
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Pada teori keagenan pemegang saham disebut dengan principal 

sedangkan manajemen yang mengelola perusahaan disebut dengan agent. 

Dalam manajemen keuangan, tujuan utama perusahaan adalah 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Oleh karena itu, manajer 

yang diangkat oleh pemegang saham harus bertindak untuk kepentingan para 

pemegang saham, akan tetapi ternyata sering terdapat konflik antara 

manajemen dan pemegang saham. Konflik tersebut dikarenakan terdapat 

perbedaan kepentingan antara manajer dan pemegang saham (Pertiwi, 2010). 

Kewenangan yang dimiliki agen seringkali tidak memaksimalkan 

kepentingan pemilik karena adanya perbedaan kepentingan (conflict of 

interest). Hal ini disebut sebagai masalah keagenan. Oleh karena itu, 

diperlukan perlindungan terhadap kepentingan investor dari perilaku 

menyimpang yang dilakukan oleh pihak manajemen (Darwis, 2012). 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Pamungkas (2012), 

teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi 

ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) 

untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Agency theory berasumsi 

bahwa setiap individu hanya termotivasi oleh kepentingan-kepentingannya 
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sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan 

agent. Pihak principal termotivasi untuk terus menerus meningkatkan 

profitabilitas dengan tujuan untuk mensejahterakan dirinya sendiri, sedangkan 

pihak agent termotivasi untuk mendapatkan kompensasi atau bonus (sifat 

opportunistic manajemen) dengan tujuan untuk meningkatkan kebutuhan 

ekonomi dan psikologisnya. Perbedaan kepentingan inilah yang disebut 

dengan agency conflict. 

Dalam perspektif teori keagenan, agen yang risk adverse dan yang 

cenderung mementingkan dirinya sendiri akan mengalokasikan resources 

(berinvestasi) yang tidak meningkatkan nilai perusahaan. Permasalahan 

agensi ini akan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan akan naik apabila 

pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar tidak 

menghamburkan resources perusahaan, baik dalam bentuk investasi yang 

layak, maupun dalam bentuk shirking (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan jika 

pihak-pihak yang saling bekerja sama mempunyai tujuan dan pembagian 

kerja yang berbeda. Teori keagenan ditekankan dalam mengatasi dua masalah 

yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan. Pertama adalah masalah 

keagenan yang timbul pada saat keinginan-keinginan atau tujuan-tujuan dari 

principal dan agent bertolak belakang, serta merupakan suatu hal yang sukar 

bagi principal untuk melakukan verifikasi tentang apa yang benar-benar 

dilakukan oleh agent. Kedua adalah masalah pembagian resiko yang muncul 

pada saat principal dan agent mempunyai sikap yang berbeda terhadap 
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resiko. Oleh karena itu, principal dan agent mungkin mempunyai preferensi 

tindakan yang berbeda yang disebabkan terdapatnya preferensi terhadap 

resiko. Perbedaan preferensi ini berhubungan dengan kompensasi dan 

tambahan yang timbul apabila principal tidak dapat memantau dengan mudah 

tindakan agent (Pertiwi, 2010). 

 

2.2 Manajemen Laba 

Manajemen laba (earnings management) merupakan campur tangan 

manajemen dalam penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan untuk 

mencapai tingkat laba tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya 

ketidaksepakatan antara manajer dengan para pemegang saham yang 

mengakibatkan munculnya sifat oportunistik manajemen (Siallagan, 2009). 

Menurut Suharli (2005) dalam Nini dan Trisnawati (2009) menyatakan bahwa 

manajemen laba terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Income Increasing, jika laba masa kini relatif rendah dan diperkirakan laba 

di masa depan tinggi, maka manajer akan menggunakan pilihan prosedur 

akuntansi untuk meningkatkan discretionary accruals (rasio di atas nol). 

2. Income Decreasing, jika laba masa kini relatif tinggi dan diperkirakan laba 

di masa depan rendah, maka manajer akan menggunakan pilihan prosedur 

akuntansi untuk menurunkan discretionary accruals (rasio di bawah nol). 

