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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami corporate governance. Jansen dan Meckling (1976) menyatakan 

bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) 

dengan investor (principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen 

terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan 

kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). 

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Selain 

agen, manajer secara moral bertanggungjawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan 

memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat 

dua kepentingan yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing 

pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran 

yang dikehendaki. 

Sebagai pengelola perusahaan, manajer perusahaan tentu akan lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang 

akan datang dibandingkan dengan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu 

manajer sudah seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni 

melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan 
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keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi para pengguna eksternal 

terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar 

ketidakpastiannya (Ali, 2002 dalam Ujiyantho dan Bambang, 2007). 

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin 

bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa 

manajer tidak akan mencuri / menggelapkan atau menginvestasikan kedalam 

proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana / kapital 

yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para 

investor mengontrol para manajer. Dengan kata lain corporate governance 

diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan. 

 

B. Corporate Governance 

1. Pengertian Corporate Governance 

Corporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara 

kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal 

dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam 

hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana 

sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak 

diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan 

sehingga tidak mendatangkan return. Corporate governance diperlukan 

untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer 

(Isnanta, 2008). 
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Corporate governance yang merupakan konsep 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 (Ujiyantho dan 

Bambang, 2007). 

Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance In Indonesia), 

corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, 

pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan 

intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban 

mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan. Disamping itu FCGI (Forum for Corporate 

Governance In Indonesia) juga menjelaskan, bahwa tujuan dari corporate 

governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). 

Corporate governance merupakan kumpulan hukum, peraturan dan 

kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja perusahaan 

bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang 

berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar 

secara keseluruhan (Wardani, 2008). 

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder 
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dengan mendasarkan pada kerangka peraturan pihak (Nasution dan Doddy, 

2007).  

Dalam penelitian ini, mekanisme corporate governance dilihat dari 

variabel independen antara lain: 

a. Komposisi Dewan Komisaris 

Komposisi dewan komisaris adalah susunan keanggotaan 

yang terdiri dari komisaris dari luar perusahaan (komisaris 

independen) dan komisaris dari dalam perusahaan. 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. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas 

dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk 

menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan 

komisaris (NCCG, 2001). Selain mensupervisi dan memberi 

nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 1 tahun 1995, 

fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan 

dalam National Code for Good Corporate Governance 2001 

adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung 

jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai 
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stakeholder perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan 

good corporate governance.  

b. Ukuran Dewan Komisaris 

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian 

intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan 

manajemen puncak. Dewan komisaris bertanggumgjawab dan 

berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan 

nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan 

komisaris. Komposisi individu yang bekerja sebagai anggota 

dewan komisaris merupakan hal penting dalam memonitor 

aktivitas manajemen secara efektif (Fama dan Jensen, 1983, 

Sembiring, 2003 dalam Sulastini, 2007).  Dewan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan akan dipandang lebih baik, karena 

pihak dari luar akan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan 

perusahaan dengan lebih objektif dibanding perusahaan yang 

memiliki susunan dewan komisaris yang hanya berasal dari dalam 

perusahaan. 

 Dewan komisaris terdiri dari inside dan outside director 

yang akan memiliki akses informasi khusus yang berharga dan 

sangat membantu dewan komisaris serta menjadikannya sebagai 

alat efektif dalam keputusan pengendalian. Sedangkan fungsi 

dewan komisaris itu sendiri adalah mengawasi pengelolaan 

perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan 
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bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen 

memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan 

menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan (Mulyadi, 

2002).  

c. Keberadaan Komite Audit 

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 menangani masalah 

pengendalian. Selain itu komite audit dianggap sebagai 

penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan 

pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. 

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.  
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Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan 

peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, 

tugas komite audit antara lain:  

1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 

dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, 

proyeksi, dan informasi keuangan lainnya.  

2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap 

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan 

peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan 

kegiatan perusahaan. 

3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh 

auditor internal.  

4)  Melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang 

dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen resiko 

oleh direksi.  

5)  Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan 

komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.  

6)  Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia 

perusahaan.  

d. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar atau 

kecilnya suatu perusahaan yang ditentukan dengan batas-batas 

tertentu yang sudah ditentukan (Nurmawati, 2009). Perusahaan 
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yang berukuran besar memiliki basis pemegang kepentingan yang 

lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan 

berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan 

dengan perusahaan kecil. Terdapat dua pandangan tentang bentuk 

hubungan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan 

pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan 

positif dengan manajemen laba, karena perusahaan besar memiliki 

aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan 

perusahaan kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan 

manajemen laba. Pandangan kedua menyatakan ukuran perusahaan 

memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Perusahaan 

yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk melakukan 

manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, 

karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang 

saham dan pihak luar. 

