
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1   Teori Agensi  

Pespektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk 

memahami corporate governance. Jensen 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 prinsipal, 

sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Pemilik akan mengeluarkan 

biaya monitoring untuk mengawasi kinerja manajemen. Manajemen akan 

berusaha meminimalkan biaya keagenan (agency cost) dengan sukarela memberi 

informasi keuangan kepada pemilik. Manajemen memberikan laporan keuangan 

secara teratur dengan harapan dapat mengurangi biaya monitoring. Sehingga, 

dasar dari teori agensi dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan kepentingan 

antara agen dan prinsipal untuk memaksimumkan kesejahteraannya masing-

masing. 

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai 

agen, manajer secara moral bertanggung jawab 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 (Ali, 

2002). 

Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan 

bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia 

pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki 

daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan 

(3) manusia selalu menghindari risiko (risk adverse). Dari asumsi sifat dasar 

manusia ini dapat dijelaskan bahwa konflik kepentingan antara kepentingan 

principal dan kepentingan agent muncul karena masing-masing individu 

termotivasi oleh kepentingannya sendiri-sendiri.  

Pihak principal termotivasi untuk mensejahterkan dirinya dengan 

profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan agent termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, dalam hal ini 

antara lain motivasi agen untuk memperoleh investasi, pinjaman, kontrak 

kompensasi dan bonus. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih 

besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan 

manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian 

kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam 

menjalankan perusahaan. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang 

berbeda di dalam perusahaan dimana masing-masing pihak yaitu prinsipal dan 

agen berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang 

dikehendaki. 



 

 

 

 

Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui 

pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan 

tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok 

ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya (Ali, 2002). 

Konflik kepentingan semakin meningkat karena pemilik (principal) tidak 

dapat memonitor aktivitas manajer (agent) sehari-hari untuk memastikan bahwa 

agent bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham (Watts dan Zimmerman, 

1986). Principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent, 

sedangkan agent memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, 

lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang 

mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh principal 

dan agent. Kondisi ini dikenal dengan asimetri informasi (asymmetric 

information). 

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki 

akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar 

perusahaan (Rahmawati, Suparno dan Qomariyah, 2006). Asimetri antara 

manajemen (agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan 

kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (earnings management) dalam 

rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi 

perusahaan (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). 



 

 

 

 

Pemegang saham menilai kinerja manajer berdasarkan kemampuannya 

dalam menghasilkan laba perusahaan. Sebaliknya, manajer berusaha memenuhi 

tuntutan pemegang saham untuk menghasilkan laba yang maksimal agar 

mendapatkan kompensasi atau insentif yang diinginkan. Namun, manajer 

seringkali melakukan manipulasi saat melaporkan kondisi perusahaan kepada 

pemegang saham agar tujuannya mendapatkan kompensasi tercapai. 

Dalam asimetri informasi terjadi ketidaseimbangan dalam perolehan 

informasi penyedia informasi (manajemen) dengan pengguna informasi 

(pemegang saham). Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi 

yaitu: 

1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam 

lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek 

perusahaan dibandingkan pihak luar. Dan mungkin terdapat fakta-fakta 

yang tidak disampaikan kepada principal.   

2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 

tidak seluruhnya diketahui oleh investor (pemegang saham, kreditor), 

sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang 

saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma 

mungkin tidak layak dilakukan.  

Teori keagenan berusaha untuk menjawab masalah keagenan (agency 

problem) yang terjadi jika pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan 

dan pembagian kerja yang berbeda. Secara khusus teori keagenan membahas 



 

 

 

 

tentang adanya hubungan keagenan, dimana suatu pihak tertentu (principal) 

mendelegasikan pekerjaan kepada pihak lain (agent) yang melakukan pekerjaan. 

Ketidakseimbangan informasi antara pemilik perusahaan dan manajer 

memicu manajer untuk menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan sebenarnya. Hal ini didukung dengan adanya konflik 

kepentingan (conflict of interest) diantara mereka. Ada kemungkinan agen tidak 

selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipalnya (Jensen dan Meckling, 

1976) yaitu dengan bertindak oportunis untuk memperoleh keuntungan pribadi. 

Kondisi ini menyebabkan timbulnya masalah agensi (agency problem) yang 

terwujud dalam pelaporan keuangan yang menyesatkan oleh manajer kepada 

pemegang saham dan stakeholder lainnya mengenai kinerja perusahaan. Perilaku 

manajer ini dimanifestasikan dengan melakukan manajemen laba (earnings 

management). 

Menurut teori keagenan perilaku manipulasi yang dilakukan oleh manajer 

yang berawal dari konflik kepentingan tersebut dapat diminimumkan melalui 

suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan 

perusahaan dan menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut. Mekanisme untuk 

mengatasi masalah tersebut adalah dengan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance). Good corporate governance merupakan konsep yang 

diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada 

investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka 

investasikan. 