Menurut Copeland (1968) dalam Farida, dkk (2010), mendefinisikan 

manajemen laba sebagai “some ability to increase or decrease reported net 

income at will” yang berarti bahwa manajemen laba mencakup usaha 
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manajemen untuk memaksimumkan atau meminimumkan laba, termasuk 

perataan laba sesuai dengan keinginan manajemen. Tujuan manajemen laba 

adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pihak tertentu walaupun dalam 

jangka panjang tidak terdapat perbedaan laba kumulatif perusahaan dengan 

laba yang dapat diidentifikasikan sebagai suatu keuntungan. Praktek 

manajemen laba dinilai merugikan karena dapat menurunkan nilai laporan 

keuangan dan memberikan informasi yang tidak relevan bagi investor 

(Darwis, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2008), menyimpulkan 

bahwa earnings management berpengaruh secara signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Siallagan (2009), menyimpulkan 

bahwa manajemen laba secara negatif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz (2006), 

menyimpulkan bahwa kualitas laba yang diproksikan dengan discretionary 

accruals berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ferdawati (2009), menyimpulkan bahwa manajemen laba 

mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2012), menyimpulkan bahwa 

manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
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2.3 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dapat dilihat melalui nilai pasar atau nilai buku 

perusahaan dari ekuitasnya. Dalam neraca keuangan, ekuitas dapat 

menggambarkan total modal perusahaan. Selain itu, nilai pasar dapat menjadi 

ukuran nilai perusahaan (Pertiwi, 2010). 

Menurut Wahyudi dan Pawesti (2006) dalam Pamungkas (2012), 

nilai perusahaan dapat dilihat dari kinerja perusahaan. Penilaian kinerja 

perusahaan dapat dinilai dari segi analisis laporan keuangan yang berupa 

rasio keuangan dan dari segi perubahan harga saham. Nilai perusahaan pada 

dasarnya diukur dari beberapa aspek salah satunya adalah harga pasar saham 

perusahaan sebab dapat mencerminkan penilaian investor atas keseluruhan 

ekuitas yang dimiliki perusahaan tersebut. 

Menurut Christiawan dan Tarigan (2007) dalam Sulistiono (2010), 

salah satu konsep nilai yang menjelaskan nilai suatu perusahaan adalah nilai 

pasar. Nilai pasar atau sering disebut kurs adalah harga yang terjadi dari 

proses tawar menawar di pasar saham. Nilai ini hanya bisa ditentukan jika 

saham perusahaan dijual di pasar. Semakin tinggi harga saham maka semakin 

tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi dapat 

meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham sehingga mereka 

akan menginvestasikan modalnya ke dalam saham perusahaan tersebut. 

Secara umum menurut Sugiri (1998) dalam Pertiwi (2010) bahwa 

banyak metode dan teknik yang telah dikembangkan dalam penilaian 

perusahaan diantaranya adalah: 
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1. Pendekatan laba antara lain metode price earning ratio. 

2. Pendekatan arus kas antara lain metode diskonto arus kas. 

3. Pendekatan deviden antara lain pertumbuhan deviden. 

4. Pendekatan aktiva antara lain metode penilaian aktiva. 

5. Pendekatan harga saham. 

 

2.4 Corporate Governance 

Corporate governance muncul disebabkan karena terjadi pemisahan 

kepentingan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan yang sering 

disebut sebagai masalah keagenan. Permasalahan yang dihadapi oleh para 

pemegang saham adalah bagaimana mereka dapat memastikan bahwa dana 

yang telah mereka investasikan dalam perusahaan akan digunakan secara 

tepat oleh manajer dan tidak digunakan untuk proyek yang tidak 

menguntungkan sehingga dapat menghasilkan keuntungan seperti yang 

mereka harapkan (Pamungkas, 2012). 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

(2001) dalam Murwaningsari (2008), corporate governance didefinisikan 

sebagai 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. Sedangkan menurut Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) dalam Murwaningsari (2008), 
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menyatakan bahwa corporate governance merupakan cara-cara manajemen 

perusahaan bertanggungjawab kepada pemegang saham. 

Widjaja dan Maghviroh (2011) menyatakan ada empat mekanisme 

corporate governance yaitu komite audit, komisaris independen, kepemilikan 

institusional, dan kepemilikan manajerial. Mekanisme corporate governance 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1. Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial dapat diartikan sebagai pemegang saham 

dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 

keputusan perusahaan (Direktur dan Komisaris). Kepemilikan manajerial 

juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajer 

dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode 

pengamatan. Variabel ini digunakan untuk mengetahui manfaat 

kepemilikan dalam mekanisme mengurangi konflik keagenan, sehingga 

masalah keagenan diasumsikan akan hilang jika seorang manajer juga 

sekaligus sebagai seorang pemilik (Pertiwi, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Farida, dkk (2010), yang 

menyimpulkan bahwa penerapan corporate governance terhadap earnings 

management mempunyai pengaruh yang negatif signifikan pada proksi 

kepemilikan manajerial. Penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari 

(2008), menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh 

Siallagan dan Machfoedz (2006), menyimpulkan bahwa kepemilikan 
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manajerial secara positif berpengaruh terhadap kualitas laba yang 

diproksikan dengan discretionary accruals. Penelitian yang dilakukan oleh 

Ujiyantho dan Pramuka (2007), menyimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005), menyimpulkan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Triatmoko 

(2007), menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap discretionary accrual. Penelitian yang dilakukan oleh Herawaty 

(2008), menyimpulkan bahwa variabel kepemilikan manajerial bukanlah 

variabel pemoderasi antara manajemen laba dengan nilai perusahaan. 

