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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan  

Prespektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan 

untuk memahami corporate governance. Jensen dan Meckling (1976), 

dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007), menyatakan hubungan keagenan 

adalah sebuah kontrak antara manajer dengan investor. Konflik 

kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen 

tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga 

memicu biaya keagenan.  

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori keagenan. 

Secara moral manajer bertanggungjawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan memperoleh 

kompensasi sesuai kontrak. Eisenhardt (1989), dalam Ujiyantho dan 

Pramuka (2007), menyatakan teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat 

manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, (2) 

manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang, 

(3) manusia selalu menghindari resiko. Manajer sebagai pengelola 

perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik. Manajer 

berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada 
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pemilik dan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi 

seperti laporan keuangan. 

2. Earnings Management  

Earning management adalah merupakan tindakan manajemen yang 

berupa campur tangan dalam proses laporan keuangan dengan maksud 

untuk meningkatkan kesejahteraannya secara personel maupun untuk 

meningkatkan nilai perusahaan. Scott (2000) dalam Rahmawati dkk 

(2007), membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. 

Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk 

memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, 

kontrak utang dan political costs (Opportunistic Earning Management). 

Kedua,dengan memandang manajemen laba dari perspective efficient 

contracting (Efficient Earning Management), dimana manajemen laba 

memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan 

perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga 

untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan 

demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya 

melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (income 

smoothing) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. Dengan semua 

insentif untuk melakukan manajemen laba, maka bukanlah suatu yang 

mengherankan apabila seringkali para manajer menggunakan fleksibilitas 

yang terkandung di dalam akuntansi akrual agar benar-benar mampu 

mengatur laba. Dengan menggunakan konsep akuntansi akrual dan standar 
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akuntansi yang telah disebar luaskan, para akuntan menambahkan nilai 

informasi dengan menggunakan estimasi dan asumsi-asumsi untuk 

mengubah data aliran kas yang masih mentah menjadi data akrual. Namun 

fleksibilitas yang sama yang memungkinkan para akuntan untuk 

menggunakan penilaian profesional mereka dalam membuat laporan 

keuangan yang melaporkan secara akurat kondisi keuangan suatu 

perusahaan, juga memungkinkan para manajer yang putus asa untuk 

memanipulasi angka yang dilaporkan. Manajemen laba diukur dengan 

menggunakan discretionary accrual yang di ukur dengan mengguna  

Model yang dikembangkan oleh Friedlan (1994). Salah satu 

kelebihan dalam pendekatan total akrual adalah pendekaan tersebut 

berpotensi untuk dapat mengungkapkan cara-cara untuk menurunkan atau 

menaikan laba, karena cara-cara tersebut kurang mendapat perhatian untuk 

diketahui pihak luar. Untuk mengukur earnings management. Maka 

menggunakan model  yang dikembangkan Friedlan(1994).     

DACpt  =(TACpt/SALEpt) – (TACpd / SALEpd) Dimana: 

DACpt  = Discretionary Accrual perusahaan pada periode  

test 

TACpt  =  Total Accruals perusahaan pada periode test  

SALEpt =  Penjualan pada periode test 

TACpd  =  Total accruals perusahaan pada periode dasar  

SALEpd =  Penjualan pada periode dasar Sedangkan TAC  

diperoleh dari  TAC = NI – COF 
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Dimana: TAC  = Total Accrual  

NI   = Net Operating incoming yang juga merupakan  

incoming  before extraordinary items  

CFO  = Cash flow from operation activities  

3. Tata kelola perusahaan dapat diterjemahkan secara praktis sebagai 

sistem“checks & balance” di antara fungsi pengawasan komisaris, 

manajemen dan pemegang saham sehingga tercipta pengelolaan 

perusahaan yang efisien dalam mencapai pertumbuhan jangka panjang 

yang berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan yang handal akan 

mendorong terciptanya melalui kewirausahaan, inovasi, pengembangan 

dan eksplorasi serta sistem pertanggungjawaban dan pengendalian yang 

sesuai dengan resiko yang dihadapi.    

