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BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan

Konsep teori agensi menurut Anthony dan Govindarajan (2005: 269)

adalah hubungan agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak

lain (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan, dalam melakukan hal itu,

mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut.

Dalam suatu korporasi, pemegang saham merupakan principal dan CEO adalah

agen mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai

dengan kepentingan principal. Salah satu elemen kunci dari teori agensi ialah

bahwa principal dan agen memiliki preferensi atau tujuan yang berbeda. Agency

theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi

oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan

antara principal dan agent. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak

untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas perusahaannya yang selalu

meningkat.

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Bambang (2007)

menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (a)

manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (b) manusia

memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa depan (bounded rationality)

dan (c) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat

dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistik,

yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.
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Agen termotivasi untuk memaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memproleh 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.

Prinsipal 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 prinsipal dan agent (Nasution dan Doddy, 2007).

Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang

merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa

berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa

mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan.

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa

manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak

akan mencuri/menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek

yang tidak mengutungkan berkaitan dengan dana/kapital yang telah ditanamkan

oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengkontrol para

manajer (Shleifer dan Vishny, 1997) dalam Ujiyantho (2007).

2.2. Corporate Governance

2.2.1. Defenisi Corporate Governance

Surya dan Yustiavandana (2008 : 25) menyebutkan beberapa definisi

corporate governance diantaranya:
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1. Komite cadbury (1992)

“Corporate governance adalah sistem yang mengarahkan dan
mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan
antara kekuatan kewenangan yang diperlukan untuk perusahaan untuk
menjamin kelangsungan ekssistensinya dan pertanggung jawaban kepada
stakeholder. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik,
direktur, manajer, pemegang saham  dan sebagainya.”

2. OECD ( 2004)

“Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang
menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur,
pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan
ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau
dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan.”

3. Stijn Claessens (2003)

“Menyatakan bahwa, pengertian tentang corporate governance
dapat dimasukkan dalam dua kategori. Kategori pertama, lebih condong
pada serangkaian pola prilaku perusahaan yang diukur melalui kinerja,
pertumbuhan, struktur pembiayaan, perlakuan terhadap para pemegang
saham dan stakeholder. Kategori kedua lebih melihat pada kerangka
secara normatif, yaitu segala ketentuan hukum baik yang berasal dari
sistem, sistem peradilan, pasar keuangan, dan sebagainya yang
mempengaruhi prilaku konsumen.”

Shleifer dan Vishny (1997) dalam Ujiyantho (2007) mengemukakan

bahwa corporate governance merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan

untuk memastikan bahwa supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan

memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh

manajer, atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan

melakukan pengendalian terhadap manajer. Salah satu cara yang paling efisien

dalam rangka untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan dan memastikan
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pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan keberadaan peraturan dan mekanisme

pengendalian yang secara efektif mengarahkan kegiatan operasional perusahaan

serta kemampuan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai

kepentingan yang berbeda (World Bank, 1999) dalam (Gideon, 2005).

2.2.2. Prinsip – Prinsip corporate governance

Prinsip-prinsip good corporate governance menurut OECD (2004) dalam

Surya dan Yustiavandana (2008 : 68):

1. Fairness (keadilan); menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham

termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham

asing, serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

2. Transparency (transparansi); mewajibkan adanya suatu system informasi

terbuka, tepat waktu, jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut

keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

3. Accountability (akuntabilitas); menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta

mendukung usaha untuk menjamin penyeimbang kepentingan manajemen

dan pemegang saham sebagaimana diawasi oleh dewan komisaris.

4. Responsibility (pertanggungjawaban); memastikan dipatuhinya peraturan

serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Good corporate governance mempunyai lima macam tujuan terhadap

perusahaan dalam Surya dan Yustiavandana (2008 : 68)  yaitu :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing

2. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah
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3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja

ekonomi perusahaan.

4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari stakeholder terhadap

perusahaan.

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

2.2.3. Komisaris Independen.

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota

manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain

berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas

dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelola perusahaan. pada intinya

komisaris independen merupakan suatu mekasnisme untuk memberikan petunjuk

dan arahan pada pengelola perusahaan (Surya dan Yustiavandana. 2008 : 135).