2. Tujuan Corporate Governance 

Penerapan prinsip Good Corporate Governance secara konkret, 

memiliki tujuan terhadap perusahaan (Wardani, 2008) adalah sebagai 

berikut : 

a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik  maupun asing. 

b. Mendapatkan cost of capital yang lebih murah. 

c. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja 

ekonomi perusahaan. 



16 
 

d. Meningkatkan keyakinan dah kepercayaan dari stakeholders terhadap 

perusahaan. 

e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum. 

3. Prinsip-Prinsip Corporate Governance 

Menurut FCGI (Forum for Corporate Governance In Indonesia), 

sebagaimana yang diuraikan oleh OECD (Organization for Economic Co-

operation and Development), ada empat unsur penting dalam corporate 

governance, yaitu: 

a. Fairness (Keadilan). 

Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil 

bagi seluruh pemegang saham. Keadilan yang diartikan sebagai 

perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada 

pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing dari 

kecurangan, dan kesalahan perilaku insider. Dalam melaksanakan 

kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas 

kewajaran dan kesetaraan. 

b. Transparency (Transparansi). 

Transparansi adalah adanya pengungkapan yang akurat dan tepat 

pada waktunya serta transparansi atas hal penting bagi kinerja 

perusahaan, kepemilikan, serta pemegang kepentingan. Untuk menjaga 

obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan 

informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses 
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dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur 

dan pemangku kepentingan lainnya. 

c. Accountability (Akuntabilitas). 

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem 

pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara 

komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, 

evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan 

bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang 

saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Perusahaan harus 

dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan 

wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan 

kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. 

Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai 

kinerja yang berkesinambungan. 

d. Responsibility (Pertanggungjawaban). 

Responsibility (responsibilitas) adalah adanya tanggung jawab 

pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta 

pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. 

Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tanggungjawab 
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merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan 

adanya tanggungjawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang 

kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara 

bisnis yang sehat. 

 

C. Manajemen Laba 

1. Pengertian Manajemen Laba 

Menurut Nuryaman (2008), manajemen laba adalah suatu kondisi 

di mana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan 

laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, 

menaikan, dan menurunkan pelaporan laba. Para manajer memiliki 

fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat transaksi 

sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam perlakuan akuntansi. 

Fleksibilitas ini digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola 

laba. Para manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif 

dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam 

perlakuan akuntansi. Fleksibilitas ini digunakan oleh manajemen 

perusahaan untuk mengelola laba. 

Menurut Isnanta (2008) mengartikan manajemen laba sebagai 

suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General 

Accepted Accounting Principles (GAAP) untuk mengarah pada tingkatan 

laba yang dilaporkan. Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses 

pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri 
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sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat 

mengurangi kredibilitas laporan keuangan, dan menambah bias dalam 

laporan keuangan serta mengganggu pemakai laporan keuangan yang 

mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa 

rekayasa. 

Earnings management merupakan tindakan manajemen yang berupa 

campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan 

maksud untuk meningkatkan kesejahteraannya secara personel maupun 

untuk meningkatkan nilai perusahaan (Widyaningdyah, 2001). 

Manajemen laba (earning management) adalah suatu tindakan 

yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba 

(income) yang dilaporkan yang dapat memberikan informasi mengenai 

keuntungan ekonomis (economic advantage) yang sesungguhnya tidak 

dialami perusahaan dalam jangka panjang bahkan merugikan perusahaan. 

Manajemen laba biasanya terjadi ketika manajer menggunakan kebijakan 

dalam pelaporan keuangan dan juga ketika menstruktur transaksi dalam 

pelaporan keuangan untuk mengaburkan sebagian stakeholder tentang 

kinerja ekonomis perusahaan atau untuk mempengaruhi kontrak yang 

bergantung atas angka atau aktivitas perusahaan yang tidak normal 

(Primanita dan Setiono, 2006). 

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak 

manajemen yang menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan dari 

unit yang menjadi tanggung jawabnya, yang tidak mempunyai hubungan 
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dengan kenaikan atau penurunan profitabilitas perusahaan untuk jangka 

panjang (Shatila, 2004). 