 



 

 

 

 

2.1.2 Corporate Governance 

Menurut FCGI (2001) definisi corporate governance adalah: 

“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”. 

 

Corporate governance harus diterapkan oleh perusahaan untuk menjamin 

transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta kesetaraan 

dan kewajaran. Sistem corporate governance yang sehat harus memberi 

perlindungan efektif kepada para stakeholders, sehingga mereka dapat 

meyakinkan dirinya akan perolehan kembali imbalan dengan wajar. Sistem 

tersebut juga harus membantu menciptakan lingkungan yang kondusif dan 

berkesinambungan (Tugiman, 2006).  

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan teori agensi 

untuk meminimalkan masalah keagenan yang terjadi antara prinsipal dan agen. 

Mekanismenya memberikan pengendalian yang efektif untuk mengarahkan 

kegiatan operasional dan mengidentifikasi pihak-pihak yang memiliki 

kepentingan yang berbeda dalam perusahaan, sehingga dapat memastikan atau 

meyakinkan pemilik modal bahwa manajer melakukan tindakan terbaik demi 

kepentingan perusahaan dengan memberikan pengembalian atau return atas 

investasi yang ditanamnya (Shleifer dan Vishny, 1997). Dalam hal ini, corporate 

governance diharapkan dapat mengurangi dorongan manajemen melakukan 

manajemen laba sehingga kinerja perusahaan yang dilaporkan mencerminkan 

keadaan ekonomi yang sebenarnya (Shleifer dan Vishny, 1997). 



 

 

 

 

Corporate governance merupakan salah satu konsep yang dapat 

dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomi, yang meliputi serangkaian 

hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham 

dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Corporate governance juga 

memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari 

suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja 

(Darmawati, Khomsiyah dan Rahayu, 2004). Berkaitan dengan masalah keagenan, 

corporate governance diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan 

keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana 

yang telah mereka investasikan. Dengan kata lain, corporate governance 

diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang 

pada akhirnya dapat menurunkan tindakan manajemen laba (Ujiyantho dan 

Pramuka, 2007). 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menyatakan 

bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip pokok good 

corporate governance (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua 

jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah: 

1. Transparansi (Transparency) 

 Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi material dan relevan dengan cara yang mudah 

diakses dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus 

mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang 



 

 

 

 

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 

pemangku kepentingan lainnya. 

2. Akuntabilitas (Accountability) 

 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 kepada pemangku 

kepentingan. 

3. Responsibilitas (Responsibility) 

 Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan 

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang 

dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen. 

4. Independensi (Independency) 

 Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing 

organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi 

oleh pihak lain.  

5. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) 

 Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa 

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan 

lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. 



 

 

 

 

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menjelaskan 

bahwa corporate governance merupakan acuan bagi perusahaan dalam rangka: 

1. Mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui pengelolaan 

yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, serta kewajaran dan kesetaraan. 

2. Mendorong pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ 

perusahaan, yaitu dewan komisaris, direksi, dan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). 

3. Mendorong pemegang saham, anggota dewan komisaris, dan anggota 

direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya 

dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan. 

4. Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial perusahaan 

terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar 

perusahaan. 

5. Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

6. Meningkatkan daya saing perusahaan secara nasional maupun 

internasional, sehingga meningkatkan kepercayaan pasar yang dapat 

mendorong arus investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 

berkesinambungan. 

 



 

 

 

 

Manfaat corporate governance menurut Forum for Corporate Governance 

in Indonesia (FCGI, 2001) adalah: 

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah sehingga 

dapat meningkatkan corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan dividen. 

 

2.1.3   Mekanisme Corporate Governance  

 Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk 

memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance merupakan 

suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan 

dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. 

Mekanisme corporate governance yang baik akan memberikan perlindungan 

kepada para pemegang saham dan kreditur untuk memperoleh kembali atas 

investasinya dengan wajar, tepat, dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa 

manajemen bertindak yang terbaik dalam melakukan tugasnya untuk kepentingan 

perusahaan.  



 

 

 

 

 Menurut Iskander dan Chamlou (2000), mekanisme dalam pengawasan 

corporate governance dibagi dalam dua kelompok yaitu internal mechanism dan 

external mechanism. Internal mechanism adalah cara untuk mengendalikan 

perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti Rapat 

Umum Pemegang Saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan 

komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan external 

mechanism adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan 

mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian 

pasar. 

  Dalam penelitian ini, mekanisme corporate governance diproksikan 

dengan komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan 

ukuran komite audit yang diharapkan dapat meminimumkan terjadinya tindakan 

manajemen laba yang dilakukan manajer. 

