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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai suatu titik temu

antara pemilik perusahaan (principal) dengan manajemen (agent). Rahmawati,

dkk (2006) menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak

yang terjadi antara manajer (agent) dengan pemilik perusahaan (principal).

Wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam kontrak

kerja atas persetujuan bersama.

Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan (2005) yaitu

hubungan antara principal dan agen. Principal memperkerjakan agen untuk

melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi

pengambilan keputusan dari principal kepada agen. Pada perusahaan yang

modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan

CEO (Chief Excutive Officer)sebagai agen mereka. Pemegang saham

memperkerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal.

Salno dan Baridwan (2000) menyatakan bahwa penjelasan tentang konsep

manajemen laba tidak terlepas dari teori keagenan (agency theory). Teori

keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik

kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika

setiap pihak berusaha untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran

yang dikehendakinya. Adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan

pemilik tersebut dapat dipengaruhi kebijakan yang diputuskan manajemen.

12
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Menurut Ujiyanto dan Bambang (2007) menyatakan bahwa teori agensi

menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya

mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu

menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut

manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan

kepentingan pribadinya.

Agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi

dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun

kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena

principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan

bahwa CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham. Principal tidak

memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent. Agent mempunyai lebih

banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal

dan agent (Nasution dan Doddy, 2007).

Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri

informasi. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk

memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan agent memanfaatkan adanya

asimetri informasi yang tidak diketahui principal. Asimetri informasi dan konflik

kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk

menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika

informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Hal ini memacu
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agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan

sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan

agent tersebut adalah agent tersebut adalah yang disebut sebagai earnings

management (Wardhana, 2009).

2.2. Manajemen Laba

Dalam hubungannya dengan keagenan, manajer memiliki asimetri

informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor.

Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan

yang relativ lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan pihak ekternal.

Hal ini dapat memberi kesempatan kepada manajer untuk memanipulasi laporan

keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya.

Manajemen laba merupakan masalah keagenan yang seringkali dipicu oleh

adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham

dengan manajemen perusahaan (Iqbal,2007). Manajer melakukan manipulasi laba

melalui manajemen laba agar laba nampak sebagaimana yang diharapkan.

Beberapa peniliti mendefiniskan manajemen laba dalam arti yang berbeda-

beda. Setiawati dan Na’im menyatakan bahwa manajemen laba merupakan

campur tangan dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk

menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba sendiri dapat mengakibatkan

berkurangnya kredibilitas laporan keuangan, menambah bias dalam laporan

keuangan dan dapat membuat pemakai laporan keuangan mempercayai angka laba

hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa.
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Widyaningdyah (2001) menyatakan bahwa membagi definisi earnings

management menjadi dua, yaitu :

a. Definisi sempit
Earnings management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan
metode akuntansi. Earnings management dalam artian sempit ini
didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk bermain dengan komponen
discretionary accruals dalam menentukan besarnya earnings.

b. Definisi luas
Earnings management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan
(mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer
bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan)
profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Menurut Achmad,dkk (2007), terdapat pernyataan bahwa dalam penerepan

akuntansi akrual, prinsip akuntansi berterima umum memberikan fleksibilitas

dengan mengijinkan manajer memilih kebijakan akuntansi dalam pelaporan laba.

Fleksibilitas ini dimaksudkan agar manajer dapat menginformasikan kondisi

ekonomi sesuai realitanya. Fleksibilitas prinsip akuntansi inilah yang dapat

memberikan peluang bagi manajer untuk mengelola laba. Manajemen laba

merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang

dilaporkan saat ini dari suatu unit menjadi tanggung jawab manajer tanpa

mengkaitkan dengan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi jangka

panjang. Akuntansi akrual terdiri dari discretionary accruals (DA) dan non

discretionary accruals (NDA). DA merupakan akrual yang ditentukan manajemen

(management determined). Manajer dapat memilih kebijakan dalam hal metode

dan esitmasi akuntansi.

Sutrisno (2002) menyatakan definisi manajemen laba adalah suatu

intervensi yang memiliki tujuan tertentu dalam proses pelaporan keuangan

eksternal, demi mendapatkan keuntungan yang sifatnya pribadi seperti
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diungkapkan. Manajemen laba akan membuat laba tidak sesuai dengan realitas

ekonomi yang ada, sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Laba

yang disajikan mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi, tetapi lebih karena

keinginan manajemen untuk memperlihatkan sedemikian rupan sehingga

kinerjanya dapat terlihat baik.

Scott (2000) menyatakan bahwa terdapat beberapa pola dalam manajemen

laba, yaitu:

a. Taking a Bath
Pola ini terjadi pada saat pengangkatan CEO baru dengan cara melaporkan
kerugian dalam jumlah besar yang diharapkan dapat meningkatkan laba di
masa yang akan datang.

b. Income Minimization
Pola ini dilakukan pada saat perusahaan memiliki tingkat profitabilitas
yang tinggi sehingga jika laba pada masa mendatang diperkirakan turun
drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

c. Income Maximization
Dilakukan pada saat laba menurun bertujuan untuk melaporkan net income
yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar.

d. Income Smoothing
Dilakukan pada saat perusahaan dengan cara meratakan laba yang
dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar
karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

Scott (2000) juga mengemukakan beberapa motivasi terjadinya

manajemen laba, yaitu :

a. Bonus Purposes
Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan
bertindak secara oportunistic untuk melakukan manajemen laba dengan
memaksimalkan laba saat ini.

b. The debt covenant hypotesis
Manajemen akan berusaha untuk meningkatkan laba agar tidak melanggar
perjanjian kredit yang telah dilakukan serta demi menjaga nama baik dan
reputasi mereka.

c. Political Motivations
Manajemen laba digunakan  untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada
perusahaan publik. Perusahaan cenderung mengurangi laba yang
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dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah
menetapkan peraturan yang lebih ketat.

d. Taxation Motivations
Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang
paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengam tujuan
penghematan pajak pendapatan.

