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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori  

2.1.1 Teori Keagenan 

       Teori keagenan (agency theory), muncul akibat dari pemilik 

sebagai principal tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-

hari untuk memastikan bahwa pihak manajemen selaku agent bekerja 

sesuai dengan keinginan pemegang saham (pemilik). Dengan laporan 

keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggungjawaban 

kinerjanya, principal dapat menilai, mengukur dan mengawasi kinerja 

agen untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar 

pemberian kompensasi kepada agen. Akan tetapi penilaian kinerja 

manajer berdasarkan laporan keuangan dapat menimbulkan konflik 

keagenan dimana manajer akan melakukan kegiatan oportunistik, 

seperti earning mamajement, untuk memaksimalkan kepentingan 

mereka sendiri. 

       Konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan 

(agency theory) yang menyatakan bahwa praktek  earning management 

dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen (agent) dan 

pemilik (principal), yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk 

mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang 

dikehendakinya” Salno dan Baridwan (2000), dalam Arief dan 

Ardiyanto  (2014).  

10 
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       Teori ini juga bisa muncul akibat disebabkan karena pihak agensi 

memiliki informasi keuangan yang lebih baik dari pada pihak prinsipal 

(keunggulan informasi), sedangkan dari pihak principal boleh jadi 

memanfaatkan kepentingan pribadi atau golongan nya sendiri karena 

memiliki keunggulan dan kekuasaan Terzaghi (2012), dalam Horison 

dan Nugrahanti (2014). Oleh karena itu perbedaaan informasi antara 

manajemen dan pemilik perusahaan dapat memberikan kesempatan 

pada manajer melakukan manajemen laba, karena tindakan manajement 

laba dapat menyesatkan stakeholder. Khususnya pada nilai pasar 

perusahaan dan posisi keuangan yang salah sehingga dapat menjadikan 

salahnya pengambilan keputusan bagi investor.  

Inti dari agency theory (teori keagenan) adalah pemisahan 

pengelolaan pemegang saham dengan manajer dalam mengelola 

perusahaan. Pemegang saham sebagai principal berharap dengan 

menyerahkan pengelolaannya kepada tenaga-tenaga profesional 

(manajer), mereka akan mendapatkan return yang tinggi atas dana yang 

ditanamkan. Manajer yang berperan sebagai agent memiliki kewenangan 

dalam menjalankan manajemen perusahaan dengan mengelola 

perusahaan secara efektif dan efesien sehingga perolehan return yang 

tinggi dapat terwujud. Pemegang saham hanya bertugas mengawasi dan 

memonitor aktivitas manajer untuk memastikan bahwa manajer bertindak 

berdasarkan kepentingan perusahaan. 
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2.1.2 Teori Teori Yang Melandasi Corporate Social Responsibility (CSR) 

       Meurut Widyasari (2015), teori-teori yag melandasi corporate 

social responsibility adalah sebagai berikut: 

1. Teori legistimasi (Legitimacy Theory) 

Teori legitimasi berkaitan erat dengan terciptanya kesesuaian 

sistem nilai suatu perusahaan dengan sistem nilai yang dianut 

masyarakat. Keberadaan suatu perusahaan dapat terancam ketika 

terjadi suatu perubahan atau pergeseran yang memicu terjadinya 

ketidak sesuaian. Perubahan dapat berasal dari sistem nilai perusahaan 

ataupun masyarakat. 

2. Teori stakeholders (Stakeholders Theory) 

Stakeholders theory merupakan suatu bentuk pergeseran pola 

orientasi perusahaan yang mulanya hanya berorientasi pada faktor 

finansial berkembang menjadi stakeholder oriented. Kepentingan-

kepentingan stakeholder ini harus dipenuhi karena apabila perusahaan 

mengabaikannya, maka perusahaan akan kehilangan legistimasi dari 

stakeholder. 

3. Teori kontrak sosial (Social Contract) 

Latar belakng munculnya kontrak sosial (social contract), yaitu 

akibat adanya interrelasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. 

Kontrak sosial bertujuan untuk menciptakan keselarasan, dan 

keseimbangan termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan. 

Keselarasan hubungan antara perusahaan dan masyarakat harus 
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diciptakan karena perusahaan merupakan bagian dari lingkungan 

masyarakat. 