 

2.1.3.1 Dewan Komisaris 

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) dewan 

komisaris diartikan sebagai organ perusahaan yang bertugas dan 

bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan 

nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good 

corporate governance. Secara umum, dewan komisaris ditugaskan dan diberi 

tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam 

laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Pegawasan dilakukan agar 

kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba berkurang agar 



 

 

 

 

investor tetap memberikan kepercayaan untuk menanamkan investasinya pada 

perusahaan. Komisaris bersifat independen, mereka tidak terlibat dalam 

pengelolaan perusahaan dan diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara 

objektif, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas dari pengaruh 

berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat berbenturan dengan 

kepentingan pihak lainnya. 

Menurut Egon Zehnder dalam FCGI (2001), dewan komisaris merupakan 

inti dari corporate governance, yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan 

strategi perusahaan, megawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Lebih lanjut tugas-tugas utama dewan 

komisaris meliputi: 

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana 

kerja, kebijakan, pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana 

usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja 

perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan 

penjualan aset. 

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan 

penggajian anggota dewan direksi, serta menjamin suatu proses 

pencalonan anggota dewan direksi yang transaparan dan adil. 

3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat 

manajemen, anggota dewan direksi dan anggota dewan komisaris, 

termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi 

perusahaan. 



 

 

 

 

4. Memonitor pelaksanaan governance, dan mengadakan perubahan di mana 

perlu. 

5. Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam 

perusahaan. 

 

2.1.3.1.1 Komposisi Dewan Komisaris Independen 

 Menurut ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-

29/PM/2004, Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang: 

1. Berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik; 

2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 

Emiten atau Perusahaan Publik; 

3. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan 

Publik, Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau 

Perusahaan Publik; dan 

4. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung 

yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik. 

Proporsi dewan komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah 

dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi 

kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris 

independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar 

tercipta good corporate governance.  

Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan 

menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (fairness) 



 

 

 

 

sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham 

minoritas dan stakeholders lainnya. Peran komisaris independen diharapkan 

mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik corporate governance pada 

perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN (FCGI, 2001). 

Beasley (1996) menyarankan bahwa masuknya dewan komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan meningkatkan efektivitas dewan tersebut dalam mengawasi 

manajemen untuk mencegah kecurangan laporan keuangan.   

Keberadaan komisaris independen diatur dalam peraturan Bursa Efek 

Jakarta No: KEP-339/BEJ/07-2001 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan 

publik harus membentuk komisaris independen yang anggotanya paling sedikit 

30% dari jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. Dewan yang terdiri dari 

dewan komisaris independen yang lebih besar memiliki kontrol yang kuat atas 

keputusan manajerial. Proporsi dewan komisaris independen diukur dengan 

menggunakan indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan. 

 

2.1.3.1.2  Ukuran Dewan Komisaris 

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud disini adalah banyaknya jumlah 

anggota dewan komisaris dalam perusahaan yang akan mempengaruhi mekanisme 

pengawasan terhadap perusahaan. Menurut pedoman umum Good Corporate 

Governance Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan 

dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam 

pengambilan keputusan.  



 

 

 

 

Ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap 

anggota dewan komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite 

yang lebih khusus dalam mengawasi perusahaan. Spesialisasi yang lebih besar 

tersebut dapat menunjukkan pengawasan yang lebih efektif sehingga tindakan 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan dapat diminimalisasi. Oleh karena 

itu, jumlah anggota dewan komisaris harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan 

dan kompleksitas perusahaan supaya pengawasan yang dilakukan dapat lebih 

efektif. 

 

2.1.3.2 Komite Audit 

Komite audit sesuai ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal No: Kep-

29/PM/2004, didefinisikan sebagai komite yang dibentuk oleh dewan komisaris 

untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Menurut Tugiman 

(2006) komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang 

lebih besar, untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-

tugas khusus. Fungsi utama dari komite audit adalah membantu pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab dewan komisaris. 

Selain itu, komite audit juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara 

pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam hal 

pengendalian internal perusahaan. Komite audit mempunyai peran yang sangat 

penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan 

laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan 

perusahaan yang memadai serta dilaksakannya good corporate governance. 



 

 

 

 

Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka control terhadap 

perusahaan akan lebih baik sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat 

keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat 

diminimalisasi. (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). 

Nasution dan Setiawan (2007) menemukan hubungan negatif antara 

komite audit dengan manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 

yang memiliki komite audit akan lebih bertanggungjawab, terbuka dalam 

pelaporan keuangan dan menghindari praktik manajemen laba karena komite audit 

akan memonitor kegiatan yang ada di perusahaan. Komite audit memiliki peranan 

yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi, oleh karena itu 

keberadaannya pun telah diatur oleh pemerintah dengan mewajibkan perusahaan 

mempunyai komite audit. 

Tugas dari komite audit menurut ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal 

No: Kep-29/PM/2004 adalah:  

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 risiko yang dihadapi perusahaan 

dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi. 

5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas 

pengaduan yang berkaitan dengan emiten. 