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak

memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau

hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau

pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi

kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen memiliki

peranan penting dalam memonitor perusahaan (FCGI, 2003).

Lebih lanjut tugas-tugas utama  komisaris independen bersama dewan kom

isaris meliputi (Surya dan Yustiavandana. 2008 : 138) :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana

kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha,



15

menetapkan sasaran kerja, mengawasi pelaksanaan dan kinerja

perusahaan, serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan

penjualan aset.

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan

penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses

pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat

manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris,

termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi

perusahaan

4. Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan di mana

perlu

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam

perusahaan.

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan

(Nasution dan Setiawan, 2007). Hal ini penting mengingat adanya kepentingan

dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada

berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris

diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Fama dan Jensen

(1983) dalam Ujiyanto dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa non-executive

director (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam
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perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan

manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen.

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (good

corporate governance), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen

yang jumlahnya proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh

bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris

independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah seluruh

anggota komisaris.

2.2.4. Komite Audit

Komite audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan

prinsip GCG. Komite audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan

pemeriksaan atau penelitian yang yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan

fungsi direksi dalam melaksanakan tugas penting yang berkaitan dengan

pelaporan keuangan. Anggota komite audit diharuskan memiliki keahlian yang

memadai. Komte audit ini memiliki kewenangan dan fasilitas untuk mengakses

data perusahaan (Surya dan Yustiavandana. 2008:145).

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, komite audit adalah komite yang

dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan

perusahaan.  Manfaat komite audit yang dibentuk sebagai sebuah komite khusus

di perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya

merupakan tanggung jawab penuh dari dewan komisaris. Dengan adanya komite

audit yang berjalan secara efektif, komisaris dapat meningkatkan kualitas

pelaporan keuangan. Selain itu, komite audit juga membantu komisaris untuk
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menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengawasi pengendalian

internal perusahaan, menyelesaikan masalah-masalah audit, dan memberikan

waktu bagi komisaris untuk lebih fokus ke masalah lain.

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 ketua komite audit. Anggota

lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak

eksternal yang independen.

Surya dan Yustiavandana (2008 : 148) membagi tanggung jawab komite

audit dalam 3 bidang, yaitu:

1. Laporan Keuangan

“Tanggung jawab komite audit dibidang pelaporan keuangan

adalah untuk memastikan bahwa laporan yang dibuat manajemen telah

memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil

usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang.”

2. Tata kelola perusahaan

“Tanggung jawab komite audit dalam bidang tata kelola

perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan

sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika,

melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan

dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan”

3. Pengawasan perusahaan

“Komite audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan

termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung resiko dan
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sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang

dilakukan oleh auditor internal.”

2.3. Asimetri Informasi

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 keadaan 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).
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Menurut Brigham dan Houston (2001:35) dalam Arifandi (2007) asimetri

informasi atau ketidak seimbangan informasi adalah situasi dimana manejer

memiliki informasi yang berbeda (yang lebih baik) mengenai prospek perusahaan

dari pada yang dimiliki phak luar perusahaan.

Ada dua tipe asimetri informasi : adverse selection dan moral hazard.

(Rahmawaty,dkk 2006)

1. Adverse selection

Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu

pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu

transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas

pihak-pihak lain. Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti

manajer perusahaan dan para pihak dalam (insiders) lainnya lebih mengetahui

kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor

luar.

2. Moral Hazard

Moral hazard adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak

atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi

usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati tindakan-tindakan

mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi mereka sedangkan pihak-

pihak lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi karena adanya pemisahan

pemilikan dengan pengendaliaan yang merupakan karakteristik kebanyakan

perusahaan besar.
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2.4. Ukuran Perusahaan

Variabel yang digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan adalah total

aktiva. Sartono (2004) mengatakan bahwa besaran perusahaan atau skala

perusahaan adalah ukuran perusahaan yang ditentukan dari jumlah total aktiva

yang dimiliki oleh perusahaan (Nasser dan Herlina 2003:296).