Ada empat model empiris  manajemen laba yaitu model Healy, 

DeAngelo, Jones, dan Jones Modified. Dalam penelitian ini model 

menajemen laba yang digunakan yaitu Model Jones Modified.  Model 

Jones dimodifikasi (modified jones model) merupakan modifikasi dari 

model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk 

menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk 

menentukan discretionary accruals ketika discretion melebihi pendapatan. 

Model ini banyak digunakan dalam penelitian-penelitian akuntansi karena 

dinilai merupakan model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen 

laba dan memberikan hasil paling robust. 

Discretionary accruals merupakan komponan akrual hasil rekayasa 

manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam 

estimasi dan pemakaian standar akuntansi. Ada beberapa metode yang bisa 

dipakai manajeryang bisa dipaka perusahaan untuk merekayasa besar 

kecilnya discretionary accruals ini sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai, misalkan kebebasan menentukan estimasi danmemilih metode 

depresiasi aktiva tetap, menentukan estimasi prosentase jumlah piutang tak 

tertagih, memilih metode penentuan jumlah persediaan, dan sebagainya. 

Non discretionary accruals merupakan komponen akrual yang 

diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti 

standar akuntansi yang diterima secara umum, misalkan metode depresiasi 
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dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti metode yang 

diakui dalam prinsip akuntansi (Sulistyanto,2008). 

2. Pola Manajemen Laba 

Pola manajemen laba (Isnanta, 2008) dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

a. Taking a Bath 

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk 

pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam 

jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di 

masa datang. 

b. Income Minimization 

Dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat 

profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode 

mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan 

mengambil laba periode sebelumnya. 

c. Income Maximization 

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income 

maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi 

untuk tujuan bonus yang lebih besar. Pola ini dilakukan oleh 

perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang. 

d. Income Smoothing 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang 

dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu 
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besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang 

relatif stabil. 

3. Teknik Manajemen Laba 

Teknik manajemen laba dapat dilakukan dengan tiga teknik 

(Isnanta, 2008) yaitu: 

a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgment 

(perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat 

piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap 

atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan 

lain-lain. 

b. Mengubah metode akuntansi 

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk 

mencatat suatu transaksi, contoh : merubah metode depresiasi 

aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode 

depresiasi garis lurus. 

c. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : 

mempercepat / menunda pengeluaran untuk penelitian dan 

pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, 

mempercepat / menunda pengeluaran promosi sampai periode 

berikutnya, mempercepat / menunda pengiriman produk ke 
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pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak 

dipakai. 

 

D. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian tentang pengaruh corporate governance terhadap 

manajemen laba ternyata menunjukkan hasil yang beragam dan menarik untuk 

dikaji lebih dalam. Ujiyantho dan Bambang (2007) melakukan penelitian 

untuk menguji pengaruh mekanisme corporate governance, manajemen laba, 

dan kinerja keuangan. Penelitian ini menemukan bahwa kepemilikan 

institusional dan jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

signifikan terhadap manajemen laba, serta proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuryaman (2008) yang melakukan 

penelitian tentang pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan 

mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba. Penelitian ini 

menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan dan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, komposisi dewan komisais 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, serta kualitas audit dengan 

proksi spesialisasi KAP berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Nasution dan Doddy (2007) menyatakan bahwa menyatakan bahwa 

mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba telah efektif 
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mengurangi manajemen laba perusahaan perbankan. Ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba artinya mekanisme corporate 

governance mampu mengurangi praktik manajemen laba dalam pengelolaan 

manajemen perusahaan perbankan. Komposisi dewan komisaris dan komite 

audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan perbankan. 

Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

perusahaan perbankan. 

Siallagan dan Machfoedz (2006) yang meneliti pengaruh mekanisme 

corporate governance (kepemilikan manjerial, komposisi dewan komisaris, 

dan komite audit). Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa mekanisme 

corporate governance secara statistik berpengaruh terhadap manajemen laba 

dimana mekanisme corporate governance terhadap hasil kepemilikan 

manajerial secara negatif berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan 

komposisi dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap 

manjemen laba. 

Boediono (2005) meneliti tentang pengaruh karakteristik perusahaan 

(kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan 

komisaris). Penelitian tersebut menunjukan bahwa pengaruh mekanisme 

corporate governance, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial dan komposisi dewan komisaris secara bersama-sama terhadap 

manajemen laba, teruji dengan tingkat pengaruhnya lemah. 
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E. Kerangka Pemikiran 

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran tentang pengaruh 

corporate governance (komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, 

komite audit, dan ukuran perusahaan) terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi 

yang bertanggungjawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. Xie, 

Davidson, dan Dadalt (2003) meneliti peran dewan komisaris dengan latar 

belakang bidang keuangan dalam mencegah manajemen laba. Dari penelitian 

ini diketahui makin sering dewan komisaris bertemu maka akrual kelolaan 

perusahaan makin kecil. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien negatif yang 

signifikan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa persentase dewan 

komisaris dari luar perusahaan yang independen berpengaruh negatif secara 

signifikan terhadap akrual kelolaan.  

