
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan ( Agency Theory )

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak untuk

kepentingan mereka sendiri. Hubungan keagenan timbul karena adanya kontrak antara

pemegang saham (principal) dan manajemen perusahaan (agent) yang merupakan

pengelola perusahaan, dalam kontrak tersebut pemilik memberikan wewenang kepada

manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan termasuk dalam pengambilan

keputusan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa manajemen perusahaan

mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan. (Jensen dan Meckling, 1976)

Teori keagenan mengasumsikan agent menerima kepuasan tidak hanya dari

kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlihat dalam hubungan satu

agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kinerja yang menarik dan jam kerja

yang fleksibel. Sedangkan prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengambilan

keuangan yang diperoleh dari investasi mereka di perusahaan tersebut. Oleh karena

itu, teori keagenan berkaitan dengan usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang

timbul dalam hubungan keagenan (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer

sebagai agent dan pemegang saham sebagai prinsipal. Asimetri informasi merupakan

suatu keadaan dimana 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 di masa yang

akan datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya.
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Asimetri informasi antara agent dan principal dapat memicu manajer untuk

melakukan disfuctional behavior. Adanya kesenjangan informasi antara manajer dan

pemilik perusahaan, maka manajemen mempunyai kesempatan untuk memaksimalkan

kepentingan mereka yang salah satunya dengan melakukan manajemen laba.

Konflik keagenan dapat mengakibatkan adanya sifat manajemen melaporkan

laba secara oportunis untuk memaksimumkan kepentingan pribadinya. Jika hal ini

terjadi akan mengakibatkan adanya manajemen laba (Sari dan Ahmar, 2014).

Tingkat pengelolaan hutang (leverage) berkaitan dengan bagaimana

perusahaan didanai, apakah perusahaan didanai lebih banyak menggunakan hutang

atau modal yang berasal dari pemegang saham (Hardiningsih, 2008). Menurut

Sehipper (1981), tambahan informasi diperlukan untuk menghilangkan keraguan

pemegang saham terhadap dipenuhinya hak-hak mereka sebagai kreditur.

Hardiningsih (2008) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat leverage suatu

perusahaan maka akan semakin besar pula agency cost atau dengan kata lain semakin

besar kemungkinan terjadinya transfer kemakmuran dari kreditur jangka panjang

kepada pemegang saham dan manajer.

Dalam suatu organisasi dapat muncul konflik keagenan antara principle dan

agent akibat adanya asimetri informasi yang terjadi. Asimetri informasi inilah yang

dapat mendorong terjadi praktik manajemen laba (Novianus, 2016). Ukuran

perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba

perusahaan. Perusahan yang berukuran besar lebih diminati oleh para analisis dan

broker, dimana laporan keuangan yang dipublikasikan lebih bersifat transparan

sehingga memperkecil timbulnya asimetri informasi yang dapat mendukung

timbulnya manajemen laba (Azlina, 2010).
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Manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan

pengungkapan sukarela (voluntary disclosure). Namun, dari pihak manajemen

perusahaan, peningkatan pengungkapan sukarela ini akan mengurangi asimetri

informasi, sehingga peluang manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin

kecil. Perusahaan yang melakukan manajemen laba akan mengungkapkan lebih

sedikit informasi agar tindakannya tidak mudah terdeteksi, Sehingga untuk

mengurangi hal tersebut perusahaan dituntut melakukan pengungkapan yang lebih

luas guna memenuhi kebutuhan informasi kreditur jangka panjang. Maka voluntary

disclosure berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

2. Manajemen Laba

Menurut Sulistyanto (2008) manajemen laba merupakan upaya untuk

merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dengan mempermaikan metode dan

prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan, ada dua cara yang dilakukan manajer

untuk mempengaruhi laporan keuangan :

a. Memilih metode dan standar akuntansi

Apabila seseorang manajer menggunakan pemilihan metode akuntansi

tertentu, maka kebijakan ini relatif lebih mudah diketahui oleh pemakai laporan

keuangan. Alasannya prosedur yang digunakan manajer dalam menyusun laporan

keuangan harus diungkapkan dengan jelas dalam catatan laporan keuangan

bersangkutan  termasuk jika terjadi perubahan metode dan prosedur akuntansi

yang digunakan.

b. Mengendalikan berbagai akrual

Apabila seorang manajer mengendalikan transaksi akrual maka kebijakan ini

relatif lebih sulit untuk terdeteksi oleh pemakai laporan keuangan sehingga

manajer cenderung memilih kebijakan rekayasa dengan mengendalikan berbagai
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akrual. Upaya semacam ini akan membuat komponen akrual perusahaan menjadi

lebih besar dibandingkan komponen kasnya.