e. Pergantian CEO
CEO yang mendekati masa pensiun akan cenderung menaikkan pendapatan
untuk meningkatkan bonus mereka. Dan jika kinerja perusahaan buruk,
mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan.

f. Initital Public Offering (IPO)
Perusahaan yang akan go public belum memiliki nilai pasar, dan
menyebabkan manajer perusahaan yang akan go public melakukan
manajemen laba dalam propectus mereka dengan harapan dapat menaikkan
harga saham perusahaan. Setiawati dan Na’im  (2000) menyatakan teknik
dan pola manajemen laba dapat dilakukan dengam tiga teknik yaitu:
1) Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan)
terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak
tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi
aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

2) Mengubah metode akuntansi
Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu
transaksi, contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari
metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3) Menggeser periode biaya atau pendapatan
Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain :
mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan
pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya,
mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode
berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan,
mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Setiawati dkk. dalam Nurai’na (2006) mengemukakan bahwa faktor-faktor

pemicu adanya praktik manajemen laba dalam kaitannya dengan pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap perusahaan  adalah :

a. Dalam Kontrak utang
Salah satu persyaratan dalam pemberian kredit seringkali mencakup
kesediaan debitur untuk mempertahankan tingkat rasio modal kerja
minimal, rasio debt to equity minimal, maksimum pemberian deviden ke
pemegang saham, atau batasan-batasan lain yang umumnya dikaitkan
dengan data akuntansi perusahaan. pelanggaran terhadap batasan-batasan
yang termuat dalam kontrak kredit ini merupakan hal yang menakutkan
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bagi manajemen. Oleh karena itu, kondisi keuangan yang menyebabkan
perusahaan berada dalam posisi nyaris melanggar perjanjian kredit dapat
menjadi insentif bagi manajer untuk melakukan manajemen laba dalam
rangka meminimalkan probilitas pelanggaran perjanjiann kredit.

b. Dalam kontrak manajer dan pemilik (melalui kompensasi)
Kompensasi yang didasarkan atas data akuntansi merupakan insentif bagi
manajer untuk memilih prosedur dan metode akuntansi yang dapat
memaksimumkan besarnya bonus yang akan diperoleh. Jika bonus yang
dapat diterima manajer memiliki batas atas, maka laba suatu periode yang
lebih tinggi dari batas atas target laba untuk mendapatkan bonus akan
ditransfer ke periode berikutnya..

c. Dalam penetepan pajak oleh pemerintah, penentuan proteksi terhadap
produk, penentuan denda dalam suatu kasus, dan lain sebagainya
Sebagai sumber informasi bagi investor dipasar modal, sebagian perusahan
yang pertama kali go public mencoba menyusun laporan keuangan
sedemikian rupa untuk mempengaruhi penerimaan kas dari penawaran
perdana. Manajer memang dapat menggunakan angka akuntansi untuk
mempengaruhi persepsi investor di pasar modal.

d. Oleh pesaing, seperti untuk penentuan keputusan ambil alih ataupun
penetepan strategi
Perusahaan yang merupakan target dalam suatu take over cenderung
memilih metode depresiasi dan metode pencatatan persediaan yang dapat
meningkatkan laba akuntansi. Mereka menyimpulkan bahwa terdapat sikap
oportunis manajemen dalam kasus ambil alih perushaan, sekalipun alasan
utama pemilihan metode akuntansi didasarkan atas pertimbangan efisiensi
atau pertimbangan memaksimumkan nilai perusahaan.

e. Oleh karyawan, untuk meminta kenaikan upah, dan lain sebagainya
dalam beberapa negara, seperti jerman misalnya, laba perusahaan yang
tinggi dapat dijadikan dasar bagi persatuan karyawan untuk menuntut
kenaikan gaji atau upah.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dechow et al dalam

(Ma’ruf;2006), umumnya poin awal dalam pengukuran dicretionary

accrualsadalah total accruals, dimana total accruals terseut terdiri dari komponen

non dicretionary (NDA) dan discretionary accruals (DA). Selanjutnya model

yang digunakan oleh jones digunakan untuk menciptakan komponen non

discretionary. Model pengukuran atas accruals pada penelitian ini dijelaskan

sebagai berikut :
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a. Total Accruals

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kusuma H.dkk (2003),

totalaccruals pada penelitian ini didefinisikan sebagai selisih antara laba

bersih (Net income) dengan arus kas operasional (operating cash flow).

Tat / Ait – 1 = (NI t – OCFt) Ait – 1

Keterangan :

Tat : Total accruals pada periode t

Nit :  Laba bersih operasi (net operating income) pada periode t

OCFt :  Aliran kas dari aktivitas operasi (operating cash flow)

At – 1 :  Total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t – 1

Non Discretionary Accruals

Model Jones mengasumsikan bahwa komponen nondiscretionary accruals

adalah konstan (Dechow et al : 1995). Model tersebut mengontrol efek

perubahan perputaran ekonomi perusahaan terhadap non discretionary

accruals model NDA tersebut adalah sebagai berikut :

NDAt = α 1 (1 / Ait – 1) + α 2 (∆REVit / Ait – 1) + α 3 (PPEit / Ait – 1)

Keterangan :

NDAt : Non discretionary accruals pada tahun

At-1 :  Total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

REVit :  Perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPEit  : Aktiva tetap (gross Property plant and equipment) perusahaan i

pada tahun t
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Estimasi dari parameter spesifik perusahaan, diperoleh melalui models

analisis regresi OSL (Ordinary least Squares) berikut ini :

Tait / Ait – 1 = α 1 ( 1 / Ait – 1) + α 2 (∆ REVit / Ait – 1) + α 3 (PPEit /

Ait – 1) + €it

Keterangan :