Perusahaan yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan

yang luas sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak

terhadap kepentingan publik. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan

berimplikasi terhadap prospek arus kas dimasa yang akan datang, sedangkan bagi

regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan

diterima serta efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat

umum (Muliati, 2011).

Nuryaman (2007) menyebutkan terdapat dua pandangan yang berbeda

mengenai bentuk hubungan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

Pandangan yang pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki

hubungan yang positif dengan manajemen laba. Hal ini dikarenakan bahwa

perusahaan besar memilki aktifitas operasional lebih komplek dibandingkan

dengan perusahaan kecil sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan

manajemen laba. Moses (1997) dalam Nuryaman (2007) mengemukakan  bahwa

perusahaan - perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar

untuk melakukan perataan laba (salah satu bentuk manajemen laba) dibandingkan

dengan perusahaan kecil, karena memiliki biaya politik lebih besar. Biaya politik
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muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian

media dan konsumen.

Pandangan yang kedua menyatakan ukuran perusahaan memilki hubungan

yang negatif dengan manajemen laba. Penelitian yang dilakukan Marrakchi (2001)

dalam Nuryaman (2007) yang menggunakan data sampel perusahaan industri

tahun 1996 di Amerika Serikat menemukan bahwa ukuran perusahaan memilki

hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan yang lebih besar kurang

memilki dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan

kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan yang besar dipandang lebih kritis oleh

pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Perusahaan besar memilki basis

investor yang lebih besar sehingga mendapatkan tekanan yang lebih kuat untuk

menyajikan laporan keuangan yang kredibilitas.

2.5. Manajemen Laba

2.5.1. Definisi Manajemen Laba

Menurut Sugiri (1998:1-18) dalam Haryati (2010) membagi definisi

manajemen laba menjadi dua, yaitu :

1. Definisi Sempit.

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode

akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai

perilaku manajer untuk bermain dengan komponen discretionary accruals

dalam menentukan besarnya laba.
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2. Definisi Luas.

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan

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

manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan)

profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.

Sedangkan menurut Schipper (1989) dalam Subramanyam (2010 : 131)

mendefinisikan manajemen laba adalah suatu tindakan intervensi yang dilakukan

manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk

memenuhi kebutuhan pribadi. Sering kali proses ini mencakup mempercantik

laporan keuangan terutama angka yang paling bawah, yaitu laba.

Scipper (1989) dalam Belkoui (2006:75) melihat manajemen laba dari

sudut pandang laba ekonomi ataupun dari sudut pandang informasional. Sudut

pandang laba mengasumsikan adanya (a) eksistensi dari suatu laba ekonomi nyata

yang didistribusikan dengan menggunakan manajemen laba yang disengaja atau

menggunakan kesalahan-kesalahan pengukuran yang terdapat dalam aturan-aturan

akuntansi dan (b) pendapatan yang kacau dan belum dikelola, yang diproleh dari

properti-properti baru manajemen laba baik dilihat dari segi jumlah bias atau

variansnya. Sedangkan menurut sudut pandang informasional mengasumsikan

manajemen laba terjadi ketika para menejer mengguanakan pertimbangan mereka

dalam pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan

keuangan dengan tujuan menyesatkan beberapa pemangku kepentingan mengenai

kondisi kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil-hasil

kontraktual yang bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan.
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Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses pelaporan keuangan

eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. Manajemen laba

merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan

keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan dapat

mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil

rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im, 2000)

dalam Rahmawati,dkk (2006).

2.5.2. Faktor pendorong manajemen laba.

Dalam positif accounting theory terdapat tiga hipotesis yang

melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986) dalam

Rahmawati, dkk (2006), yaitu :

1) Hipotesis Rencana Bonus

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan

utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan

bonus besar berdasarkan earnings lebih banyak menggunakan metode

akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

2) Hipotesis Rencana Utang

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit

cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan

laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam pandangan pihak

eksternal.
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3) Hipotesis biaya politik

Dalam suatu perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi, akan

mendorong manajer untuk memilih metode akuntansi yang menangguhkan

laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke periode masa mendatang

sehingga dapat memperkecil laba yang dilaporkan. Adanya biaya politik

dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian

media dan konsumen.