4. Komite Audit  

Sesuai dengan kep.29/pm/2004 dalam Nasution dan Setiawan 

(2007), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan 

komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit 

merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain 

itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham 

dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam mengenai masalah 

pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001 dalam 

Nasution dan Setiawan (2007).Untuk menentukan apakah perusahaan 

mempunyai komite audit atau tidak, akan dicek di laporan tahunan 
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masing-masing perusahaan dan pengumuman yang dikeluarkan BEI. 

Variabel ini merupakan variabel dummy. Diberikan skala 0 jika 

perusahaan mempunyai komite audit dan 1 jika perusahaan tidak 

mempunyai komite audit. 

Yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan 

membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:   

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan 

perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan 

lainnya.  

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.  

c. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan oleh auditor internal.  

d. Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi 

perusahaan dan pelaksanaan manajeman resiko oleh direksi.  

e. Melakukan penelahaan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas 

pengaduan yang berkaitan dengan emiten.  

f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.  

Komite audit bertugas menjalankan pendapat profesional yang 

independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang 

disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta 

mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, 

yang mencakup:   
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a. Melakukan penelahaan atas informasi keuangan.  

b. Menelaahan independen dan obyektifitas akuntan publik  

c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan  

akuntan publik untuk memastikan semua resiko yang perlu 

dipertimbangkan. Menurut Fisher (1994), dalam Wibowo menyatakan 

secara umum fungsi dari komite audit adalah :  

1) Memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan penunjukan 

auditor eksternal termasuk didalamnya mengenai biaya audit 

beberapa pertanyaan mengenai persetujuan atau pembubaran kerja.  

2) Melakukan diskusi dengan auditor eksternal mengenai sifat dan 

ruang lingkup audit, sebelum proses audit dimulai.  

3) Mendiskusikan berbagai masalah yang menjadi bagian dari komite 

audit.  

4) Memberikan masukan pada auditor eksternal mengenai hal-hal 

khusus yang menjadi perhatian komite seperti adanya transaksi-

transaksi yang bukan bidang utama dari usaha perusahaan dan hal-

hal yang secara signifikan memiliki resiko keuangan.  

5) Melakukan koordinasi pelaksanaan audit antara auditor eksternal dan 

internal dan juga bila didalam perusahaan tersebut ada lebih dari satu 

auditor yangterlibat.  

6)  Melakukan review laporan keuangan tahunan sebelum dilaporkan 

ke dewan komisaris, khususnya mengenai :  

a) Perubahan kebijakan dan praktek akuntansi.  
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b) Bidang yang membutuhkan penyelesaian-penyelesaian penting.  

c) Asumsi untuk terus beroperasi (going concern).  

d) Kegiatan yang sesuai dengan peraturan pasar modal dan peraturan 

hukum.  

7) Mereview surat dari manajemen auditor eksternal dan respon dari 

manajemen.  

8) Mereview hasil kerja auditor eksternal.  

9)  Mereview laporan perusahaan atas sistem pengawasan internalnya 

sebelum diserahkan ke dewan komisaris.  

5. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan 

memiliki hasil yang beragam. Salah satu argumen menyatakan bahwa 

makin banyak personil yang menjadi dewan komisaris dapat berakibat 

pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan. Hal tersebut dapat 

diperjelas dengan adanya agency problems (masalah keagenan), yaitu 

dengan makin banyaknya anggota dewan komisaris maka badan ini akan 

mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya, diantaranya kesulitan 

dalam komunikasi dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota 

dewan itu sendiri, kesulitan dalam mengawasi dan mengendalikan 

tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam mengambil keputusan 

yang berguna bagi perusahaan, (Yarmack 1996, Eisenberg, Sundgren, dan 

Wells 1998, dalam Nasution dan Setiawan 2007). 
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Proporsi dewan komisaris diukur dengan menggunakan skala rasio 

melalui presentase anggota dewan komisaris perusahaan (isnanta 2008) . 