Tat : Total accruals pada periode t

At-1 :  Total aset untuk sampel perusahaan i pada akhir tahun t-1

Eit :  Sampel error perusahaan i pada tahun t

Variabel aktiva tetap dan perubahan pendapatan digunakan untuk

mengontrol perubahan non discretionary accrual yang terjadi karena perubahan

kondisi ekonomi. Total accruals memasukkan perubahan working capital yang

ditunjukkan pada tingkat perubahan revenue. Variabel aktiva tetap (PPE)

menunjukkan pada biaya depresiasi yang non discretionary. Model ini

memasukkan besarnya PPE, bukan perubahan rekening tersebut, karena total

biaya depresiasi termasuk dalam pengukuran total accruals. Semua variabel

dideflasi dengan total aktiva tahun sebelumnya.

b. Discretionary Accruals

Karena total accruals terdiri dari discretinary accruals dan non

discretionary accruals, maka discretionary accruals dapat dirumuskan

sebagai berikut :

DAit = Tait / Ait – 1 – NDAit

Keterangan :

DAit : Discretionary accruals perusahaan pada tahun t
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TAit : Total acrruals pada perusahaan i pada tahun

NDAit : Non discretionary accruals pada perusahaan

Secara umum penelitian tentang manajemen laba menggunakan

pengukuran berbasis akrual (accrual based measure) dalam mendeteksi

ada tidaknya manipulasi. Salah satu kelebihan dalam pendekatan total

akrual adalah pendekatan tersebut berpotensi untuk dapat mengungkap

cara-cara untuk menurunkan atau menaikkan laba keuntungan, karena

cara-cara tersebut kurang mendapat perhatian untuk diketahui pihak luar.

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

komponen discretionary accruals dan non discretionary

accruals.Discretionary accruals adalah komponen akrual yang berada

dalam kebijakan manajemen. Artinya manajer memberikan intervensinya

dalam proses pelaporan keuangan. Sedangkan non discretionary accruals

adalah komponen akrual diluar kebijakan manajemen.

2.3. Asimetri Informasi

Laporan keuangan merupakan salah satu alat yang digunakan oleh pihak

manajemen perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada

pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) tujuan

laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang berkaitan dengan posisi

keuangan, prestasi (hasil usaha) perusahaan, serta perubahan posisi keuangan

suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dalam pengambilan keputusan

ekonomi (Ghozali dan Chairini, 2007). Laporan keuangan sangat diperlukan oleh

setiap perusahaan untuk mengetahui kemajuan dan kemunduran dari usahanya.
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Selain itu, laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau

menilai posisi keuangan perusahaan tersebut.

Laporan keuangan dibuat dengan tujuan untuk digunakan oleh berbagai

pihak, termasuk pihak internal perusahaan itu sendiri seperti manajer, karyawan,

serikat buruh, dan lainnya. Pihak-pihak yang sebenarnya paling berkepentingan

dengan laporan keuangan adalah para pengguna eksternal (pemegang saham,

kreditor, pemerintah, masyarakat). Para pengguna internal (para manajemen)

mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada perusahaan, sedangkan pihak

eksternal yang tidak berada di perusahaan secara langsung, tidak mengetahui

informasi tersebut sehingga tingkat ketergantungan manajemen terhadap

informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.

Salah satu kendala yang akan muncul antara agent dan principal adalah

adanya asimetri informasi (information asymmetry). Asimetri informasi adalah

suatu keadaaan dimana agent mempunyai informasi yang lebih banyak tentang

perusahaan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan principal.

Kondisi ini memberikan kesempatan kepada agent menggunakan informasi yang

diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan sebagai usaha untuk

memaksimalkan kemakmurannya. Asimetri informasi ini mengakibatkan

terjadinya moral hazard berupa usaha manajemen untuk melakukan earnings

management (Rahmawati, dkk.2006).

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu :

1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam
lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek
perusahaan dibandingkan pihak luar. Dan mungkin terdapat fakta-fakta
yang tidak disampaikan kepada principal.
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2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer
tidak seluruhnya diketahui oleh investor (pemegang saham, kreditor),
sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang
saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma
mungkin tidak layak dilakukan.

Ujiyanto dan Bambang (2007), menyatakan bahwa agent berada pada

posisi yang memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan

kerja dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan principal. Dengan

asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri

sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong agent

untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal.

Sehingga dalam kondisi semacam ini principal seringkali pada posisi yang tidak

diuntungkan.

Dalam penyajian informasi akuntansi, khususnya penyusunan laporan

keuangan, agent juga memiliki informasi yang asimetri sehingga dapat lebih

fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan

kepentingannya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan

dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2009). Dengan adanya kondisi yang

asimetri, maka agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan

dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Penelitian yang mengukur asimetri informasi dengan menggunakan

relativebid-ask spread (Rahmawati, dkk. 2006) yang dioperasikan sebagai

berikut:
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SPREAD i,t = (aski,t – bidi,t) / {aski,t + bidi,t)/2} x 100

Keterangan :

Aski, t = Harga ask tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada hari t

Bidi, t = Harga bid terendah saham perusahaan i yang terjadi pada hari t

Dalam penyajian informasi akuntansi, khususnya penyusunan laporan

keuangan, agent juga memiliki informasi yang asimetri sehingga dapat lebih

fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan

kepentingannya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan

dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2009). Namun karena adanya

kondisi yang asimetri, maka agent dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi

yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

2.4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris dalam KNKG (2006) diartikan sebagai organ

perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan

pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa

perusahaan melaksanakan GCG. Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh

turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing

anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas

Komisaris Utama adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris. Agar

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi

prinsip-prinsip berikut :
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1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan

secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.

2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan

memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik

termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan

semua pemangku kepentingan.

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup

tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas

perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan

keputusan.

2. Dewan Komisaris dapat teridiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak

terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen dan Komisaris yang

terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak yang mempunyai

hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali,

anggota Direksi dan Dewan Komisaris lain, serta perusahaan itu sendiri.

Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan

perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori terafiliasi.

3. Jumlah Komisaris Independen harus dapat menjamin agar mekanisme

pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Salah satu dari Komisaris Independen harus mempunyai latar

belakang akuntansi atau keuangan.
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4. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum

Pemegang Saham (RUPS) melalui proses yang transparan. Bagi perusahaan

yang sahamnya tercatat di bursa efek, badan usaha milik negara dan atau

daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat,

perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta

perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan,

proses penilaian calon anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum

dilaksanakan RUPS melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Pemilihan

Komisaris Independen harus memperhatikan pendapat pemegang saham

minoritas yang dapat disalurkan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS berdasarkan

alasan yang wajar dan setelah kepada anggota Dewan Komisaris diberi

kesempatan untuk membela diri.