Motivasi manajemen laba :

a. Bonus Plan

Bonus plan yang menyatakan bahwa rencana bonus atau kompensasi manajerial

akan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan

membuat laba yang dilaporkan menjadi lebih tinggi.

b. Debt equity

Debt equity menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai rasio antara utang

dang ekuitas lebih besar cenderung memilih dan menggunakan metode-metode

akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar

perjanjian utangnya, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat

diperoleh.

c. Political cost

Political cost menyatakan bahwa perusahaan cenderung memilih dan

menggunakan metode–metode akuntansi yang dapat memperkecil atau

memperbesar laba yang dilaporkannya (Sulistyanto,  2008).

3. Leverage

Leverage merupakan penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang

memiliki biaya tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial

(Santioso dan Chandra, 2012). Leverage adalah suatu tingkat kemampuan

perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban

tetap dan saham dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk

memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan.
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Menurut Fakhrudin (2008) leverage merupakan jumlah utang yang digunakan

untuk membiayai/membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki utang

lebih besar dari equity dikatakan sebagai perusahaan dengan tingkat leverage yang

tinggi.

4. Ukuran Perusahaan

Menurut Azlina (2010) ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan

untuk mengetahui apakah perusahaan memiliki aktivitas operasional yang lebih

komplek sehingga memungkinkan dilakukan manajemen laba. Ukuran perusahan

merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya

perusahaan dengan berbagai cara, antara lain : total aktiva, log size, nilai pasar

saham. Keputusan ketua bapepam No. Kep 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan

kecil dan menengah berdasarkan aktiva adalah badan hukum yang memiliki total

aktiva tidak lebih dari seratus miliyar rupiah. Sedangkan perusahaan besar adalah

badan hukum yang memiliki total aktiva diatas seratus miliyar rupiah.

Perusahan yang berukuran besar lebih diminati oleh para analisis dan broker,

dimana laporan keuangan yang dipublikasikan lebih bersifat transparan sehingga

memperkecil timbulnya asimetri informasi yang dapat mendukung timbulnya

manajemen laba (Azlina, 2010).

5. Voluntary Disclosure

Voluntary disclosure (Pengungkapan Sukarela) merupakan pengungkapan

yang melebihi dari yang diwajibkan oleh PSAK dan Bapepam-LK. Perusahaan

dianjurkan untuk mengungkapkan keuangan yang menjelaskan karakteristik

utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan perusahaan dan

kondisi ketidakpastian. Pengungkapan sukarela dapat meningkatkan kredibilitas

perusahaan dan dapat menekan asimetri informasi dimana praktik manajemen laba
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oleh manajer juga dapat ditekan. Pada umumnya perusahaan akan memberikan

sedikit informasi untuk menutupi untuk menutupi praktik manajemen laba yang

dilakukannya (Wardani,  2012).

B. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian mengenai leverage, ukuran perusahaan dan voluntary disclosure

terhadap manajemen laba telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti

diantaranya :

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No Nama dan
Tahun

Penelitian

Judul Penelitian Hasil Penelitian

1 Jao dan
Pagalung,
2011

Corporate
governance,
ukuran perusahaan
dan leverage
terhadap
manajemen laba
perusahaan
manufaktur
Indonesia.

kepemilikan manajerial,
komposisi dewan komisaris
independen, dan komite audit
memiliki signifikan
pengaruh negatif terhadap
manajemen laba, sedangkan
kepemilikan institusional dan
ukuran dewan direksi
pengaruh positif yang
signifikan terhadap manajemen
laba,ukuran perusahaan
memiliki signifikan negatif
pengaruh terhadap manajemen
laba, leverage tidak
berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba.

2 Suryani dkk,
2015

Faktor-faktor yang
mempengaruhi
manajemen laba
studi empiris pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI

Secara parsial tidak  terdapat
pengaruh antara  kepemilikan
institusional, dewan komisaris
independen,  laverage
terhadap manajemen laba.
Namun  terdapat pengaruh
antara  persentase saham
publik,komite audit secara
parsial terhadap manajemen
laba pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode
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2008-2013. Secara simultan
terdapat pengaruh antara
kepemilikan institusional,
dewan komisaris, persentase
saham publik, komite audit,
leverage terhadap manajemen
laba pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode
2008-2013. Pengaruh paling
dominan terhadap manajemen
laba pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia Periode
2008 2013 adalah variabel
presentase saham publik.