 

6. Leverage  

Leverage keuangan adalah penggunaan hutang. Apabila hasil 

pengembalian aktiva lebih besar dari pada biaya hutang, leverage tersebut 

menguntungkan dan hasil pengembalian atas modal dengan penggunaan 

leverage ini juga akan meningkat. Tetapi, leverage merupakan pedang 

bermata dua, dan bila hasil pengembalian atas aktiva lebih kecil dari pada 

biaya hutang, maka leverage akan mengurangi hasil pengembalian atas 

modal. Makin besar leverage yang digunakan suatu perusahaan, makin 

besar pengurangan ini. Sebagai akibatnya, leverage dapat digunakan untuk 

meningkatkan hasil pengembalian pemegang saham, tetapi dengan risiko 

ia akan meningkatkan kerugian pada masamasa suram. Jadi keuntungan 

dan kerugian diperbesar oleh leverage, dan makin besar leverage yang 

digunakan oleh suatu perusahaan makin besar pula ketidaktetapan  atau 

naik turunnya hasil pembelian, (Weston 1992).  

Leverage keuangan menunjukan sampai seberapa banyak sekuritas 

berpendapat tetap (utang dan saham preferen) digunakan dalam struktur 

modal perusahaan. Risiko keuangan adalah risiko tambahan yang 

ditanggung pemegang saham sebagai akibat dari leverage keuangan, 

(Brigham 2001). Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur leverage 

Iguna dan Hermawati (2010).  
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7. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya perusahaan 

dilihat dari total aktiva. Sesuai dengan ketentuan Bapepam disebutkan 

bahwa kategori perusahaan besar adalah yang total aktivanya lebih dari Rp 

100.000.000.000,- dan perusahaan kecil dan menengah adalah yang total 

aktivanya tidak lebih dari Rp 100.000.000.000,-. Perusahaan yang besar 

cenderung public demand akan informasi yang lebih tinggi dibanding 

dengan perusahaan yang berukuran lebih kecil. Selain itu perusahaan besar 

juga mempunyai biaya produksi informasi yang lebih tinggi yang 

berkaitan dengan biaya competitive disadvantage. Variabel ukuran 

perusahaan dapat diukur dengan kapitalisasi pasar, yaitu log size, bisa juga 

diukur berdasarkan jumlah anggaran tahunan, investasi modal, jumlah 

karyawan atau dari besar kecilnya perusahaan. Dalam penelitian ini ukuran 

perusahaan yang digunakan yaitu besar kecilnya perusahaan yang terlihat 

dari total aktiva.  

Mengetahui besar kecilnya perusahaan terdapat pada beberapa proksi 

yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran perusahaan antara 

lain jumlah karyawan, total aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. 

Menurut Sudarmadji dan Sularto(2007) dalam Ningsaptiti (2010) semakin 

besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak 

penjualan maka semkain banyak perputaran uang dan semakin besar 

kapitalisasi pasar maka semakin besar pula dikenal dalam masyarakat. 
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Veronica dan Utama (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah 

variabel yang berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba. 

Semakin besar ukuran perusahaan, maka semaki kecil tindak manajemen 

labanya.Dengan ini disimpulkan bahwa manajer yang memimpin 

perusahaan besar memilik kesempatan yang lebih kecil dalam 

memanipulasi laba dibandingkan dengan manajer di perusahaan kecil.  

Ukuran Perusahaan = Ln of total asset 

 

B. Kerangka pemikiran  

Manajemen laba adalah masalah keagenan atau tindakan-tindakan 

manajer untuk menaikkan (menurunkan)laba periode berjalan dari sebuah 

perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkankenaikan (penurunan) 

keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang ( praditia, 2010). Dalam hal 

ini corporate governence diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau 

menurunkan biaya keagenan. 