Fungsi Pengawasan Dewan Komisaris :

1. Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan

operasional. Pengambilan keputusan tersebut dilakukan dalam fungsinya

sebagai pengawas, sehingga keputusan kegiatan operasional tetap menjadi

tanggung jawab Direksi. Kewenangan yang ada pada Dewan Komisaris tetap

dilakukan dalam fungsinya sebagai pengawas dan penasihat.

2. Dalam hal ini diperlukan untuk kepentingan perusahaan, Dewan Komisaris

dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk

pemberhentian sementara, dengan ketentuan harus segera ditindaklanjuti

dengan penyelenggaraan RUPS.
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3. Dalam hal terjadi kekosongan dalam Direksi atau dalam keadaan tertentu

untuk sementara Dewan Komisaris dapat melaksanakan fungsi Direksi.

4. Dalam rangka melaksanakan fungsinya, anggota Dewan Komisaris baik

secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri berhak mempunyai akses dan

memperoleh informasi tentang perusahaan tepat waktu dan lengkap.

5. Dewan Komisaris harus memiliki tata tertib dan pedoman kerja (charter)

sehingga pelaksanaan tugasnya dapat terarah dan efektif serta dapat

digunakan sebagai salah satu alat penilaian kinerja mereka.

6. Dewan Komisaris dalam fungsinya sebagai pengawas, menyampaikan

laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan perusahaan oleh

Direksi, dalam rangka memperoleh pembebasan dan pelunasan tanggung

jawab (acquit et de charge) dari RUPS.

7. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite.

Usulan dari komite disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh

keputusan. Bagi perusahaan yang sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan

negara, perusahaan daerah, perusahaan yang menghimpun dan mengelola

dana masyarakat, perusahaan yang produk atau jasanya digunakan oleh

masyarakat luas, serta perusahaan yang mempunyai dampak luas terhadap

kelestarian lingkungan, sekurang-kurangnya harus membentuk Komite Audit,

sedangkan komite lain dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Dewan komisaris sebagai puncak dari sistem pengendalian internal

perusahaan memiliki peranan terhadap aktivitas pengawasan (Siallagan dan

Machfoedz, 2006). Pengawasan oleh dewan komisaris akan menambah keyakinan
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bahwa manajemen telah bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham,

karena dewan komisaris diangkat oleh pemegang saham dalam mengawasi

tindakan manajemen.

Disamping itu, dalam pemecahan masalah antara manajer internal dan

pengawasan kebijakan manajemen serta pemberian nasihat kepada manajemen

diperlukan pihak ketiga yang independen. Komisaris independen merupakan

posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi-fungsi tersebut agar tercipta perusahaan

yang good corporate governance.

Vafeas (dalam Siallagan dan Machfoedz,2006) mengatakan bahwa selain

kepemilikan manajerial, peran dewan komisaris juga diharapkan dapat

meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba melalui

fungdi monitoring laporan keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh

dewan komisaris dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris (Siallagan

dan Machfoedz, 2006).

Penelitian Nasution dan Setiawan (2007) untuk menentukan propoorsi

komisaris independen yaitu

Proporsi Komisaris Independen =

Sumber: Nasution dan Setiawan (2007)

2.5. Komite Audit

Dalam FCGI (2000) dinyatakan bahwa Komite Audit memiliki tugas

terpisah dalam membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya

dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, Komite
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Audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan

terhadap masalah-masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. Jumlah anggota

Komite Audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap

memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Bagi perusahaan yang

sahamnya tercatat di bursa efek, perusahaan negara, perusahaan daerah,

perusahaan yang menghimpun dan mengelola dana masyarakat, perusahaan yang

produk atau jasanya digunakan oleh masyarakat luas, serta perusahaan yang

mempunyai dampak luas terhadap kelestarian lingkungan, Komite Audit diketuai

oleh Komisaris Independen dan anggotanya dapat terdiri dari Komisaris dan atau

pelaku profesi dari luar perusahaan. Salah seorang anggota memiliki latar

belakang dan kemampuan akuntansi dan atau keuangan.

Komite Audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, didefinisikan sebagai komite

yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melaksanakan tugas pengawasan

pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan suatu komponen yang baru

dalam perusahaan yang memiliki peranan sangat vital sebagai sistem

pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit juga dapat berfungsi sebagai

penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak

manajemen dalam hal pengendalian internal perusahaan. Seperti dalam

Kep.29/PM/2004 yang menuliskan tugas dari komite audit adalah :

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan

perusahaan, seperti laporan keuangan laporan keuangan, proyeksi dan

informasi keuangan lainnya,
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b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan

perundangan-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan

lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,

c. Melakukan penelahaan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,

d. Melaporkan  kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan

pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,

e. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas

pengaduan yang berkaitan dengan emiten,

f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, rahasia perusahaan.

Komite audit menurut KNKG (2006) memiliki tugas membantu Dewan

Komisaris dalam memastikan bahwa :

a. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi

yang berlaku umum,

b. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik,

c. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan

standar audit yang berlaku, dan

d. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

2.6. Leverage

Kasmir (2010) menjelaskan leverage perusahaan adalah merupakan rasio

yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan di biayai dengan

utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan

dibandingkan dengan aktivanya, serta proporsi besarnya sumber pendanaan

jangka pendek atau panjang terhadap pemakaian aset perusahaan. sementara itu,
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Syamsudin (2009) menyatakan leverage digunakan untuk menggambarkan

kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai

beban tetap (fixed cost assets or funds) untuk memperbesar tingkat penghasilan

(return) bagi pemilik perusahaan.