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

Komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 

2006) memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam memastikan bahwa: 

1. Laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi 

yang berlaku umum. 

2. Struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik. 

3. Pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan 

standar audit yang berlaku. 

4. Tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. 

Dengan adanya komite audit yang berjalan efektif, komisaris dapat 

meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Selain itu, komite audit juga 

membantu dewan komisaris untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

untuk mengawasi pengendalian internal perusahaan, menyelesaikan masalah-

masalah audit, dan memberikan waktu bagi komisaris untuk lebih fokus ke 

masalah lain. Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang 

independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang 

disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal 

yang memerlukan perhatian dewan komisaris. 



 

 

 

 

Komite audit yang tanggung jawabnya membantu auditor agar tetap 

independen dari manajemen, diharapkan dapat mengawasi manajer untuk 

menyusun laporan keuangan yang memberikan kondisi keuangan riil. Hal ini 

berarti komite audit dapat mengurangi intensitas manajemen laba. 

 

2.1.3.2.1 Ukuran Komite Audit  

 Berdasarkan ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal No: Kep-

29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit 

yang menyebutkan bahwa komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya satu orang 

komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota lainnya 

berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. 

 Peraturan tersebut hanya diatur mengenai ukuran minimal keanggotaan 

komite audit. Suatu perusahaan, dengan kewenangan dalam membuat kebijakan 

yang dimilikinya, dapat pula memiliki anggota komite audit lebih banyak dari 

peraturan yang telah ada. Hal ini dapat terjadi dengan pertimbangan besar atau 

kecilnya perusahaan. Dengan jumlah anggota komite audit yang cukup memadai 

dan sesuai dengan ukuran perusahaan diharapkan akan meningkatkan efektivitas 

kinerja komite audit dalam melaksanakan fungsinya mengawasi dan memantau 

kinerja keuangan dan pengelolaan perusahaann. Oleh karena itu, ukuran komite 

audit dapat dihitung berdasarkan jumlah anggota komite audit. 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.4   Manajemen Laba 

Manajemen laba sebagai suatu proses pengambilan langkah yang 

disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum (General Accepted 

Accounting Principles). Riahi-Belkaoui (2006) mendefinisikan manajemen laba 

sebagai berikut: 

“Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-

pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat 

mencapai tingkat laba yang diharapkan”. 

Definisi manajemen laba juga dikemukakan Scott (2000) yang 

mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi yang 

dilakukan manajer untuk tujuan spesifik. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa manajer mempunyai perilaku opportunistic dalam mengelola perusahaan. 

Manajer mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan alternatif-

alternatif yang tersedia untuk menyusun laporan keuangan sehingga laba yang 

dihasilkan dapat sesuai dengan yang diinginkan walaupun laba yang dihasilkan 

tersebut tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Manajemen 

laba merupakan salah satu masalah keangenan (agency problem) yang terjadi 

karena adanya pemisahan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan 

(Wedari, 2004). 

Scott (2000) mengungkapkan terdapat dua cara untuk memahami 

manajemen laba. Pertama, sebagai perilaku oportunistik manajemen untuk 

memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak 

utang, dan biaya politik. Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif 



 

 

 

 

kontrak efisien, dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas 

untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-

kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam 

kontrak. Manajer mempunyai kebebasan untuk memilih dan menggunakan 

alternatif-alternatif yang tersedia untuk menyusun laporan keuangan sehingga laba 

yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diinginkan walaupun laba yang 

dihasilkan tersebut tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.  

Dalam hubungannya dengan keagenan, manajer memiliki asimetri 

informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor. 

Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan 

yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan dengan pihak eksternal. 

Hal ini dapat memberi kesempatan kepada manajer untuk memanipulasi laporan 

keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya. 

Manajemen laba merupakan rekayasa pelaporan keuangan dalam batas –

batas tertentu yang tidak melanggar standar pelaporan keuangan. Hal ini 

dilakukan manajemen dengan memanfaatkan wewenangnya dalam memilih 

metode akuntansi yang diizinkan oleh standar. Manajer memiliki fleksibilitas 

dalam memilih metode maupun kebijakan akuntansi dari berbagai alternatif 

metode dan kebijakan yang ada. Metode dan kebijakan yang dipilih berdasarkan 

preferensi manajer, dimana metode dan kebijakan tersebut dirasa paling 

menguntungkan pada periode pelaporan. Manajemen banyak memanfaatkan 

standar pelaporan keuangan dengan cara menerapkan standar yang dipercepat 

pegadobsiannya. Selain itu standar juga dijadikan sebagai alat untuk melaporkan 



 

 

 

 

kondisi perusahaan. Fleksibilitas yang terdapat dalam standar akuntansi pada 

akhirnya menyebabkan tindakan tersebut sah dengan sendirinya. 