Komisaris independen mempunyai peran penting dalam aktivitas 

pengawasanperusahaan. Komisaris independen dapat bertindak sebagai 

penengah dalam perselisihanyang terjadi diantara para manajer internal, 

mengawasi kebijakan manajemen sertamemberikan nasehat kepada 

manajemen (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Herawaty (2008) menyatakan 

bahwa komisaris independen dapat memonitormanajemen dalam rangka 

menyelaraskan perbedaan kepentingan antara pemilik danmanajemen. 

Semakin besar proporsi komisaris independen, maka dapat mengurangi 
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aktivitasmanajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadevie 

(2013) menyatakan bahwa Komisaris Independen berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba.  

Komite audit merupakan sub-komite dewan komisaris yang 

menyediakankomunikasi formal antara dewan, sistem pemantauan internal, 

dan auditor eksternal.Komite audit memiliki tanggung jawab pengawasan 

untuk proses pelaporankeauangan perusahaan dan tujuan utamanya adalah 

untuk meningkatkan kredibilitas laporankeuangan yang diaudit (Panggabean, 

2011). Komite audit juga merupakan salah satu unsur penting dalam 

mewujudkan penerapan good corporate governance. Keberadaan komite 

audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan 

terutama cara pengawasan  terhadap manajemen perusahaan, karena akan 

menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris 

maupun pihak ekstern lainnya. Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadevie 

(2013) menyatakan bahwa Komite berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Leverage adalah perbandingan antara total kewajiban dengan total 

aktiva perusahaan. Rasio ini menunjukan besarnya aktiva yang dimiliki 

perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Semakin tinggi nilai leverage maka 

resiko yang akan di hadapi investor akan semakin tinggi dan para investor 

akan meminta keuntungan yang semakin besar. Leverage adalah penggunaan 

biaya tetap dalam usaha untuk meningkatkan profitabilitas. Penggunaan 

leverage dalam perusahaan bisa juga meningkatkan laba perusahaan, tetapi 

bila terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka perusahaan dapat 

mengalami kerugian yang sama dengang persentase laba yang diharapkan, 
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bahkan mungkin saja lebih besar. Leveragedalam konteks bisnis terdiri atas 

dua macam yaitu leverage operasional (operating leverage) dan leverage 

keuangan (financial leverage) (Irawan, 2013). Dalam penelitiannya Limantaw 

(2012), menyatakan bahwa Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba.  

Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia 

untuk investor dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan 

investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak. I Guna dan Herawaty 

(2010) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki 

dorongan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan- 

perusahan yang lebih kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis 

oleh pihak luar.. 

Berdasarkan urutan teoritis dan penelitian terdahulu dapat di gambarkan 

hubungan pengaruh antara proporsi dewan komisaris, komite audit, leverage, 

ukuran perusahaan brpengaruh terhadap manajemen laba pada bagan 

konseptual di bawah ini 

 

H2 

H3 

H1 

H4 

H5 

 

 

Proporsi dewan komisaris 

independen  (X1) 

Komite audit  (X2) 

Leverage  (X3) 

Ukuran perusahaan     (X4) 

MANAJEMEN LABA 

Gambar 2.1 

Model Penelitian 

PENGARUH GOOD CORPORATE ...,, NOVITA NINGRUM WULANDARI, EKONOMI AKUNTANSI, UMP 2017.



21 

 

 

Keterangan : 

  = Pengaruh parsial 

  = Pengaruh Silmutan 

 

C. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran yang di gambarkan pada Gambar 2.1 

dan penjelasan dari masing-masing faktor yang dapat mempengaruhi 

manajemen laba, maka dapat diajukan  hipotesis sebagai berikut: 

H1 = Proporsi dewan komisaris indepen, komite audit, leverage dan, ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan terhadap perusahaanearning 

management. 

H2 = Proporsi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap earning 

management. 

H3 = Komite audit berpengaruh signifikan terhadap earning management. 

H4 = Leverage berpengaruh signifikan terhadapearning management. 

H5 = Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap earning 

management. 
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