2.1.3 Corporate Social Responsibility (CSR) 

        Corporate social responsibility (CSR) merupakan serangkaian 

kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan hubungan dengan para 

pemangku kepentingan perusahaan dan aktivis lingkungan. Sebagai 

cara untuk mempertahankan posisi manajer dan untuk mendapatkan 

dukungan dari para stakeholder kembali, Awalnya perusahaan 

melakukan CSR secara sukarela, tetapi pada tahun 2007, Indonesia 

mewajibkan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan unsur 

sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. 

        Hal ini diatur melalui UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas dalam pasal 66 ayat (2) bagian c, perusahaan diwajibkan 

melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, selain 

melaporkan laporan keuangan. Dalam pasal 74 ayat (1) menyebutkan 

bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan 

sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan 

lingkungan. Oleh karena itu praktek CSR perlu diungkapkan dalam 

laporan tahunan sebagai Laporan Pertanggung jawaban Sosial dan 

Lingkungan.  

       Pengungkapan Corporate Social Responsibility di ukur 

dengan mengunakan standar GRI (Global Reporting Initiatives), dan 

Untuk mengukur Pengungkapan corporate social responsibility diukur 
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dengan membandingkan jumlah item yang diungkapkan dengan jumlah 

semua item yang mungkin diungkapkan perusahaan (78 item 

pengungkapan).  

Semakin banyak pengungkapan CSR maka perusahaan pasti akan 

semakin mendapat citra positif di masyarakat seperti yang di sebutkan 

Prior et al (2007), dalam Horison dan Nugrahanti, (2014), Melalui 

kegiatan CSR, manajer mengejar tujuan yang berbeda untuk 

mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari lingkungan masyarakat 

agar perusahaan dapat berjalan dengan tenang, dan berkurangnya 

pengawasan dari investor dan karyawan.  Aktivitas tersebut juga dapat 

mengurangi kemungkinan produk perusahaan diboikot. Dalam usaha 

memperoleh legitimasi dari masyarakat, perusahaan melakukan kegiatan 

sosial dan lingkungan yang memiliki implikasi akuntansi pada pelaporan 

dan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan melalui laporan 

CSR yang di publikasikan. 

 Hackston dan Milne (1996) dalam (Horison dan Nugrahanti, 

2014) mendefinisikan Corporate social responsibility (CSR) sebagai 

penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang berhubungan 

dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan sosial, 

sebagaimana dinyatakan dalam laporan tahunan atau laporan sosial 

terpisah.  Untuk menentukan ruang lingkup dari tanggung jawab sosial, 

suatu perusahaan harus dapat mengerti elemen dasar yang terdapat dalam 

tanggung jawab sosial. Di dalam ISO 26000 dijelaskan tujuan elemen 
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dasar dari praktik corporate social responsibility (CSR) yang dapat 

dilakukan perusahaan, yaitu: 

1. Tata kelola perusahaan  

2. Hak asasi manusia 

3. Ketenagakerjaan (labour practices) 

4. Lingkungan  

5. Praktik operasional yang adil (fair oprational practices)  

6. Konsumen (consumer issues) 

7. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat 

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan sebuah jaringan 

berbasis organisasi yang telah mempelopori perkembangan dunia, paling 

banyak menggunakan kerangka laporan keberlanjutan dan berkomitmen 

untuk terus menerus melakukan perbaikan dan penerapan di seluruh 

dunia. Tiga fokus pengungkapan GRI, antara lain:  

1. Indikator kinerja ekonomi (economic peformance indicator) 

2. Indikator kinerja lingkungan (environment peformance indicator) 

3. Indikator kinerja sosial (social performance indicator), terdiri dari: 

tenaga kerja (labor practices and decent work), HAM, sosial (society), 

tanggung jawab produk (product responsibility peformance). 
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2.1.4 Ukuran Perusahaan 

        Brigham dan Houston (2001), dalam Bestivano (2013) Ukuran 

perusahaan adalah skala besar kecilnya perusahaan yang dapat 

diklasifikasikan berdasarkan berbagai cara antara lain dengan ukuran 

pendapatan, total aset, dan total ekuitas. Ukuran perusahaan dinyatakan 

dengan total aset, jika semakin besar total aset perusahaan maka akan 

semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Perusahaan yang 

memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

relatif lebih stabil dan mampu menghasilkan laba yang lebih besar 

dibandingkan perusahaan yang memiliki total aset sedikit atau rendah. 