Menurut Watts dan Zimmerman (1986) terdapat tiga hipotesis yang 

melatarbelakangi terjadinya manajemen laba adalah : 

1. Bonus Plan Hypothesis 

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan 

utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan 

bonus besar berdasarkan earnings lebih banyak menggunakan metode 

akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam suatu 

perusahaan yang memiliki rencana pemberian bonus, maka seorang 

manajer perusahaan akan melakukan penaikan laba saat ini yakni dengan 

memilih metode akuntansi yang mampu mengeser laba dari masa depan ke 

masa kini. Tindakan ini dilakukan dikarenakan manajer termotivasi untuk 

mendapatkan upah yang lebih tinggi untuk masa kini. 

Dalam kontrak bonus dikenal dua istilah yaitu bogey (tingkat laba terendah 

untuk mendapatkan bonus) dab cap (tingkat laba tertinggi). Jika laba 

berada di bawah bogey, maka tidak akan ada bonus yang diperoleh 

manajer sedangkan jika laba berada di atas cap, maka manajer juga tidak 

akan mendapat bonus tambahan. Jika laba bersih berada di bawah bogey, 

manajer cenderung memperkecil laba dengan harapan memperoleh bonus 

lebih besar pada periode berikutnya, begitu pula sebaliknya. Jadi manajer 

hanya akan menaikkan laba bersih perusahaan jika laba bersih berada 

diantara bogey dan cap. 



 

 

 

 

2. Debt Covenant Hypothesis 

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian kredit 

cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak 

meningkatkan laba. Hal ini untuk menjaga reputasi mereka dalam 

pandangan pihak eksternal. Dalam suatu perusahaan yang mempunyai 

rasio debt to equity cukup tinggi, maka akan mendorong manajer 

perusahaan untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat 

meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan rasio debt to 

equity yang tinggi akan berakibat menimbulkan kesulitan dalam 

memperoleh dana tambahan dari pihak kreditor dan bahkan perusahaan 

dapat terancam melanggar perjanjian hutang. 

3. Political Cost Hypothesis   

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan 

tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut 

dikarenakan laba yang tinggi membuat pemerintah akan segera mengambil 

tindakan seperti: mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak 

pendapatan perusahaan, dan lain-lain. 

Scott (2000) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen 

laba: 

1. Bonus Purpose 

Manajer yang memiliki informasi atas laba bersih perusahaan akan 

bertindak secara opportunistic untuk mengatur laba dengan 

memaksimalkan laba saat ini. 



 

 

 

 

2. Political Motivations 

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan 

karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah 

menetapkan aturan yang lebih ketat. 

3. Taxation Motivations 

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang 

paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan 

penghematan pajak pendapatan. 

4. Changes Of CEO 

CEO yang mendekati masa pensiun cenderung akan menaikkan laba untuk 

meningkatkan bonus mereka dan jika kinerja perusahaan buruk, mereka 

akan memaksimalkan laba agar tidak diberhentikan. 

5. Initial Public Offering (IPO) 

Perusahaan yang akan go public belum memiliki harga pasar sehingga 

perlu menetapkan nilai saham yang akan ditawarkan. Hal ini menyebabkan 

manajer perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba 

untuk memperoleh harga yang lebih tinggi atas sahamnya. 

6. To Communicate Information to Investors 

Informasi mengenai kinerja perusahaan harus disampaikan kepada investor 

sehingga pelaporan laba perlu disajikan agar investor dapat menilai bahwa 

perusahaan tersebut dalam kinerja yang baik. 

 



 

 

 

 

Scott (2000) menyatakan bahwa terdapat beberapa pola dalam manajemen 

laba, yaitu: 

1. Taking a Bath 

Pola ini terjadi saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan 

cara melaporkan kerugian dalam jumlah besar yang diharapkan dapat 

meningkatkan laba di masa datang. Teknik ini mengakui adanya biaya-

biaya pada periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan 

sehingga mengharuskan manajemen membebankan perkiraan-perkiraan 

biaya mendatang akibatnya laba periode berikutnya akan lebih tinggi. 

2. Income Minimization 

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas 

yang tinggi sehingga jika laba pada masa mendatang diperkirakan turun 

drastis, dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 

3. 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. 

4. Income Smoothing 

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan 

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada 

umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil. 



 

 

 

 

Setiawati dan Na’im (2001) menyatakan teknik dan pola manajemen laba 

dapat dilakukan dengan tiga teknik, yaitu: 

1. Memanfaatkan Peluang untuk Membuat Estimasi Akuntansi 

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui judgement (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. 

2. Mengubah Metode Akuntansi 

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu 

transaksi, contoh: mengubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode 

depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.  

3. Menggeser Periode Biaya atau Pendapatan 

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat 

atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai 

pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat atau menunda 

pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat atau 

menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aset 

tetap yang sudah tidak dipakai. 