3 Reviani dan
Sudantoko,

2012

Pengaruh struktur
kepemilikan,
ukuran
perusahaan, dan
corporate
governance
terhadap
manajemen laba

Komposisi komisaris dan
adanya komite audit memiliki
negatif dan signifikan terhadap
manajemen laba. Hasil ini
menunjukkan nilai signifikansi
komisaris independen adalah
0,025, dan nilai signifikansi
komite audit adalah 0,001.
Hasil ini berarti bahwa
komposisi komisaris
independen dan kehadiran
komite audit mampu
mengurangi manajemen
penghasilan. Sedangkan
struktur kepemilikan variabel
dengan nilai signifikansi 0,769,
ukuran perusahaan dengan
signifikansi nilai 0,241, dan
kualitas audit dengan nilai
signifikansi 0,443 menunjukkan
tidak berpengaruh signifikan
terhadap manajemen laba

4 Ningsih,2017 Pengaruh
pengungkapan
terhadap
manajemen laba
studi empiris pada
perusahaan
manufaktur sektor
industri barang
konsumsi yang
terdaftar di BEI.

bahwa ukuran efek
pengungkapan pada
manajemen laba sampai nilai
thitung (-4,953) <ttabel (-2.003)
pada
Tingkat signifikansi adalah (α)
<0,05. Dengan demikian,
semakin besar tingkat
pengungkapan yaitu
diungkapkan oleh perusahaan
semakin kecil kemungkinan
terjadinya manajemen laba
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praktek, dan sebaliknya.
Koefisien Determinasi dalam
penelitian ini adalah 0,305
berarti ditimbulkan (R2
) oleh variabel independen
dalam menjelaskan
ketergantungan
Variabel adalah 30,5%,
sedangkan sisanya 69,5%
dipengaruhi oleh variabel
lainnya
variabel yang tidak termasuk
dalam penelitian ini.

5 Nugraheni,
2017

Pengaruh
pengungkapan
sukarela terhadap
manajemen laba
krual dan riil studi
pada perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI.

Hasil  penelitian  menunjukkan
bahwa pengungkapan  sukarela
memiliki
pengaruh  negatif  secara
signifikan  terhadap
manajemen  laba  berbasis
akrual  dan
manajemen  laba  riil dengan
proksi produksi abnormal,
serta pengungkapan  sukarela
berpengaruh  positif  secara
signifikan  terhadap
manajemen  laba  riil  dengan
proksi
arus kas operasi abnormal.
Namun, pengungkapan
sukarelatidak memiliki
pengaruh
terhadap manajemen laba riil
dengan proksi beban
diskresionari abnormal

6 Elfira , 2014 Pengaruh
kompensansi dan
leverage terhadap
manajemen laba,
studi pada
perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di BEI.

Kompensasi bonus berpengaruh
terhadap manajemen laba,
leverage tidak berpengaruh
terhadap manajemen laba.

7 Sosiawan,
2012

Pengaruh
kompensasi,
leverage, ukuran
perusahaan dan
earnings power
terhadap
manajemen laba.

Kompensasi berpengaruh
positif terhadap manajemen
laba, leverage berpengaruh
positif terhadap manajemen
laba, ukuran perusahaan
berpengaruh negatif terhadap
manajemen laba, earnings
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power berpengaruh positif
terhadap manajemen laba.

8 Darsono,
2015

Pengaruh good
corporate
governance dan
ukuran perusahaan
terhadap
manajemen laba.

Ukuran dewan komisaris
berpengaruh positif terhadap
manajemen laba, komposisi
dewan komisaris berpengaruh
negatif terhadap manajemen
laba, ukuran komite audit
berpengaruh negatif terhadap
manajemen laba, ukuran
perusahaan berpengaruh negatif
terhadap manajemen laba.

9 Simarmata,
2014

Pengaruh ukuran
perusahaan dan
leverage terhadap
manajemen laba.

Secara simultan ukuran
perusahaan dan leverage
berpengaruh manajemen laba.

10 Restuwulan,
2009

Pengaruh asimetri
informasi dan
ukuran perusahaan
terhadap
manajemen laba

Secara parsial bahwa asimetri
informasi berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
manajemen laba.ukuran
perusahaan berpengaruh negatif
dan signifikan. Serta pengujian
secara simultan didapat
kesimpulan bahwa asimetri
informasi dan ukuran
perusahaan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap
manajemn laba.

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, ukuran perusahaan dan

voluntary diclosure terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor

industri barang konsumsi yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Menurut

Wahyuni  (2015), leverage menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk

membiayai investasi perusahaan. Semakin besar utang perusahaan maka semakin

besar pula risiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta tingkat

keuntungan yang semakin tinggi. Akibat kondisi tersebut perusahaan akan cenderung

melakukan praktik manajemen laba agar dapat mencapai target laba yang diinginkan
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dan menghindari kerugian. Dengan demikian terdapat pengaruh positif antara

leverage dengan manajemen laba.