Penelitian yang dilakukan Yermack (1996), Beaslley (1996), dan Jensen 

(1993) menyimpulkan bahwa dewan komisaris yang berukuran kecil akan 

lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan 

komisaris berukuran besar. Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap 

kurang efektif dalam menjalankan fungsinya karena sulit dalam komunikasi, 

koordinasi serta pembuatan keputusan. 

Penelitian Veronica dan Utama (2005) menguji pengaruh keberadaan 

komite audit dalam perusahaan terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut 

melaporkan bahwa variabel keberadaan komite audit tidak berpengaruh 
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terhadap manajemen laba perusahaan. Artinya keberadaan komite audit tidak 

mampu mengurangi manajemen laba yang terjadi di perusahaan. 

Dari pengujian Veronica dan Utama (2005) dilaporkan variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba adalah ukuran 

perusahaan. Makin besar ukuran perusahaan, makin kecil tindak manajemen 

labanya. Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan kapitalisasi pasar berpengaruh 

signifikan positif terhadap manajemen laba perusahaan. Ini menunjukkan 

bahwa manajer perusahaan besar mendapat insentif yang lebih ketika dia 

melakukan manajemen laba demi mengurangi kos politisnya. 

Berdasarkan beberapa teori dan temuan penelitian yang menguji pengaruh 

corporate governance (komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, 

komite audit, dan ukuran perusahaan), maka bisa dibuat model kerangka pikir 

dalam gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

Variabel Independen     Variabel Dependen 

 

 

Komposisi Dewan Komisaris 

Ukuran Dewan Komisaris 

Komite Audit  

Ukuran Perusahaan 

Manajemen Laba 
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F. Hipotesis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh 

corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa variabel persentase 

dewan komisaris independen tidak berkorelasi secara signifikan terhadap 

akrual kelolaan, walau begitu interaksi antar variabel akrual kelolaan dan 

dewan komisaris independen menunjukkan koefisien positif yang signifikan 

terhadap return perusahaan. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan makin 

tingginya persentase dewan komisaris independen maka akrual kelolaan 

makin berpengaruh terhadap return. Berdasarkan  uraian diatas, maka dapat 

dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:  

H
1 

:  Komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

 

Penelitian Midiastuty dan Machfoedz (2003) menyatakan bahwa ukuran 

dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap indikasi manajemen 

laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh tersebut ditunjukkan 

dengan tanda positif. Hal tersebut berarti makin besar ukuran dewan komisaris 

maka makin banyak manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. Dari 

sini dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris yang lebih sedikit lebih 

mampu mengurangi indikasi manajemen laba daripada jumlah komisaris yang 

banyak. Berdasarkan  uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

alternatif sebagai berikut:  
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H
2 

: Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen  laba.  

 

Wilopo (2004) menganalis hubungan dewan komisaris independen, komite 

audit, kinerja perusahaan dan akrual diskresioner. Dari penelitian tersebut 

dilaporkan bahwa kehadiran komite audit dan dewan komisaris independen 

mampu mempengaruhi secara negatif praktik manajemen laba di perusahaan. 

Hal ini menandakan bahwa mekanisme corporate governance diatas penting 

untuk menjamin terlaksananya praktik perusahaan yang adil (fair) dan 

transparan. Berdasarkan  uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

alternatif sebagai berikut:  

H
3 

: Keberadaan komite audit independen berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 

Dari pengujian Veronica dan Utama (2005) dilaporkan variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap besaran manajemen laba adalah ukuran 

perusahaan. Makin besar ukuran perusahaan, makin kecil tindak manajemen 

labanya. Rahmawati dan Baridwan (2006) menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan yang diukur dengan menggunakan kapitalisasi pasar berpengaruh 

signifikan positif terhadap manajemen laba perusahaan. Ini menunjukkan 

bahwa manajer perusahaan besar mendapat insentif yang lebih ketika dia 

melakukan manajemen laba demi mengurangi kos politisnya. Berdasarkan  

uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut: 

H
4 

: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 