Manajemen laba dapat dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan 

dengan memanfaatkan pos-pos akrual yang ada dalam laporan keuangan dengan 

menyajikan laba yang sesuai dengan kepentingannya, meskipun hal tersebut tidak 

sesuai dengan kepentingan prinsipal. Hal ini dapat terjadi karena dalam akuntansi 

menggunakan dasar akrual yang mewajibkan perusahaan mengakui pendapatan 



 

 

 

 

dan biaya yang telah menjadi hak dan kewajiban dalam periode sekarang 

meskipun transaksi kas nya baru terjadi dalam periode berikutnya.  

Dasar akrual disepakati sebagai dasar penyusunan laporan keuangan 

karena dapat memberikan informasi yang lebih akurat kepada pengguna laporan 

keuangan. Dasar akrual tidak hanya memberikan informasi atas transaksi masa 

lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban 

pembayaran kas di masa depan serta sumber daya yang merepresentasikan kas 

yang akan diterima di masa depan.  

Penerapan konsep akrual inilah yang memicu kesempatan manajemen 

untuk melakukan manajemen laba dengan menaikkan atau menurunkan angka 

akrual dalam laporan laba rugi. Menurut Achmad, Subekti, dan Atmini (2007), 

terdapat pernyataan bahwa dalam penerapan akuntansi akrual, prinsip akuntansi 

berterima umum memberikan fleksibilitas dengan mengizinkan manajer untuk 

memilih kebijakan akuntansi dalam pelaporan laba. Fleksibilitas ini dimaksudkan 

agar manajer dapat menginformasikan kondisi ekonomi sesuai realitanya. 

Fleksibilitas prinsip akuntansi inilah yang dapat memberikan peluang bagi 

manajer untuk mengelola laba. Manajemen laba merupakan tindakan manajer 

untuk meningkatkan (menurunkan) laba yang dilaporkan saat kini dari suatu unit 

yang menjadi tanggung jawab manajer tanpa mengaitkan dengan peningkatan 

(penurunan) profitabilitas ekonomi jangka panjang 

Pengukuran atas akrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan 

dalam mendeteksi ada atau tidaknya manajemen laba. Transaksi akrual memiliki 

pengaruh terhadap pendapatan dan biaya, namun tidak tampil pada arus kas. 



 

 

 

 

Misalnya, amortisasi dan depresiasi adalah sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan 

dalam hal menentukan masa manfaatnya, sehingga perusahaan dapat mengatur 

besarnya pembebanan pada biaya sesuai keinginan manajemen dalam rangka 

mencapai hasil akhir pada laba bersih yang diinginkan.  

Total akrual merupakan selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari 

aktivitas operasi. Total akrual dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) 

bagian akrual yang memang sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan 

keuangan yang disebut sebagai normal accrual atau non discretionary accrual, 

dan (2) bagian akrual yang merupakan manipulasi data akuntansi yang disebut 

dengan abnormal accrual atau discretionary accrual. 

 

2.1.4.1 Discretionary Accruals dan Non Discretionary Accruals 

 Indikasi adanya manajemen laba dapat dilihat dari laporan keuangan yang 

disajikan oleh perusahaan. Deteksi atas kemungkinan dilakukannya manajemen 

laba dalam laporan keuangan diteliti melalui penggunaan akrual. Konsep akrual 

dapat dibedakan menjadi dua, yaitu discretionary accruals dan non discretionary 

accruals. Discretionary accruals merupakan bentuk kebijakan akrual yang bukan 

karena kebutuhan dari kondisi perusahaan namun dilakukan oleh manajemen 

untuk menggeser biaya dan pendapatan dari satu periode ke periode lainnya 

sehingga tujuan tertentu manajemen dapat terpenuhi. Discretionary accruals 

merupakan suatu cara yang efektif untuk mengurangi pelaporan laba, dimana cara 

tersebut sulit untuk dideteksi dan digunakan untuk memanipulasi kebijakan 

akuntansi yang berhubungan dengan akrual.  



 

 

 

 

 Menurut Gumanti (2000) discretionary accruals merupakan jumlah total 

accruals yang melekat pada diskresi (kebijakan) manajemen. Discretionary 

accruals digunakan sebagai indikator adanya praktik manajemen laba, karena 

manajemen laba lebih menekankan kepada keleluasaan atau kebijakan (discretion) 

yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi untuk 

mencapai hasil akhir, dan dijalankan di dalam kerangka praktik yang berlaku 

secara umum yang masih diperdebatkan, atau dengan kata lain, discretionary 

accruals merupakan accruals dimana manajemen memiliki fleksibilitas dalam 

mengatur jumlahnya karena discretionary accruals ada dibawah kebijakan 

(discretion) manajemen.  