Menurut Brighman & Houston (2006) perusahaan menggunakan utang,

yang meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan kepada pemegang

saham dengan 2 (dua) alasan, yaitu :

a. Karena bunga dapat dikurangkan, maka penggunaan hutang
mengakibatkan tagihan pajak yang lebih rendah dan menyisakan laba
yang lebih banyak laba operasi yang tersedia bagi investor.

b. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan atas aktiva melebihi suku
bunga hutang, maka perusahaan pada umumnya dapat menggunakan
hutang untuk membeli aktiva, membayar bunga hutang, dan kemudian
sisanya akan menjadi bonus bagi pemegang saham.

Pengurus bank dan kreditur jangka pendek sangat berminat pada

kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dalam jangka pendek. Tetapi

para kreditur jangka panjang atau pemegang saham selain berminat pada kondisi

jangka pendek justru berminat pada kondisi jangka panjang karena posisi

keuangan jangka pendek betapapun baiknya tidaklah perlu parallel dengan posisi

keuangan jangka panjang (Munawir;2007). Hal-hal yang menguntungkan dalam

jangka pendek dengan mudah dapat digoyahkan dengan pos-pos jangka panjang

lainnya, misalnya:

a. Adanya understate (dicatat terlalu kecil) terhadap depresiasi mengakibatkan

keuntungan perusahaan dalam tahun-tahun pertama kelihatan baik karena

biaya deepresiasi yang kecil, ada kemungkinan dibayarnya deviden, tetapi

dalam jangka panjang akhirnya perusahaan tidak dapat memperoleh kembali
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aktiva tetapnya, hingga ini merupakan penurunan kapasitas yang sangat

membahayakan kelangsungan usaha, karena aktiva belum habis disusut tetaapi

tidak dapat digunakan lagi.

b. Jatuh tempo dari utang jangka panjang yang tidak diperkirakan dengan baik,

sehingga pada saat jatuh temponya perusahaan mengalami kesulitan

keuangannya

c. Stuktur modal yang tidak baik, misalnya jumlah hutang terlalu besar daripada

modal sendiri

d. Pada saat terjadi tendensi inflasi dan perusahaan menggunakan perhitungan

harga pokok historis (dengan metode FIFO), sehingga harga pokok kelihatan

lebih rendah padahal harga jual meningkat sehingga kelihatan profit margin

tinggi. Hal ini menyebabkan aktiva lancar (terutama persediaan) semakin

turun karena dengan jumlah uang yang sama tidak dapat memperoleh

kuantitas persediaan yang sama seperti jumlah sebelumnya.

Leveragedibagi menjadi dua yaitu leverage operasi (operating leverage)

dan leverage keuangan (financial leverage) (Van Home dan Wachowicz,2005).

Leverage operasi menunjukan seberapa besar biaya tetap yang digunakan dalam

operasi perusahaan sedangkan Leverage keuangan menunjukan seberapa besar

kemampuan dalam membayar hutang dengan modal yang dimilikinya.

Watts and Zimmerman (dalam Astuti,2005) menjelaskan bahwa dalam

hipotesis debt covenant, motivasi covenant disebabkan oleh munculnya perjanjian

kontrak antara manajer dengan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial.

Dengan demikian, perusahaan yang mempunyai rasio Leverage yang tinggi,
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berarti proporsi hutangnya lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi aktivanya

akan cenderung melakukan manipulasi dalam bentuk manajemen laba. Rasio

untuk mengukur leverageyaitu dengan rasio total utang terhadap total aset

(Hanafi, 2004).

Scott dalam Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa praktik

perataan laba yang merupakan salah satu bentuk manajemen laba sering dilakukan

oleh perusahaan ketika mereka menghadapi paksaan dari kreditur dengan cara

mengubah metode akuntansinya. Dengan semakin besarnya rasio leverage

mengakibatkan risiko yang ditanggung oleh pemilik modal juga akan semakin

meningkat.

Studi Sweeney dalamTarjo (2008) menunjukkan bahwa perusahaan

pelanggar perjanjian hutang menggunakan akrual untuk meningkatkan laba tahun

sebelumnya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa manajer berusaha untuk

memperlihatkan bahwa kinerja tahun sebelumnya adalah lebih baik. Hasil

investigasi Achmad et al. (2007) menunjukkan bahwa peningkatan motivasi

perjanjian hutang (debt covenant)  meningkatkan praktik manajemen laba.

Alasannya bahwa motivasi debt covenant merupakan praktik manajemen laba

berlaku umum. Ada pandangan bahwa manajemen laba dianggap sebagai sesuatu

yang pantas dilakukan oleh manajer, karena dimotivasi untuk mencari pendanaan

perusahaan dan terkesan bahwa perusahaan kesulitan menjual sahamnya di pasar

modal.

Di sisi lain penelitian Nurai’na (2006), dan Widyaningdyah (2001)

menemukan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.
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Temuan tersebut sesuai dengan debt covenant hypothesis yang menyatakan bahwa

jika semua hal yang lain tetap sama dan semakin dekat perusahaan dengan

pelanggaran perjanjian hutang yang berbasis akuntansi, maka lebih mungkin

manajer perusahaan untuk memilih prosedur akuntansi yang memindahkan laba

yang dilaporkan dari periode mendatang ke periode sekarang. Hal tersebut

dilakukan karena laba bersih yang dilaporkan naik akan mengurangi kemungkinan

kegagalan membayar hutang-hutangnya pada masa mendatang (Scott,2003).

Naiknya laba yang dilaporkan bisa menarik perhatian bagi kreditur untuk

memberikan tambahan pinjaman.

Hasil penelitian Wasilah (2005) dan Siregar Utama (2005) berbeda dengan

penelitian sebelumnya. Temuannya menunjukkan bahwa rasio utang tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba. Kreditur minta laporan keuangan yang

lebih dipercaya, oleh karenanya kreditur meningkatkan pengawasan yang lebih

ketat dan melakukan tekanan kepada manajer sehingga manajer tidak memiliki

kesempatan untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan yang memiliki rasio

hutang yang tinggi, maka manajemen menggunakan risiko yang bukan dalam

bentuk rekayasa laba karena adanya pengawasan yang insentif dari kreditur.