Scott (2000:302) dalam Christina (2011) 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 melangar

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

dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah

menetapkan peraturan yang lebih ketat.

d. Taxation Motivations
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Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang

paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan 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 prospectus mereka dengan harapan dapat

menaikkan harga saham perusahaan.

2.5.3. Strategi Manajemen Laba

Manajemen memiliki beragam strategi dalam melakukan manajemen laba.

Subramanyam (2010 : 131) membagi 3 jenis strategi manajemen laba yang sering

dilakukan oleh manajemen  untuk mencapai tujuan manajemen laba jangka

panjang dengan memilih satu atau kombinasi dari 3 strtegi ini, yaitu:

a. Meningkatkan laba

Salah satu teknik manajemen laba adalah meningkatkan laba yang

dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih
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baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa

periode.

b. Big bath

Strategi big bath dilakukan melalui penghapusan (write off) aktiva sebanyak

mungkin pada suatu periode. Periode ini yang dipilih biasanya periode

dengan kinerja yang buruk atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang

tidak biasa seperti perubahan manajemen, marger atau restrukturisasi.

c. Perataan laba

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini,

manejer 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 pada periode yang buruk.

2.5.4. Sisi Baik Dan Buruk Manajemen Laba

Tindakan melakukan manajemen laba dapat dikatakan suatu tindakan etis

atau tidak etis tergantung pada penerapan pilihan metode akuntansi. Manajemen

laba yang dilakukan oleh manajemen sepanjang masih dalam kerangka prinsip

akuntansi berterima umum dapat dikatakan suatu tindakan yang etis (Prasetyanti,

2011).

2.5.4.1 Sisi Baik Manajemen Laba

Menurut definisi-definisi tentang manajemen laba di atas maka sebagian

kelompok menyatakan bahwa manajemen laba merupakan suatu tindakan yang



27

menyimpang. Meskipun manajemen laba selalu dipandang negatif tetapi Scott

(2006:355) dalam Prasetyanti (2011) menyatakan bahwa “there is a good side to

it”, artinya masih terdapat sisi positif dalam manajemen laba terutama bila

digunakan untuk menyajikan informasi yang lebih baik, misalnya metode

penyusutan dipakai adalah metode garis lurus tetapi berdasarkan evaluasi atas

pola penggunaan aset tetap ternyata metode saldo menurun lebih tepat.

Perusahaan kemudian melakukan perubahan metode menjadi saldo menurun. Hal

ini menunjukkan manajemen laba yang dilakukan perusahaan adalah untuk

mengkomunikasikan informasi secara baik.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sisi baik dari manajemen laba

adalah dapat digunakannya manajemen laba sebagai sarana untuk

mengkomunikasikan informasi privat kepada pasar (Scott, 2003) dalam

Prasetyanti (2011).

2.5.4.2. Sisi Buruk Manajemen Laba

Meskipun terdapat sisi baik dari manajemen laba, juga terdapat sisi

buruknya yang dikaitkan dengan perilaku oportunistik manajer. Manajer

cenderung melakukan tindak manajemen laba untuk memaksimalkan bonus

mereka (Scott, 2003:389) dalam Prasetyanti (2011).

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Bambang (2007)

menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (a)

manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri ( self interest), (b) manusia

memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa depan ( bounded rationality)
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dan (c) manusia selalu menghindari resiko (risk averse). Berdasarkan asumsi sifat

dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistik,

yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya.

2.5.5. Discrationary Accrual

Standar akuntansi keuangan menggunakan dasar akrual dalam

penyusunan laporan keuangan untuk dapat mencapai tujuan pelaporan keuangan.

Tujuan utama dari akrual akuntansi adalah untuk melindungi investor dalam

menaksir kinerja ekonomi perusahaan selama satu periode, melalui penggunaan

prinsip akuntansi dasar seperti pengakuan pendapatan dan penandingan. Dengan

dasar akrual ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui pada saat

kejadian (bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat

dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode

yang bersangkutan.