Perusahaan besar mempunyai insentif yang cukup besar untuk melakukan

manajemen laba, karena salah satu alasan utamanya adalah perusahaan besar dituntut

harus mampu memenuhi ekspektasi dari investor atau pemegang sahamnya dan

banyak estimasi serta penilaian yang harus diterapkan pada perusahaan besar,

sehingga  ukuran perusahaan dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi calon

investor untuk melakukan investasi dan pengambilan keputusan (Andriyani dan

Khafid,  2014). Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen

laba karena

Hapsoro (2012), pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan akan

memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang melakukannya dan membantu

pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dan angka yang dilaporkan dalam

laporan keuangan. Pengungkapan sukarela atas informasi yang relevan cenderung

memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada para investor terhadap informasi

keuangan yang disediakan bagi mereka. Dengan adanya pengungkapan sukarela,

maka asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham dan pengguna

laporan keuangan lainnya akan berkurang, sehingga fleksibilitas manajer untuk

melakukan manajemen laba akan berkurang.
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Berdasarkan uraian diatas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu :

Gambar 2.1

H1(+)

H2(+)

H3(-)

D. Hipotesis

Leverage, ukuran perusahaan dan voluntary diclosure saling berkaitan sebagai

indikator untuk mengetahui pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan

manufaktur. Berdasarkan uraian diatas dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengaruh leverage terhadap manajemen laba.

Leverage merupakan hutang sumber dana yang digunakan perusahaan

untuk membiayai asetnya. Tingkat leverage dapat diketaui dengan cara

membandingkan total hutang dengan total aset. Perusahaan yang mempunyai

leverage tinggi mempunyai kewajiban yang lebih untuk memenuhi kebutuhan

informasi krediturnya. Semakin tinggi tingkat leverage semakin besar

kemungkinan akan melanggar perjanjian kredit (Santioso dan Chandra, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuni dkk, 2015) dan (Fauziyah, 2014)

yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen

laba. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar leverage perusahaan maka

manajer akan semakin banyak melakukan manajemen laba.

Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis pertama dalam penelitian

ini adalah

H1 : Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

LEVERAGE (X1)

UKURAN
PERUSAHAAN

(X2)

VOLUNTARY
DISCLOSURE (X3)

MANAJEMEN LABA  (Y)
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2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya

perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki peran

sebagai pemegang kepentingan yang lebih luas. Hal ini membuat berbagai

kebijakan perusahaan besar akan memberikan dampak yang besar terhadap

kepentingan publik dibandingkan perusahaan kecil. Perusahaan yang besar

cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih berhati-

hati dan akurat dalam melakukan pelaporan keuangan (Darsono, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh (Andriyani dan khafid, 2014) dan (Wahyuni

dkk, 2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif

signifikan terhadap manajemen laba. Perusahaan yang besar memiliki insentif

yang cukup besar untuk melakukan manajemen laba, karena salah satu alasan

utamanya adalah perusahaan besar harus mampu memenuhi ekspektasi dari

investor atau pemegang sahamnya. Selain itu semakin besar perusahaan maka

semakin banyak estimasi dan penilaian yang perlu diterapkan untuk tiap jenis

aktivitas perusahaan yang semakin banyak.

Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis kedua dalam penelitian

ini adalah:

H2 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

3. Pengaruh voluntary disclosure terhadap manajemen laba.

Voluntary disclosure (Pengungkapan Sukarela) merupakan

pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan oleh PSAK dan Bapepam-

LK. Perusahaan dianjurkan untuk mengungkapkan keuangan yang

menjelaskan karakteristik utama yang mempengaruhi kinerja keuangan, posisi

keuangan perusahaan dan kondisi ketidakpastian. Menurut Wardani (2012)
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pengungkapam sukarela dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan dan

dapat menekan asimetri informasi dimana praktik manajemen laba oleh

manajer juga dapat ditekan. Pada umumnya perusahaan akan memberikan

sedikit informasi untuk menutupi untuk menutupi praktik manajemen laba

yang dilakukannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Andriyani dan Khafid,

2014) dan (Wahyuni dkk, 2015) yang menyatakan bahwa voluntary diclosure

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Berdasarkan penelitian diatas, maka hipotesis ketiga dalam penelitian

ini adalah:

H3 : Voluntary diclosure berpengaruh negatif terhadap manajemen

laba.
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