Ketika risiko perusahaan tinggi yang diukur denga rasio hutang yang tinggi, maka

manajemen berusaha untuk menurunkan risiko persepsian bagi kreditur dengan

cara menyajikan laporan laba yang relatif lebih stabil, artinya manajer tidak

melakukan rekayasa laba.

Kreditur sebagai pihak eksternal tidak dapat mengobservasi opersaional

perusahaan secara langsung, sehingga tidak dapat memastikan fleksibilitas yang
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dimiliki oleh perusahaan untuk melakukan rekayasa laba yang dilaporkan. Para

pengguna laporan keuangan ada kemungkinan dapat mendeteksi adanya

manajemen laba, tetapi tidak dapat memastikan apakah manajemen laba tersebut

merupakan upaya yang sengaja dilakukan oleh perusahaan atau memang suatu

kenyataan yang terjadi secara alamiah. Suatu perusahaan yang memiliki

fleksibilitas tinggi untuk melakukan manajemen laba akan menggeser laba

perusahaan antar periode sehingga laba yang dilaporkan tidak mencerminkan

keadaan yang sesungguhnya.

Di sisi lain pihak kreditur hanya melihat bahwa perusahaan memiliki

varian laba yang lebih rendah dan hal inilah yang mendorong pihak manajer

perusahaan untuk melakukan manajemen laba yang berdampak terhadap

kepercayaan kreditur terhadap perusahaan.

Pengukuruan Leveragemenggunakan Debt to Asset Ratio (Debt ratio).

Debt to Asset Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dengan utang atau seberapa besar utang

perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva (Kasmir;2010). Untuk

menghitung Debt to Asset Ratio adalah dengan membagi Total Hutang dengan

Total aktiva.

2.7. Penelitian Terdahulu

Agnes Utari Widyaningdyah (2001) melakukan penelitian mengenai

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap earnings management pada perusahaan

go public di Indonesia. Variabel yang digunakan yaitu dewan direksi dan

leverage. Hasil dari penelitian ini menunjukan dewan direksi tidak berpengaruh
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signifkan terhadap manajemen laba sedangkan leverage berpengaruh signifikan

terhadap manajamen laba.

Veronica dan Siddharta (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh

struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek Corporate governance

terhadap pengelolaan laba (Earnings management) dengan sampel 144

perusahaan pada periode non krisis (1995-1196, 1999-2002) yang menghasilkan

bahwa ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap

besaran pengelolaan laba. Variabel kepemilikan institusional, komposisi dewan

komisaris, dan keberadaan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap praktik

manajemen laba.

Penelitian tentang hubungan asimetri informasi dengan manajemen laba

juga dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2006). Sampel dari penelitian ini yaitu bank

publik yang terdaftar di BEJ dari tahun 2000-2004. Hasil dari penelitian ini adalah

bahwa variabel independen asimteri informasi memiliki pengaruh secara positif

signifikan terhadap variabel dependen manajemen laba.

Penelitian mengenai corporate governance dan manajemen laba juga

dilakukan oleh Nasution dan Doddy (2007) yang dilakukan terhadap perusahaan

perbankan yang terdaftar di BEJ dari tahun 2000-2004. Hasil dari penelitian ini

adalah (1) komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif secara

signifikan terhadap manajemen laba, (2) ukuran dewan komisaris berpengaruh

positif secara signifikan terhadap praktik manajemen laba, (3) keberadaan komite

audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, dan (4) ukuran

perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.
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Nuryaman (2008) meneliti pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran

perusahaan, dan mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba pada

perusahaan real estate dan Property yang terdaftar di BEI. Variabel yang

digunakan adalah konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, komposisi dewan

komisaris, spesialisasi KAP, manajemen laba. Hasil penelitian menunjukan bahwa

konsentrasi kepemilikan, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap

manajemen laba. Komposisi dewan komisaris dan spesialisasi industri KAP tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba.

Nila ismawati (2008) meneliti pengaruh asimetri informasi, ukuran

perusahaan, dan corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan

real estate dan Property yang terdaftar di BEJ. Variabel yang digunakan adalah

asimetri informasi, ukuran perusahaan, corporate governance, manajemen laba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa asimetri informasi, corporate governance,

dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Subhan (2011) meneliti pengaruh good corporate governance dan

leverage keuangan terhadap manajemen laba perusahaan perbankan yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia (BEI). Variabel yang digunakan adalah kepemilikan

institusi, komisaris independen, dewan direksi, dan leverage. Hasil penelitian

menunjukan bahwa kepemilikan institusi, komisaris independen, dewan direksi

dan leverage berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap manajemen laba.

Theresia (2011) dengan periode tahun 2007-2009. Penelitian ini

menggunakan asimetri informasi, corporate governance yang digunakan dalam

penelitian ini adalah komposisi dewan komisaris serta keberadaan komite
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auditsebagai variabel independen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

asimetri informasi, komposisi dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama peneliti Judul Variabel Hasil
Persamaan

Dan
Perbedaan

1 Agnes Utari
Widyaningdyah (2001)

Analisis faktor-
faktor yang
berpengaruh
terhadap earnings
management pada
perusahaan go
public di Indonesia

Independen :
- Reputasi

auditor
- Jumlah Dewan

Direksi
- Leverage
- Persentase

saham yang
ditawarkan
kepada publik
pada saat IPO
Manajemen

Dependen :
- Manajemen

laba

 Reputasi auditor,
jumlah dewan
direksi, presentase
saham yang
ditawarkan kepada
publik pada saat IPO
tidak berpengaruh
signifikan terhadap
manajemen laba.

 Leverage
berpengaruh
signifikan terhadap
manajemen laba

Persamaan :
- Leverage

Perbedaan :
- Reputasi

Auditor
- Jumlah dewan

direksi
- Persentase

saham yang
ditawarkan
kepada publik
pada saat IPO
Manajemen.