Terdapat dua konsep akrual yaitu: discretionary accrual dan non

discretionary accrual. Discretionary accrual adalah pengakuan akrual laba atau

beban yang bebas, tidak diatur dan merupakan pilihan kebijakan manajemen.

Menurut Scott (1997) dalam Surifah (2001) dalam Andayani (2010) discretionary

accruals adalah suatu cara untuk mengurangi pelaporan laba yang sulit dideteksi

melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual, misalnya

dengan cara menaikkan biaya amortisasi dan depresiasi, mencatat kewajiban yang

besar atas jaminan produk, kontijensi dan potongan harga dan mencatat

persediaan yang sudah usang.
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Non discretionary accrual adalah pengakuan akrual laba yang wajar,

yang tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Non

discretionary accrual merupakan akrual yang wajar, dan apabila dilanggar akan

mempengaruhi kualitas laporan keuangan (tidak wajar), oleh karena itu bentuk

akrual yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bentuk discretionary accrual

yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan

manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.

2.6. Pandangan Islam Tentang Manajemen Laba

Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat manusia

melalui Nabi Muhammad SAW. Islam merupakan agama yang diridoi dan

disempurnakan oleh Allah SWT, yang artinya islam merupakan agama yang

memberikan kedamaian dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Islam tidak

hanya mengajarkan umat manusia untuk beribadah kepada Allah SWT, namun

segala aspek kehidupan manusia mulai dari hubungan manusia dengan Allah

SWT hingga hubungan dengan sesama manusia telah dijelaskan dalam kitab suci

umat islam atau Al-Quran.

Manusia merupakan khalifah dimuka bumi ini, oleh karena itu Allah SWT

memerintahkan manusia untuk menjadi  pemimpin yang selalu bersikap adil dan

tidak tergoda oleh hawa nafsu. Kepemimpinan dalam Al-Quran dijelaskan dalam

Q.S Shaad: 26 yang berbunyi :
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“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka

bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari

jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan

mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”

Dari ayat di atas dapat dijelaskan bahwa manusia sebagai khalifah dibumi

ini, baik pemimpin diri sendiri maupun pemimpin dalam lingkungan kehidupan

sesama.  Maksud dari ayat di atas adalah dalam memimpin suatu perusahaan

harus bersikap adil dan tidak mengikuti hawa nafsu syaitan, karena hal ini akan

berakibat buruk dan menyesatkan diri sendiri dan orang lain dari jalan Allah

SWT.

Di dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa untuk tidak memakan harta atau

sesuatu yang bukan hak milik kita. Artinya islam melarang melakukan suatu

kecurangan yang dapat terlihat dari sikap manajemen dalam memproleh suatu

keuntungan dengan cara yang salah yang bukan milik dan haknya. Hal ini

dijelaskan dalam Q.S : An-Nisa’ : 29 yang berbunyi
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang

kepadamu.”

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencari nafkah atau

memenuhi kebutuhan hidup kita dilarang untuk mengambil atau memakan sesuatu

yang bukan milik dan hak kita. Hal ini juga berkaitan dalam suatu perusahaan,

yaitu manajemen tidak boleh melakukan sesuatu yang bersifat merugikan orang

lain dengan kecurangan–kecurangan dalam pelaporan akuntansi demi kepentingan

pihak lain atau kepentingan diri sendiri.

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel: 2.1
Ringkasan penelitian terdahulu

No Peneliti Judul Variabel Hasil penelitian
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1. Rahmawati,
dkk (2006).

Pengaruh
asimetri
informasi
terhadap
manajemen laba

1. Variabel
dependen:
asimetri
informasi

2. Variabel
independen:
manajemen laba

Asimetri informasi
berpengaruh positif
signifikan terhadap
manajemen laba.

No Peneliti Judul Variabel Hasil penelitian

2. Veronica
dan

Siddharta
(2005)

pengaruh
struktur
kepemilikan,
ukuran
perusahaan, dan
praktek
Corporate
governance
terhadap
pengelolaan laba

1. Variabel
indedepen
:Struktur
kepemilikan,Uk
uran,perusahaan
,Corporate
governance

2. Variabel
dependen :
manajemen laba

1. Ukuran perusahaan
dan kepemilikan
keluarga
berpengaruh terhdap
besaran pengelolaan
laba.

2. Kepemilikan
institusional,
proporsi dewan
komisaris
independen dan
keberadaan komite
audit tidak
berpengaruh
terhadap praktik
manajemen laba.

