saham perusahaan yang beredar. Salah satu mekanisme good corporate 

governance yang dapat digunakan untuk mengurangi agency cost. 

 Adalah dengan meningkatkan kepemilkan saham oleh manajemen. Adanya 

hubungan keagenan dengan pengendalian oleh agen dalam sebuah perusahaan 

cenderung menimbulkan konflik keagenan. Konflik keagenan dapat diminamalisir 

dengan meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan.  

Semakin besar kepemilikan manajemen dalam perusahaan maka manajemen 

akan cenderung untuk berusaha meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan 

pemegang saham dan untuk kepentingan dirinya sendiri. manajemen laba sangat 

ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan.  

Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang 

berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai pemegang saham dan 

manajer yang tidak sebagai pemegang saham.  

H2:   Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba 

manipulasi aktivitas riil pada perusahaan sektor logam dan kimia yang 

terdaftar di BEI periode 2013-2015. 

 

2.8.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap manajemen laba manipulasi 

aktivitas riil 

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan  secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

(UU)  Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah, komposisi, 
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kriteria, rangkap jabatan, hubungan keluarga, dan persyaratan lain bagi anggota 

Dewan Komisaris tunduk kepada ketentuan otoritas terkait (Rustam, 2013: 400). 

Dikaitkan dengan prinsip dan aturan corporate  governance, maka 

Komisaris memegang peranan yang sangat penting di dalam perusahaan. Dalam 

kerangka corporate governance Komisaris ditugaskan untuk menjamin 

pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. 

H3:  Dewan komisaris  berpengaruh terhadap manajemen laba manipulasi 

aktivitas riil pada perusahaan sektor logam dan kimia yang terdaftar di BEI 

periode 2013-2015. 

2.8.4 Pengaruh Leverage terhadap manajemen laba manipulasi  aktivitas riil 

Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat 

bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya, sedangkan perusahaan 

yang mempunyai leverage lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan 

modal sendiri. Semakin tinggi utang/ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan 

semakin dekatnya (semakin ketat) perusahaan terhadap batasan-batasan yang 

terdapat pada perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran 

perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar 

kemungkinan para manajer menggunkan metode-metode akuntansi atau 

mengambil tindakan yang dapat meningkatkan laba.  

Selain itu, perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi akan menghadapi 

risiko yang lebih tinggi sehingga para investor akan menginginkan return yang 

semakin besar.  
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Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulakan bahwa semakin besar 

leverage maka kemungkinan manajemen untuk melakukan manajemen laba akan 

semakin besar. 

H4: Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba manipulasi  aktivitas 

riil pada perusahaan sektor logam dan kimia yang terdaftar di BEI periode 

2013-2015. 

2.8.5 Pengaruh kepemilikan manajerial, dewan komisaris, leverage terhadap 

manajemen laba manipulasi aktivitas rill. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi manajemen laba yang 

salah satunya adalah mekanisme GCG dalam suatu perusahaan. GC merupakan 

mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelolah bisnis dengan maksud 

untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang tujuan 

akhirnya untuk mewujudkan shareholder value. 

Perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemilik perusahaan yang 

dapat menimbulkan tindakan manajemen laba. Perbedaan kepentingan antara 

pihak agen dan prinsipal dapat disejajarkan dengan penerapan mekanisme GCG. 

Manajemen laba yang timbul karena adanya perbedaan kepentingan antara agen 

dan prinsipal atau pihak lainya dapat diminamalisr melalui beberapa mekanisme 

GCG, diantaranya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan 

dewan komisari. Pemilik Institusional merupakan pemilik yang dianggap 

cenderung lebih hati-hati dan teliti dalam menggunakan informasi keuangan.  
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Kepemilikan saham oleh pihak majemen dapat menyeimbangkan 

kepentingan antara investor dengan manajer perusahaan karena manajer sebagai 

pengelola perusahaan juga sekaligus sebagai pemilik perusahaan.  

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan  

secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat 

kepada dengan direksi. Anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali. Serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau semata-mata 

untuk kepentingan pihak tertentu sehingga status independen dewan komisaris 

dapat mengurangi praktikkecurangan yang dapat merugikan para pemegang 

saham atau pihak lainnya. Leverage adalah penggunaan biaya tetap dalam usaha 

untuk meningkatkan profitabilitas. Ketika suatu pengungkit (level) digunakan 

dengan tepat, maka tekanan yang diterapkan pada suatu titik akan dibentuk atau 

diperbesar menjadi tekanan atau gerakan dititik lain. 

H5: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, 

leverage berpengaruh terhadap manajemen laba manipulasi aktivitas rill 

pada perusahaan sektor logam dan kimia yang terdaftar di BEI  periode 

2013-2015. 

 