2. Kepemilikan Institusional 

Investor yang canggih (sophisticated) merupakan sebutan yang 

sering digunakan untuk investor institusional, oleh karena itu seharusnya 

lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi 

laba masa depan dibandingkan dengan investor non institusional 

(Herawaty, 2008). Menurut Wahyudi dan Pawestri (2006) dalam 

Pamungkas (2012), kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan 

yang dimiliki oleh pemilik institusi dan blockholders pada akhir tahun, 

yang dimaksud dengan institusi adalah perusahaan investasi, bank, 

perusahaan asuransi, dan lembaga lain yang bentuknya seperti perusahaan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan blockholders adalah kepemilikan 

individu atas nama perorangan di atas 5% yang tidak termasuk dalam 
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kepemilikan manajerial. Pemegang saham blockholders dimasukan dalam 

kepemilikan institusional karena pemegang saham blockholders dengan 

kepemilikan saham di atas 5% memiliki tingkat keaktifan lebih tinggi 

dibandingkan dengan pemegang saham institusional dengan kepemilikan 

saham di bawah 5%. 

Penelitian yang dilakukan oleh Boediono (2005) yang 

menyimpulkan bahwa mekanisme kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh 

Murwaningsari (2008), yang menyimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dan Yulianti (2010), 

menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

signifikan terhadap kualitas laba yang diproksikan dengan discretionary 

accruals. Penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2008) menyimpulkan 

bahwa kepemilikan institusional secara signifikan memperkuat hubungan 

manajemen laba terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati 

dan Triatmoko (2007), menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional 

tidak berpengaruh terhadap discretionary accrual. Penelitian yang 

dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), yang menyimpulkan 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba. 
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3. Komisaris independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan 

pemegang saham, serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen dan atau 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 

2007). Pada dasarnya semua komisaris bersifat independent, dalam 

pengertian mereka diharapkan mampu melaksanakan tugas-tugasnya 

secara independen, semata-mata demi kepentingan perusahaan, tanpa 

pengaruh dari berbagai pihak lainnya. Keberadaan komisaris independen 

dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan 

menempatkan kesetaraan (fairness) diantara berbagai kepentingan 

perusahaan dan kepentingan stakeholder sebagai prinsip utama dalam 

pengambilan keputusan oleh dewan komisaris (Hardiningsih, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2008) yang 

menyatakan bahwa komisaris independen dapat memonitor kinerja 

manajemen dalam rangka menyelaraskan perbedaan kepentingan antara 

pemilik dengan manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh 

Murwaningsari (2008), menyimpulkan bahwa komisaris independen 

terbukti memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen 

laba. Penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), 

menyimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh 

positif signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan 

Pengaruh Manajemen Laba..., Yanuar Galih Nurhidayat, Fakultas Ekonomi UMP, 2013



oleh Tiswiyanti, dkk (2012) menyimpulkan bahwa komisaris independen 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan 

Triatmoko (2007), menyimpulkan bahwa komposisi komisaris independen 

tidak berpengaruh terhadap discretionary accrual. Penelitian yang 

dilakukan oleh Restuningdiah (2011), menyimpulkan bahwa proporsi 

dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Guna dan Herawaty (2010), menyimpulkan 

bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  

 