3. Nasution
dan
Setyawan
(2007

pengaruh
corporate
governance
terhadap
manajemen laba
di industri
perbankan
Indonesia

1. Variabel
dependen:
Komposisi
dewan
komisaris
Ukuran dewan.
komisaris
Ukuran komite
audit

2. Variabel
independen:
manajemen laba

Corporate governance
efektif mengurangi
manajemen laba pada
perusahaan perbankan.
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4. Nuryaman
(2008)

pengaruh
konsentrasi
kepemilikan,
ukuran
perusahaan, dan
mekanisme
corporate
governance
terhadap
manajemen laba

1. Variabel
dependen:Kons
entrasi
kepemilikan,Uk
uran
perusahaan,Ko
mposisi dewan
Komisaris,Speci
alis KAP

2. Variabel
independen:
manajemen laba

1. Konsentrasi
kepemilkan, dan
Ukuran perusahaan
berpengaruh negatif
terhadap manajemen
laba.

2. Komposisi dewan
komisaris dan
spesialisasi industry
KAP tidak
berpengaruh
terhadap manajemen
laba.

No Peneliti Judul Variabel Hasil penelitian

5. Ujiyanto
dan

Pramuka
(2007)

Mekanisme
corporate
governance,man
ajemen laba dan
kinerja
keuangan

1. Variabel
Independen :
Kepemilikan
manajerial,kepe
milikan
institusional,
proporsi dewan
komisaris
independen,
manajemen laba

2. Variabel
independen:
manajemen
laba,kinerja
keuangan

1. Kepemilikan
manajerial,proporsi
dewan komisaris
independen
berpengaruh
signifikan negatif
terhadap manajemen
laba.

2. Kepemilikan
manajerial dan
institusional,proporsi
dewan komisaris
independen , jumlah
dewan komisaris
secara bersama-sama
berpengaruh
signifikan negatif
terhadap manajemen
laba.
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6. Wedari
(2004)

Analisis
pengaruh
proporsi dewan
komisaris dan
keberadaan
komite audit
terhadap
aktivitas
manajemen laba

1. Variabel
Independen:
proporsi dewan
komisaris,
komite audit,
audit,leverage,
kepemilikan
manajer,
kepemilikan
institusional.

2. Variabel
dependen:
manajemen laba

1. Proporsi dewan
komisaris dan
keberadaan komite
audit berpengaruh
dengan arah negatif
secara signifikan
dengan aktivitas
manajemen laba.

2. kepemilikan
manajerial dan
institusiona
berpengaruh negatif
terhadap aktifitas
manajemen laba
Variabel auditor
terbukti secara
signifikan dapat
mengurangi
aktivitas manajemen
laba.

3.Variabel ungkitan
mempunyai
pengaruh dengan
arah positif dan
signifikan dengan
aktivitas manajemen
laba

No Peneliti Judul Variabel Hasil penelitian

7. Midiastuti
dan
machfoedz
(2003)

Analisi
hubungan
mekanisme
corporate
governance dan
indikasi
manajemen laba

1. Variabel
independen:
kepemilikan
manajerial,
kepemilikan
institusional,uku
ran dewan
direksi.

2. Variabel
dependen:
manajemen laba
dan kualitas

1. Kepemilikan
manajerial dan
kepemilikan
institusional
berhubungan negatif
dengan manajemen
laba, sedangkan
ukuran dewan
direksi berhubungan
positif dengan
manajemen laba.