        Perusahaan yang relatif besar kinerjanya akan dilihat oleh publik, 

dan akan memiliki peran yang lebih besar sebagai pemegang 

kepentingan, hal ini akan membuat kebijakan yang di keluarkan oleh 

perusahaan besar akan memberikan dampak lebih besar terhadap 

kepentingan publik dibanding perusahaan kecil. Sehingga perusahaan 

besar akan melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhati-hati, 

lebih menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung di 

dalamnya dan lebih transparan sehingga perusahaan akan lebih sedikit 

dalam melakukan manajemen laba. Tetapi berdasarkan size hypotesis 

yang di paparkan oleh Watt dan Zimmerman (1986), dalam Handayani 

dan Rachadi (2009), berasumsi bahwa perusahaan besar secara politis, 

lebih besar melakukan transfer political cost dalam kerangka politic 

proses, dibandingkan dengan perusahaan kecil. Beberapa peneliti 
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berhasil membukrikan bahwa politic proses memiliki dampak pada 

pemilihan prosedur akuntansi oleh perusahaan yang  berukuran besar. 

2.1.5 Manajemen Laba 

       Healy dan Wahlen (1999), dalam Horisondan Nugrahanti (2014), 

menyatakan bahwa manajemen laba timbul ketika manajer 

menggunakan judgment dalam pelaporan finansial dan dalam 

strukturisasi transaksi untuk mempengaruhi laporan keuangan yang 

dimaksudkan untuk menyesatkan para stakeholder baik tentang kinerja 

ekonomi perusahaan, atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang 

bergantung pada angka akuntansi yang dilaporkan. Salah satu upaya 

mengurangi manajemen laba yaitu dengan melakukan koreksi terhadap 

standar akuntansi. 

       Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan di anggap 

paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang 

sebagai representasi kinerja manajement pada periode tertentu. 

Manajemen laba dapat membuat laporan keuangan terlihat mempunyai 

kinerja bagus secara terus menerus. Sehingga pasar percaya akan 

kinerja dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dan nilai 

perusahaan pun akan meningkat melalui peningkatan harga saham 

perusahaan. 

       Ahmed dan Belkaoui (2000), dalam Handayani dan Rachadi 

(2009), menjabarkan pentingnya informasi laba bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, 
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1. Laba dijadikan dasar bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan 

deviden. 

2. Laba merupakan dasar dalam memperhitungkan kewajiban 

perpajakan perusahaan. 

3.  Laba dipandang sebagai petunjuk dalam menentukan arah investasi 

dan pembuat keputusan ekonomi. 

4. Laba diyakini sebagai sarana prediksi yang membantu dalam 

memprediksi laba dan kejadian ekonomi  dimasa mendatang. 

5.  Laba dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja manajement. 

       Watts dan Zimmerman (1986), dalam Horison dan Nugrahanti 

(2014), manajemen terdorong melakukan manjemen laba karena 

adanya: 

1. The bonus plan hypothesis, manajer perusahaan yang memiliki 

program bonus yang terkait dengan angka-angka akuntansi 

cenderung untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser 

reported earnings dari future period ke current period (menaikkan 

laba yang dilaporkan sekarang), ceteris paribus. 

2. The debt covenant hypothesis, perusahaan yang semakin mendekati 

pelanggaran debt covenant (perjanjian kontrak hutang) cenderung 

untuk memilih prosedur akuntansi yang menggeser reported 

earnings dari future periods ke current period (menaikkan laba 

yang dilaporkan sekarang), ceteris paribus. 
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3. The political cost hypothesis, semakin besar political cost yang 

dihadapi suatu perusahaan, maka manajer cenderung untuk 

memilih prosedur akuntansi yang menangguhkan reported earnings 

dari current ke future period (menurunkan laba yang dilaporkan 

sekarang), ceteris paribus. 

     Priantinah (2008), dalam Horison dan Nugrahanti (2014), 

Manajemen laba dapat diukur dalam beberapa proksi yaitu: 

1. Discretionary accrual, biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas 

yang dapat mempengaruhi aliran kas dan juga keuntungan yang 

secara pribadi merupakan wewenang dari para manajer. Namun 

akrual diskresioner ini tidak bisa diobservasi langsung dari laporan 

keuangan, dan harus diestimasi melalui beberapa model. Model 

tersebut membentuk ekspektasi pada level akrual nondiskresioner 

dan jumlah deviasi yang diobservasi secara aktual, hal ini 

diasumsikan sebagai akrual nondiskresioner. 