2 Veronica dan
Siddharta (2005)

Pengaruh struktur
kepemilikan,
ukuran perusahaan,
dan corporate
governanceterhadap
manajemen laba
pada perusahaan
perbankan

Independen :
- Struktur

kepemilikan
- Ukuran

perusahaan
- Corporate

governance

 Ukuran perusahaan
dan kepemilikan
keluarga
berpengaruh
terhadap besaran
pengelolaan laba

 kepemilikan
institusional,
komposisi dewan
komisaris dan
keberadaan komite
audit tidak
berpengaruh
terhadap praktik
manajemen laba

Persamaan :
- Ukuran

perusahaan
- Corporate

governance
Perbedaan :
- Struktur

kepemilikan
(kepemilikan
institusional)

3 Rahmawati, dkk
(2006)

Pengaruh asimetri
informasi terhadap
manajemen laba
pada perusahaan
Perbankan

Independen :
- Asimetri

informasi
Dependen :
- Manajemen

laba

Asimetri informasi
berpengaruh positif
signifikan terhadap
manajemen laba.

Persamaan :
- Asimetri

informasi
Perbedaan :
- Perusahaan

perbankan
4 Nasution dan

Setyawan (2007)
Pengaruh
mekanisme
corporate
governance
terhadap
manajemen

Independen :
- Komposisi

dewan
komisaris

- Ukuran dewan
komisaris

Corporate governance
efektif mengurangi laba
perusahaan perbankan

Persamaan :
- Ukuran

Perusahaan
Perbedaan :
- Komposisi

dewan
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No Nama peneliti Judul Variabel Hasil
Persamaan

Dan
Perbedaan

labapada
perusahaan
Perbankan

- Ukuran komite
audit

- Ukuran
perusahaan

Dependen :
- Manajemen

laba

komisaris
- Ukuran dewan

komisaris
- Ukuran komite

audit
- Perusahaan

perbankan
5 Nuryaman (2008) Pengaruh

konsentrasi
kepemilikan,
ukuran perusahaan,
komposisi dewan
komisaris dan
spesialis KAP
terhadap
manajemen laba

Independen :
- Konsentrasi

kepemilikan
- Ukuran

perusahaan
- Komposisi dewan

komisaris
- Specialis KAP

Dependen :
- Manajemen laba

 Konsentrasi
kepemilikan, dan ukuran
perusahaan berpengaruh
negatif terhadap
manajemen laba
 Komposisi dewan
komisaris dan
spesialisasi industry
KAP tidak berpengaruh
terhadap manajemen
laba.

Persamaan :
- Ukuran

Perusahaan
Perbedaan :
- Konsentrasi

kepemilikan
- Komposisi dewan

komisaris
- Specialis KAP

6 Nila Ismawati (2008) Pengaruh asimetri
informasi, ukuran
perusahaan dan
corporate
governance
terhadap
manajemen laba

Independen :
- Asimetri

informasi
- Ukuran

perusahaan
- Corporate

governance
Dependen :
- Manajemen

laba

Asimetri informasi,
ukuran perusahaan dan
corporate
governanceberpengaruh
terhadap manajemen laba

Persamaan :
- Asimetri

informasi
- Ukuran

perusahaan
- Corporate

governance
Perbedaan :
- leverage

7 Subhan (2011) Pengaruh good
corporate
governance dan
leverage keuangan
terhadap
manajemen laba
pada perusahaan
perbankan yang
terdaftar di BEI

Independen :
- kepemilikan

institusi
- komisaris

independen
- dewan direksi
- leverage
Dependen :
- manajemen

laba

Kepemilikan institusi,
komposisi komisaris
independen, ukuran
dewan direksi,dan
leverage berpengaruh
negatif tidak signifikan
terhadap manajemen
laba.

Persamaan :
- Leverage
- Komisaris

independen
Perbedaan :
- Kepemilikan

institusi
- Dewan direksi
- Perusahaan

perbankan
8 Theresia Christina

Tarigan (2011)
Pengaruh Asimetri
Informasi,
Corporate
governance, Dan
Ukuran Perusahaan
Terhadap Praktik
Manajemen Laba
(Studi Pada
Perusahaan
Manufaktur yang
Terdaftar di BEI
2008-2010).

Independen :
- Asimetri

informasi
- Corporate

governance
- Ukuran

perusahaan
Dependen :
- manajemen

laba

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
asimetri informasi,
komposisi
dewankomisaris,
keberadaan komite audit,
dan ukuran perusahaan
berpengaruh
signifikanterhadap
manajemen laba.

Persamaan :
- Asimetri

informasi
- Corporate

governance
Perbedaan :
- Leverage
- Ukuran

Perusahaan
-

Sumber: Penelitian-penelitian terdahulu
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Penelitian ini mengacu pada penelitian Theresia (2011) dengan periode

tahun 2007-2009. Penelitian ini menggunakan asimetri informasi, corporate

governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah komposisi dewan

komisaris serta keberadaan komite auditsebagai variabel independen. Apabila

penelitian Theresia (2011) menggunakan asimetri informasi, corporate

governance yang digunakan dalam penelitian ini adalah komposisi dewan

komisaris serta keberadaan komite audit, maka perbedaan penelitian ini adalah

menambahkan leverage sebagai variabel independen, serta menggunakan periode

tahun yang berbeda, yaitu tahun 2011-2013.

2.8. Kerangka Pemikiran

2.8.1 Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba

Asimetri informasi timbul ketika manajer lebih mengetahui informasi

internal dan prospek perusahaan di masa depan dibandingkan dengan pemegang

saham dan stakeholder lainnya. Informasi yang lebih banyak dimiliki manajer

dapat memicu untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan keinginan

manajer kepentingan untuk memaksimumkan utility-nya. Adanya asimetri

informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak

sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja

manajer. Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan

report mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Report yang diberikan dapat

dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan.
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Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama

sekali karena kelompok inti berada dalam kondisi yang paling besar

ketidakpastiannya (Ali, 2002). Para pengguna internal (para manajemen) memiliki

kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-

peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungan terhadap

informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.

Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih

rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil,

namun disisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada

pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang

dari standar akuntansi keuangan yanhg berlaku. Pilihan metode akuntansi yang

secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan

sebutan manajemen laba.