 Non discretionary accruals adalah komponen akrual diluar kebijakan 

manajemen atau merupakan kebijakan akrual yang disebabkan oleh tuntutan 

kondisi perusahaan dan terjadi secara alami seiring dengan perubahan dari 

aktivitas perusahaan. Non discretionary accruals merupakan kebijakan akuntansi 

yang dipilih perusahaan untuk langsung membebankan (expense) atau 

mengkapitalisasi (assets) padahal seharusnya perusahaan belum dapat 

merealisasikannya.  

 Oleh karena non discretionary accruals merupakan akrual yang wajar dan 

apabila dilanggar akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, maka non 

discretionary accruals tidak relevan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, bentuk 

akrual yang dianalisis dalam penelitian ini adalah bentuk discretionary accruals 

yang merupakan akrual tidak normal dan merupakan pilihan kebijakan 

manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.  



 

 

 

 

 Nilai discretionary accruals (DA) untuk mengukur tingkat manajemen 

laba dihitung dengan menggunakan model jones yang dimodifikasi (Modified 

Model Jones) pada Dechow, Sloan dan Sweeney (1995). Model ini membagi total 

akrual perusahaan menjadi non discretionary accruals (tingkat akrual yang wajar) 

dan discretionary accruals (tingkat akrual yang abnormal). 

 

2.1.4.2 Metode Pendeteksian Manajemen laba 

 Pada penelitian ini, manajemen laba diukur dengan menggunakan proksi 

discretionary accruals (DA), karena discretionary accruals merupakan komponen 

penting dari penelitian manajemen laba, selain itu pengukuran discretionary 

accruals saat ini telah dipakai secara luas untuk menguji earnings management 

hypothesis. Berdasarkan perspektif manajerial, accruals menunjukkan instrumen-

instrumen yang mendukung adanya manajemen laba. Pengukuran berdasarkan 

accruals juga secara teoritis lebih menarik karena accruals merupakan kumpulan 

sejumlah dampak bersih atas kebijakan akuntansi yang mencakup portofolio 

penentu pendapatan (income). 

 Penggunaan discretionary accruals sebagai proksi manajemen laba 

dihitung dengan menggunakan Modified Model Jones (Dechow, Sloan dan 

Sweeney, 1995), dengan langkah sebagai berikut: 

 Untuk mendapatkan nilai DA (discretionary accruals), maka langkah 

pertama adalah mencari total akrual (TA) dengan rumus: 

TAit = Nit - CFOit    



 

 

 

 

Selanjutnya menghitung nilai total akrual yang diestimasi dengan 

persamaan regresi Ordinary Least Square (OLS) sebagai berikut: 

TAit/Ai,t-1 = β1(1/Ai,t-1) + β2(∆REVit/Ai,t-1) + β3(PPEit/Ai,t-1) + e 

Dengan menggunakan koefisien regresi di atas nilai non discretionary 

accruals (NDA) dapat dihitung dengan rumus: 

NDAit = β1(1/Ai,t-1) + β2((∆REVit - ∆RECit)/Ai,t-1) + β3(PPEit/Ai,t-1) 

Selanjutnya discretionary accruals (DA) dapat dihitung sebagai berikut: 

DAit = (TAit/Ai,t-1) – NDAit 

Keterangan: 

DAit =  Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t 

NDAit =  Non Discretionary Accruals perusahaan i pada periode ke t  

TAit =  Total akrual perusahaan i pada periode ke t 

Nit =  Laba bersih perusahaan i pada periode ke t 

CFOit =  Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada periode ke t 

Ait-1 =  Total aset perusahaan i pada periode ke t-1 

∆Revit =  Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode ke t 

PPEit =  Aset tetap perusahaan i pada periode ke t 

∆Recit =  Perubahan piutang perusahaan i pada periode ke t 

e  =  error 

    Apabila nilai DA positif, berarti earnings management dilakukan dengan 

menaikkan pelaporan laba. Sedangkan bila nilai DA negatif, berarti earnings 

management dilakukan dengan menurunkan pelaporan laba, dan bila nilai DA nol, 

berarti tidak terdapat indikasi earnings management. 



 

 

 

 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Penerapan mekanisme corporate governance dalam sistem pengendalian 

dan pengelolaan perusahaan menjadi salah satu cara dalam meminimalisasi 

adanya tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh para manajer. Mekanisme 

corporate governance yang diproksikan dengan komposisi dewan komisaris, 

ukuran dewan komisaris, dan ukuran komite audit diharapkan mampu mengurangi 

praktik manajemen laba. Oleh karena itu, dilakukan penelitian lebih lanjut untuk 

menguji apakah mekanisme corporate governance berpengaruh terhadap 

manajemen laba dan dapat meminimalisasi terjadinya tindakan manajemen laba 

tersebut. Berdasarkan keterangan di atas, maka kerangka pemikiran teoritis dalam 

penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

                                           Gambar 2.1 

              Kerangka Pemikiran Hubungan antara Variabel 

 

   Mekanisme Corporate Governance :   

 

           H1 

                                                              H2 

       H3    

                                                              

 

 

 

Komposisi Dewan Komisaris Independen 

Ukuran Dewan Komisaris Manajemen Laba 

Ukuran Komite Audit 



 

 

 

 

2.3    Hipotesis Penelitian 

2.3.1  Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Independen Terhadap 

Manajemen Laba 

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. Selain 

mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan Undang-

Undang No. 1 tahun 1995, fungsi dewan komisaris yang lain adalah memastikan 

bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan 

mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik 

memonitor efektivitas pelaksanaan good corporate governance. 