2. Classification Shifting, adalah kesalahan klasifikasi items di dalam 

laporan laba rugi. Classification shifting dapat juga diartikan 

menggeser atau merubah biaya inti/core expenses (harga pokok 

penjualan, dan biaya penjualan, serta biaya umum dan administrasi) 

ke special items. Pergerakan vertikal dari biaya tidak akan 

mengubah bottom line earnings, tetapi core earnings akan 

overstatement. 
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3. Manipulasi aktivitas real, merupakan praktik yang terpisah dari 

praktik operasi normal yang dimotivasi oleh keinginan manajer 

untuk menyesatkan pemegang saham dalam kepercayaan tertentu 

bahwa tujuan laporan keuangan telah dipenuhi dalam operasi 

normal. Manajemen laba melalui aktivitas riil hanya 

mengkonsentrasikan pada aktivitas investasi seperti pengurangan 

pengeluaran riset dan pengembangan manajemen laba dalam 

penelitian ini diukur menggunakan proksi discretionary accrual. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Peneliti 

dan tahun  
 

Variabel Hasil 

 

Arvina Arief, Moh. 

Didik Aryanto 

(2014) 

 

-Variabel independen: 

Corporate social 

responbility 

-Variabel dependen:  

Manajemen laba 

 

Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap praktik manajement 

laba. 

Ekawati. 2012 

 

-Variabel independen: 

Corporate social 

responbility 

-Variabel dependen:  

Earning management 

Corporate social responsibility 

berpengaruh negatif signifikan 

terhadap diskresionary akrual 

dan real earning manajement.  

Pengaruh Corporate Social..., Edi Prayugo, FEB UMP, 2016



21 

 

 
 

      

  Robert Jao dan 

Gagaring Pagalung 

(2011) 

 

-Variabel independen: 

corporate governance, 

ukuran perusahaan, 

dan laverage. 

-Variabel dependen:  

Manajemen laba 

 

Corporate governance, ukuran 

perusahaan, berpengaruh negatif 

dan laverage berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba.   

Rice (2013) -Variabel independen: 

Laverage,kepemilikan  

instisional,ukuran dan 

nilai perusahaan 

-Variabel dependen:  

Tindakan manajemen 

laba 

-Secara simultan. Leverage, 

kepemilikan institusional, 

ukuran perusahaan dan nilai 

perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap Manajemen 

Laba.  

-Secara parsial, ukuran 

perusahaan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap 

Manajemen Laba, sedangkan 

leverage, kepemilikan 

perusahaan dan nilai perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. 

 

Prasetya, pria juni. 

Gayatri (2016) 

-Variabel independen: 

ukuran perusahaan 

-Variabel dependen: 

manajemen laba  

- variabel intervening 

corporate social 

responsibility 

-Ukuran perusahaan secara 

signifikan berpengaruh positif 

pada pengungkapan CSR. 

-Ukuran perusahaan secara 

signifikan berpengaruh negatif 

pada manajemen laba. 

-Pengungkapan CSR secara 

signifikan berpengaruh negatif 

pada manajemen laba. 
 

 

 

       Tabel 2.1 di atas merupakan ringkasan dari penelitian terdahulu terhadap 

tema serupa. Penelitian ini mengacu pada penelitian Arief dan Aryanto (2014) 

stadi kasus pada perusahaan non keuangan dan jasa yang terdaftar di BEI tahun 
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2010-2012. Namun demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya karena dalam penelitian ini, peneliti mengambil sempel perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014, peneliti juga menambahkan 

satu variabel independen yaitu ukuran perusahaan. 

2.3 Kerangka pemikiran        

        Manajemen laba merupakan kebijakan akuntansi dalam memanipulasi 

laporan keuangan perusahaan terutama pada laporan laba, untuk mendapatkan 

tanggapan positif terhadap kinerja mereka dan tanggapan positif pasar atas 

informasi yang di sajikan, tetapi manajemen laba berdampak negatif bagi para 

pemegang kepentingan. Jika perusahaan melakukan manajemen laba 

perusahaan akan  kehilangan legistimasi dan dukungan dari para investor dan 

stakeholder. Maka untuk mengembalikan dukungan dari para investor dan 

stakeholder maka perusahaan melakukan aktifitas tanggung jawab sosial atau 

corporate social responsibility (CSR).  