2. Kepemilikan
manajerial dan
kepemilikan
institusional
berhubungan positif
dengan kualitas laba
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8. Gideon SB.
Boediono
(2005)

kualitas laba:
studi pengaruh
mekanisme
corporate
governance
dan dampak
manajemen laba
dengan
menggunakan
analisis jalur

1. Variabel
independen:
kepemilikan
manajerial,
kepemilikan
institusional dan
komposisi
dewan
komisaris

2. Variabel
dependen:
Manajemen
laba dan
kualitas laba.

1. Kepemilikan
institusional secara
individu
berpengaruh kuat
terhadap manajemen
laba

2. Corporate
governance dan
manajemen laba
secara bersama-sama
berpengaruh kuat
terhadap kualitas
laba

Sumber : Data telah diolah

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu,

seperti yang dijelaskan pada tabel 2.1 di atas, maka dalam penelitian saya ini

menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite audit, asimetri

informasi, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Penelitian

yang paling berpengaruh dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan

oleh Rahmawati, dkk (2006), Veronica dan Siddharta (2005) dan Wedari (2004).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sampel yang digunakan.

Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan yang bergerak pada

sektor manufaktur sedangkan pada penelitian Rahmawati, dkk (2006)

menggunakan sektor perbankan. Pada penelitian ini juga menambahkan variabel

proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan  ukuran perusahaan

sebagai variabel independennya.

2.8. Kerangka Pemikiran

2.8.1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris terhadap Manajemen Laba.
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Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini

penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan

manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk

mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada

informasi perusahaan.

Penelitian Ujiyanto dan Pramuka (2007) yang meneliti tentang mekanisme

corporate governance, manaejemen laba dan kinerja keuangan. Hasil

penelitiannya menunjukkan komposisi dewan komisaris memberikan pengaruh

secara signifikan negatif terhadap manajemen laba, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan

praktek corporate governance dan dapat membantu dalam memonitor manajemen

dalam perusahaan laba.

Wedari (2004) yang meneliti tentang pengaruh proporsi dewan komisaris

dan keberadaan komite audit terhadap manajemen laba juga menemukan hasil

bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Artinya semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka semakin kecil

terjadinya manajemen laba.

Berbeda dengan penelitian Murhadi (2009) dalam Raymond (2011) yang

meneliti pengaruh keberadaan komisaris independen terhadap manajemen laba

dalam perusahaan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia). Penelitian ini

menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara keberadaan komisaris

independen dan manajemen laba. Penelitian Veronica dan Siddharta (2005) pada
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perusahaan manufaktur di BEI dengan data periode pengamatan 1995-1996, 1999-

2002, menyimpulkan bahwa komposisi dewan komisaris tidak terbukti memiliki

pengaruh negatif yang signifikan terhadap manajemen laba.

2.8.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba.

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk

melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit mempunyai

tanggung jawab utama untuk membantu dewan komisaris dalam menjalankan

tanggung jawabnya terutama dengan masalah yang berhubungan dengan

kebijakan akuntansi perusahaan, pengawasan internal, dan sistem pelaporan

keuangan.

Dengan adanya komite audit yang berjalan secara efektif, komisaris dapat

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, komite audit juga

membantu komisaris untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk

mengawasi pengendalian internal perusahaan, menyelesaikan masalah-masalah

audit, dan memberikan waktu bagi komisaris untuk lebih fokus ke masalah lain.

Penelitian mengenai komite audit diantaranya penelitian oleh Wedari (2004)

yang menguji pengaruh proporsi dewan komisaris dan keberadaan komite audit

terhadap manajemen laba, hasil dari penelitiannya  menemukan bahwa keberadaan

komite audit dapat menghambat terjadinya manajemen laba. Nasution dan

Setiawan (2007) yang meneliti pengaruh corporate governance terhadap

manajemen laba pada industri perbankan juga menemukan bahwa keberadaan

komite audit mampu mengurangi terjadinya praktek manajemen laba.
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Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan

Siddharta (2005) yang menelti tentang pengaruh struktur kepemilikan, ukuran

perusahaan dan corporate governance terhadap manajemen laba, menyatakan

bahwa keberadaan komite audit dalam sebuah perusahaan tidak berpengaruh

terhadap manajemen laba dalam perusahaan tersebut.

2.8.3. Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba.

Asimetri Informasi merupakan suatu keadaan ketika manajer memiliki akses

informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan.

Asimetri informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal

dan prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemegang saham

dan stakeholder lainnya.