Banyak hal yang memotivasi manajer untuk melakukan manajemen laba.

Menurut Scott (2009;353-355), motivasi manajemen laba meliputi rencana bonus,

debt covenant, dan biaya politik. Manajer termotivasi mengelola laba untuk

mencapai target kinerja dan kompensasi bonus, meminimalkan kemungkinan

pelanggaran perjanjian utang, dan meminimalkan biaya politik karena intervensi

pemerintah dan parlemen, namun fleksibilitas manajemen untuk mengelola laba

dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak

luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba dari

perusahaan itu sendiri.
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Beberapa peneliti telah menemukan bahwa asimetri infrormasi dapat

mempengaruhi manajemen laba. Teori keagenan (agency Theory)

mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer untuk melakukan

manajemen laba yang bertujuan untuk bertindak opportunistic yaitu

memaksimalkan keuntungan pribadi.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan antara

asimetri informasi dengan manajemen laba. Ketika asimetri informasi tinggi,

stakeholder tidak memiliki sumber daya yang cukup atas informasi yang relevan

dalam memonitor tindakan manajer sehingga akan memunculkan praktik

manajemen laba. Akibatnya asimetri informasi ini akan mendorong manajer untuk

tidak menyajikan informasi selengkapnya. Jika informasi tersebut berkaitan

dengan pengukuran kinerja manajer.

Dari beberapa penelitian diatas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.8.2 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris.

Komisaris independen memiliki fungsi sebagai pengawas kebijakan manajemen

dan memberi nasihat kepada manajemen yang bertindak sebagai wakil dari

pemilik perusahaan. Komisaris independen merupakan alat monitoring terbaik

dalam mengawasi tindakan dan kebijakan yang diambil manajemen agar dapat

tercipta perusahaan yang good corporate governance. Fama dan  Jensen (dalam

Andayani, 2010) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak
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sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal

dan mengawasi kebijakan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi.

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang

berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam

menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan komisaris yang tepat (sesuai

dalam KNKG, 2006) diharapkan dapat mengawasi pihak manajemen dalam

menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang

berkualitas.

Penelitian Subhan (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi komposisi

komisaris independen maka akan menurunkan manajemen laba, sehingga

keberadaan komisaris independen dapat mengurangi penyelewangan manajemen

dan dapat memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan

terhadap perusahaan. Hasil yang sama dikemukan oleh Nurika (2011) hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa keberadaan dewan komisaris independen tidak

berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba, hal ini memiliki makna bahwa

perusahaan yang memiliki komisaris independen memiliki kemungkinan untuk

melakukan manajemen laba maupun tidak melakukan manajemen laba, karena

dalam suatu perusahaan dewan komisaris yang lebih berpengaruh dalam praktik

manajemen laba. Sedangkan menurut penelitian Nasser (2008) menyatakan bahwa

ukuran dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen

laba, dengan demikian keberadaan komisaris independen dalam perusahaan

mampu menjadi mekanisme corporate governance yang baik dalam upaya

mengurangi praktek manajemen laba. Penelitian Ujiyanto dan Bambang (2007)
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serta Nasution dan Doddy (2007) menyatakan bahwa komposisi dewan komisaris

independen berpengaruh positif pada variabel discretionary accruals.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba

2.8.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite

audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris

dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan

Surat Edaran BEJ, SE 008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari

sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini

yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang

berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan

tercatat sekaligus menjadi komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan

komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen. Dengan

keberadaan komite audit yang memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam

melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam hal penyajian laporan

keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum,

struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan

audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang

berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen.

Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa dengan adanya komite

audit akan memiliki konsekuensi pada laporan keuangan, yaitu : (1) berkurangnya

pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi



45

yang tidak tepat, dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan

tindakan ilegal. Penelitian mengenai komite audit diantaranya dilakukan oleh Xie,

Davidson, dan Dadalt (2003) yang menguji efektivitas komite audit dalam

mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen laba. Hasil dari

penelitian ini berupa kesimpulan bahwa komite audit yang berasal dari luar

mampu untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen

laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Nasution dan Doddy (2007) dalam

peneltitiannya menemukan bahwa keberadaaan komite audit dapat menghambat

terjadinya manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Dewan Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba

2.8.4 Pengaruh Leverageterhadap Manajemen Laba

Leverage merupakan pengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan

hutang. Dengan semakin banyaknya hutang maka manajemen harus dapat lebih

meyakinkan pihak kreditur bahwa perusahaan tetap dapat mengembalikan pokok

pinjaman beserta bunganya. Leverage yang tinggi akan berpengaruh dengan nilai

pembiayaan yang juga tinggi dengan maksud untuk mempertahankan kinerja

keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Dengan mempertahankan kinerja

perusahaan tersebut, diharapkan kreditur juga akan tetap memiliki kepercayaan

terhadap manajemen perusahaan (Subhan, 2011).

Hasil penelitian Astuti (2004) menyatakan bahwa leverage berpengaruh

positif terhadap praktik manajemen laba, karena apabila suatu perusahaan

memiliki leverageyang tinggi, maka kemungkinan untuk melakukan manajemen
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laba sangat besar, dan perusahaan memilik kewajiban yang lebih besar dalam

pengungkapan terhadap publik. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang

dilakukan Subhan (2011) menunjukkan bahwa Leveragekeuangan berpengaruh

terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba

2.9. Model Penelitian dan Hipotesis Penelitian

Kerangka pemikiran penelitian ini bisa digambarkan sebagai berikut :

Independen Variabel Dependen Variabel

Gambar 2.1 Model Penelitian

Berdasarkan Model Penelitian dan uraia diatas, peneliti dapat merumuskan

hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba

H2 : Dewan Komisaris berpengaruhh terhadap manajemen laba

H3 : Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba

H4 : Leverageberpengaruh terhadap manajemen laba

Asimetri Informasi

Leverage

Manajemen LabaDewan Komisaris Independen

Komite Audit