       Corporate social responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial 

untuk membentuk citra positif di masyarakat agar perusahaan mendapat 

dukungan dari lingkungan dan agar perusahaan dapat beroperasi dengan 

tenang (Apriwadi 2014). CSR merupakan tanggung jawab sosial kepada 

infestor dan para stakeholder, CSR ini tentunya menjadi strategi bisnis untuk 

meningkatkan labanya, dengan adanya pengungkapan CSR dilaporan tahunan 

perusahaan akan membatasi manajemen labanya supaya memberikan laporan 

keuangan yang lebih transparan, dapat dipercaya dan dapat mengurangi 

agency problem.  
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       Ukuran perusahaan merupakan gambaran kecil atau besar perusahaan. 

Perusahaan besar biasanya memiliki dorongan lebih besar untuk melakukan  

manipulasi laba dibanding perusahaan kecil, karena perusahaan besar 

mendapat tekanan dari stakeholder agar kineja sesuai dengan harapan 

investor. Ukuran perusahaan dianggap sangat sensitif dalam pelaporan laba 

bagi investor, maka perusahaan besar akan meminimalisirkan manajemen 

labanya karena perusahaan besar menjadi subyek pemeriksaan atau 

pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat. 

       Sehingga disimpulkan bahwa Corporate social responsibility (CSR) dan 

Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Jadi 

didapatkan kerangka pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

         Variabel independen                     Variabel dependen 

 

                                                            H1( -) 

              

 

 H2(-) 

 

 

Corporate social 

responsibility (CSR) 

Ukuran perusahaan 

Manajemen laba 

Pengaruh Corporate Social..., Edi Prayugo, FEB UMP, 2016



24 

 

 
 

       Gambar 2.1 diatas menggambarkan hubungan antar Variabel dalam 

penelitian yang dilakukan, Variabel independen dalam hipotesis 1 dan 2  

adalah corporate sosial responsibility, ukuran Perusahaan  yang mengarah 

pada manajemen laba sebagai Variabel dependen. 

2.4 Pengembangan Hipotesis  

       Perumusan hipotesis dalam penelitian ini disusun berdasarkan teori yang 

digunakan dan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. 

Pembahasan terperinci terkait rumusan hipotesis disajikan sebagai berikut : 

2.4.1 Pengungkapan Corporate social responsibility (CSR) terhadap  

manajemen laba. 

        Pengungkapan CSR melalui laporan tahunan dapat memberikan 

informasi lebih kepada investor. Sehingga tingkat pengungkapan 

CSR yang tinggi menciptakan kepercayaan investor terhadap 

perusahaan tersebut dan investor tertarik untuk menginvestasikan 

modalnya.  

       Tetapi jika manajer melakukan manajemen laba, menyebabkan 

laporan keuangan menjadi tidak akurat dan menjadikan pihak 

investor maupun pihak yang menggunakan laporan keuangan 

tersebut tidak menerima informasi yang akurat mengenai perusahaan 

tersebut.  Seperti yang dijelaskan di agency theory, bahwa individu-

individu bertindak berdasar self interest atau untuk memaksimalkan 

kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang 

dimilikinya akan mendorong manajemen untuk menyembunyikan 
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beberapa informasi yang tidak diketahui pemilik. Keadaan tersebut 

menyebabkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, 

karena masing-masing pihak berusaha untuk mencapai tujuan yang 

mereka inginkan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), Watts & 

Zimmerman (1986), dalam Horison dan Nugrahanti (2014), untuk 

meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan 

tersebut maka dibuatlah laporan keuangan yang menggunakan 

angka-angka akuntansi.  

       Laporan Keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis 

akrual, karena dapat memberikan indikasi lebih baik dalam 

mencerminkan kondisi perusahaan sebenarnya. Namun akuntansi 

berbasis akrual rentan akan manipulasi, sehingga menciptakan 

keadaan oportunistik yaitu manajemen laba. Dimana angka-angka 

dalam laporan keuangan dapat dikelola sesuai dengan kepentingan 

manajemen, sehingga laporan keuangan yang dibuat tidak 

mencerminkan gambaran ekonomi yang akurat dari perusahaan. 

Akibatnya, para stakeholder dapat membuat penilaian yang salah 

terhadap perusahaan tersebut.  