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen laba.

Semakin banyak informasi mengenai internal perusahaan yang dimiliki oleh

manajer daripada pemegang saham maka manajer akan lebih banyak mempunyai

kesempatan untuk melakukan manajemen laba. Richardson (1998) dalam Theresia

(2011) yang meneliti hubungan asimetri informasi dan manajemen laba pada

semua perusahaan yang terdaftar di NYSE periode 1988-1992 menunjukkan

bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara magnitut asimetri informasi dan

tingkat manajemen laba.

Rahmawati,dkk (2006) meneliti pengaruh asimetri informasi terhadap

manajemen laba pada perusahaan perbankan publik yang terdaftar di BEJ, hasil

dari penelitian nya menemukan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif
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signifikan terhadap manajemen laba. Artinya semakin besar asimetri informasi

maka semakin besar pula tindakan manajemen laba.

2.8.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen laba.

Pada umumnya penelitian di Indonesia menggunakan total aktiva atau total

penjualan sebagai proksi dari ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan akan sangat

penting bagi investor dan kreditor karena akan berhubungan dengan resiko

investasi yang dilakukan.

Choutrou et al. (2001) dalam Christina (2011), Veeronica dan Siddharta

(2005) dan Nuryaman (2008)  menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh

negatif terhadap manajemen laba. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki

dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan kecil,

artinya semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil besaran pengelolaan

labanya.

Berbeda dari penelitian Nasution dan Setiawan (2007) yang meneliti

pengaruh corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba

pada perusahaan perbankan Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.8.5. Pengaruh Proporsi dewan komisaris, komite audit, asimetri informasi

dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini

penting mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan

manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor.
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Ujiyanto dan Pramuka (2007) yang meneliti tentang Mekanisme corporate

governance,manajemen laba dan kinerja keuangan. Hasil dari penelitiannya

menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen secara simultan

berpengaruh signifikan negatif terhadap  terjadinya manajemen laba, dengan kata

lain semakin independen dewan komisaris, akan semakin mengurangi

kemungkinan kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Wedari (2004) yang menguji pengaruh keberadaan komite audit terhadap

manajemen laba, hasil dari penelitiannya  menemukan bahwa keberadaan komite

audit dapat menghambat terjadinya manajemen laba. Nasution dan Setiawan

(2007) yang meneliti pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba

pada industri perbankan juga menemukan bahwa keberadaan komite audit mampu

mengurangi terjadinya praktek manajemen laba.

Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan

Siddharta (2005) menyatakan bahwa keberadaan komite audit dalam sebuah

perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dalam perusahaan

tersebut.

Richardson (1998) dalam Christina (2011) yang meneliti hubungan asimetri

informasi dan manajemen laba pada semua perusahaan yang terdaftar di NYSE

periode 1988-1992 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sistematis antara

magnitut asimetri informasi dan tingkat manajemen laba. Rahmawati,dkk (2006)

meneliti pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba pada perusahaan

perbankan, hasil dari penelitian nya juga menemukan bahwa asimetri informasi

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba.
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Nuryaman (2008) dan Veronica dan Siddharta (2005) menemukan bahwa

ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Perusahaan

yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba

dibandingkan perusahaan kecil, artinya semakin besar ukuran perusahaan maka

semakin kecil besaran pengelolaan labanya.

2.9. Model Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar I

dibawah ini :

Gambar  : 2.1

Model penelitian

(X1)

(X2) (Y)

(X3)

(X4)

Proporsi dewan komisaris

Komite audit Manajemen laba

Asimetri informasi

Ukuran perusahaan
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= simultan / bersama-sama

= parsial / individu

2.10. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dijelaskan pada kerangka

konseptual di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H1 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap

manajemen laba.

H2 : komite audit berpengaruh terhadap praktek manajemen laba.

H3 : Asimetri informasi berpengaruh terhadap praktek manajemen laba.

H4 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktek manajemen laba.

H5 : Proporsi dewan komisaris, komite audit,asimetri informasi dan ukuran

perusahaan secara simultan atau bersama-sama berpengaruh terhadap

praktek manajemen laba.