2.5 Kerangka Pemikiran 

Manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki lebih banyak 

informasi perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham sehingga 

menimbulkan asimetri informasi. Kondisi asimetri informasi antara principal 

dan agent dapat memberikan kesempatan kepada agent untuk melakukan 

manajemen laba (earnings management). Manajemen laba yang dilakukan 

agent dapat menyebabkan turunnya kualitas laba dan nilai perusahaan 

(Darwis, 2012). Hal tersebut dikarenakan dalam prosesnya dasar akrual 

memungkinkan adanya perilaku manajer dalam melakukan rekayasa laba atau 

earnings management yang bertujuan untuk menaikkan atau menurunkan 

angka akrual dalam laporan laba rugi, sementara itu laba yang tidak 

menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat 

menyesatkan pihak pengguna laporan. Jika laba seperti ini digunakan oleh 
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investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan, maka laba tidak dapat 

menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya, sehingga dapat 

mengakibatkan turunnya nilai perusahaan (Boediono, 2005). Penelitian yang 

dilakukan oleh Siallagan (2009), menyimpulkan bahwa manajemen laba 

secara negatif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Menurut Susanti, dkk (2011) corporate governance yang 

mengandung empat unsur penting yaitu keadilan, transparansi, 

pertanggungjawaban dan akuntabilitas, diharapkan dapat menjadi suatu jalan 

dalam mengurangi konflik keagenan. Terdapat beberapa mekanisme 

corporate governance yang digunakan dengan tujuan untuk mengurangi 

konflik keagenan atau manajemen laba, antara lain: kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, dan komisaris independen. 

Kepemilikan manajerial dapat mengurangi manajemen laba karena 

jika dilihat dari sudut pandang teori akuntansi, maka motivasi manajer 

perusahaan sangat menentukan manajemen laba. Manajemen laba yang 

berbeda dihasilkan oleh motivasi yang berbeda, seperti antara manajer yang 

juga sekaligus sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai 

pemegang saham. Hal tersebut sesuai dengan sistem pengelolaan perusahaan 

dalam dua kriteria, yaitu perusahaan dipimpin oleh manajer dan pemilik 

(owner-manager) dan perusahaan yang dipimpin oleh manajer dan non 

pemilik (non owners-manager). Dari dua kriteria tersebut akan 

mempengaruhi manajemen laba, dikarenakan kepemilikan seorang manajer 

akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode 
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akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang dikelola mereka. Secara 

keseluruhan dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. 

Apabila semakin besar kepemilikan manajerial maka manajemen laba 

semakin rendah (Boediono, 2005). 

Kepemilikan institusional dapat mengurangi manajemen laba karena 

melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas pengelolaan sumber 

daya perusahaan oleh manajemen dapat diketahui dari informasi yang 

dihasilkan melalui reaksi pasar atas pengumuman laba. Kepemilikan 

institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen 

melalui proses monitoring secara efektif sehingga mengurangi tindakan 

manajemen melakukan manajemen laba (Boediono, 2005). 

Komisaris independen dapat mengurangi manajemen laba karena 

peran dewan komisaris independen akan meningkatkan kualitas laba dengan 

membatasi tingkat manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan 

keuangan. Fungsi monitoring yang dilakukan oleh dewan komisaris 

dipengaruhi oleh jumlah atau ukuran dewan komisaris. Komisaris independen 

yang memiliki sekurang-kurangnya 30% dari seluruh anggota komisaris, 

berarti telah memenuhi pedoman good corporate governance guna menjaga 

independensi, pengambilan keputusan yang efektif dan tepat(Pertiwi, 2010). 

Penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2008), yang 

menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan 

terhadap manajemen laba, kepemilikan institusional berpengaruh negatif 
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signifikan terhadap manajemen laba, komisaris independen terbukti memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, dan peran komite 

audit sebagai salah satu struktur dari corporate governance sangat 

berpengaruh untuk mengurangi terjadinya aktivitas manajemen laba. 

Sehingga dengan adanya corporate governance (kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, dan komisaris independen) dapat 

mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan manajemen laba. 

Manajemen laba yang berkurang akan menaikan nilai perusahaan, dengan 

naiknya nilai perusahaan maka akan sesuai dengan tujuan utama perusahaan 

yaitu meningkatkan nilai perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka pengaruh manajemen laba 

terhadap nilai perusahaan dengan corporate governance sebagai variabel 

pemoderasi dapat dibuat model penelitian sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

Variabel Independen 

Manajemen Laba 

Variabel Dependen 

Nilai Perusahaan 

Variabel Moderasi 

Praktek Corporate Governance: 

- Kepemilikan manajerial 

- Kepemilikan institusional 

- Komisaris independen 
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2.6 Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan sesuatu yang untuk sementara waktu 

dianggap benar. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian 

terdahulu, hubungan antar variabel dan kerangka pemikiran, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Manajemen laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

H2 : Pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperlemah dengan 

adanya kepemilikan manajerial. 

H3 : Pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperlemah dengan 

adanya kepemilikan institusional. 

H4 : Pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperlemah dengan 

adanya komisaris independen. 
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