       Fombrun et al., (2000), dalam Horison dan Nugrahanti  (2014),  

menyebutkan bahwa Perusahaan akan terkena konsekuensi negatif 

jika terdeteksi melakukan manajemen laba, yaitu hilangnya 

komitmen karyawan, kehilangan pelanggan, tekanan dari investor, 

pembelotan dari mitra kerja, tindakan hukum dari pemerintah, boikot 
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dari masyarakat dan aktivis, dan pemberitaan jelek dari media, dan 

akhirnya merusak reputasi perusahaan.  

       Sebagai cara untuk mempertahankan posisi manajer dan untuk 

mendapatkan dukungan dari para stakeholder kembali, maka 

manajemen membuat kebijakan CSR. Seperti yang di sampaikan  

Kim, et al., (2012), dalam Arief dan Ardiyanto (2014), menyebutkan 

bahwa adanya kegiatan tanggung jawab sosial pada laporan tahunan 

akan membuat informasi keuangan lebih terpercaya bagi pihak-pihak 

yang menggunakan laporan keuangan. Karena CSR marupakan salah 

satu pengungkapan informasi yang dilakukan pihak perusahaan 

kepada pihak ketiga melalui laporan tahunan. Aktivitas tanggung 

jawab sosial dilakukan perusahaan karena perusahaan juga 

membutuhkan dukungan dari lingkungan masyarakat yang kondusif 

agar perusahaan dapat beroperasi dengan tenang, dan aman. Dengan 

kata lain, perusahaan memerlukan legistimasi dari masyarakat 

sekitar. 

       Patten dan Trompeter (2003), dalam Arief dan Ardiyanto 

(2014), menyebutkan bahwa perusahaan yang lebih banyak 

mengungkapkan informasi mengenai aktivitas perusahaannya akan 

lebih membatasi untuk melakukan praktik manajemen laba. 

Sebaliknya, perusahaan yang kurang terbuka dalam pengungkapan 

informasi kegiatan perusahaan cenderung melakukan berbagai 

bentuk manajemen laba baik untuk keuntungan pribadi maupun 
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keuntungan perusahaan. Karena manajer percaya bahwa dengan 

memenuhi kepentingan stakeholder dalam memproyeksikan 

kepedulian sosial dan lingkungan dapat mengurangi kemungkinan 

sedang diawasi oleh stakeholder dari manajemen laba.  

       Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan  oleh Arief 

dan  Ardiyanto (2014), yang memberikan hasil bahwa pengungkapan 

CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap praktik 

manajemen laba.  

       Penelitian Ekawati (2012), yang meneliti Analisis hubungan 

antara corporate social responsibility dan earning management 

menyebutkan bahwa pengaruh CSR berpengaruh negatif signifikan 

terhadap diskresionary akrual dan real earning manajement. 

Penelitian ini juga menunjukan perilaku manajemen laba pada 

perusahaan dengan berkontribusi besar lebih rendah dibandingkan 

perusahaan yang berkontribusi kecil terhadap CSR. Dari hipotesis 

diatas tersebut, maka disimpukan bahwa :  

H1: Pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap praktik 

manajemen laba 
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2.4.2 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap Manajemen laba. 

       Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya suatu perusahaan. Beberapa proksi yang biasanya 

digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan yaitu jumlah 

karyawan, total aset, jumlah penjualan dan kapasitas pasar dalam 

mengukur ukuran perusahaan (Sudarmaji dan Sularto, 2007), dalam 

(Putra. Dkk, 2014). pada umumnya penelitian diindonesia 

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. 

       Sosiawan (2012) menyebutkan bahwa Perusahaan yang lebih 

besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan manajemen 

manajemen laba dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan besar 

memiliki peran yang lebih besar sebagai pemegang kepentingan, hal 

ini yang membuat perusahaan besar dalam membuat kebijakan yang 

dikeluarkan akan memberikan dampak besar bagi kepentingan 

publik, dibanding perusahaan kecil  Karena perusahaan-perusahaan 

yang lebih besar menjadi subyek pemeriksaan, pengawasan yang 

lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat.     

       Siregar dan Utama (2005) dalam Sosiawan (2012), menemukan 

bahwa ukuran perusahaan yang diukur dengan menggunakan natural 

logaritma dati total asset perusahaan pada akhir tahun berpengaruh 
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