Komposisi dewan komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah 

dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi 

kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris 

independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar 

tercipta good corporate governance.  

Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mendorong dan 

menciptakan iklim yang lebih objektif, dan menempatkan kesetaraan (fairness) 



 

 

 

 

sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham 

minoritas dan stakeholders lainnya. Peran komisaris independen diharapkan 

mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik corporate governance pada 

perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, termasuk BUMN (FCGI, 2001).  

Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) menyatakan  bahwa:  

“Earnings management is less likely to occur or occurs less often in 

companies whose boards include both more independent outside 

directors.” 

Manajemen laba kecil kemungkinan terjadinya pada perusahaan yang 

dewannya terdiri dari komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan. 

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 

terhadapa akrual kelolaan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wedari (2004); Nasution dan 

Setiawan (2007); Purbany dan Setiawan (2012) menyatakan bahwa komposisi 

dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sama 

halnya dengan penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyatakan 

proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba. Namun berbeda dengan penelitian Siregar dan Utama (2005); 



 

 

 

 

Nuryaman (2008) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen 

tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan. 

Dari uraian tersebut menghasilkan hipotesis: 

Hipotesis 1 :  Komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Manajemen Laba  

Menurut pedoman umum Good Corporate Governance Indonesia, jumlah 

anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan 

dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Ukuran 

dewan komisaris yang lebih besar akan menyebabkan tugas setiap anggota dewan 

komisaris menjadi lebih khusus karena terdapat komite-komite yang lebih khusus 

dalam mengawasi perusahaan. Spesialisasi yang lebih besar tersebut dapat 

menunjukkan pengawasan yang lebih efektif sehingga tindakan manajemen laba 

yang dilakukan perusahaan dapat diminimalisasi. Oleh karena itu, jumlah anggota 

dewan komisaris harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kompleksitas 

perusahaan supaya pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007); 

Purbany dan Setiawan (2012) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal tersebut berarti makin besar 

ukuran dewan komisaris maka makin banyak manajemen laba yang dilakukan 

oleh perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jumlah komisaris yang lebih 



 

 

 

 

sedikit lebih mampu mengurangi indikasi manajemen laba daripada jumlah 

komisaris yang banyak. Berbeda dengan penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

yang menyatakan bahwa jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap manajemen laba. 

Dari uraian tersebut menghasilkan hipotesis: 

Hipotesis 2 :  Ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

2.3.3 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

 Untuk mewujudkan kinerja komite audit yang efektif, komite audit harus 

memiliki anggota yang cukup dari segi kuantitas untuk menjalankan tugas dan 

wewenangnya dalam pengendalian dan pemantauan atas aktivitas pengelolaan 

perusahaan. Hal ini kemudian didukung dengan dikeluarkannya ketentuan Badan 

Pengawas Pasar Modal No: Kep-29/PM/2004 tentang pembentukan dan pedoman 

pelaksanaan kerja komite audit yang menyebutkan bahwa komite audit terdiri dari 

sekurang-kurangnya satu orang komisaris independen dan sekurang-kurangnya 2 

(dua) orang anggota lainnya berasal dari luar emiten atau perusahaan publik. 

 Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai jumlah anggota komite 

audit yang lebih dari satu ini dimaksudkan agar dapat melakukan aktivitas 

pengawasan yang memadai serta dapat mengadakan pertemuan dan saling 

bertukar pendapat satu sama lain sehingga tercipta suatu hasil yang matang dan 

penuh pertimbangan. Hal tersebut dikarenakan setiap anggota komite audit 

memiliki gagasan masing-masing dan latar belakang pendidikan yang berbeda. 

Pengalaman yang dimiliki oleh tiap anggota komite audit dalam tata kelola 



 

 

 

 

perusahaan pun berbeda baik dari segi waktu maupun permasalahan yang pernah 

dihadapinya. 

Keberadaan komite audit dengan jumlah anggota yang memadai akan 

sangat membantu dalam proses pengawasan terhadap aktivitas perusahaan. Oleh 

karena itu, semakin banyak anggota komite audit akan meningkatkan efektivitas 

kinerja komite audit karena akan mampu saling meringankan dan melengkapi 

tugas setiap anggotanya dalam melaksanakan jobdesc-nya. Maka diharapkan 

dengan meningkatnya kinerja komite audit ini akan mampu mengurangi dan 

mencegah terjadi praktik manajemen laba pada perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Chen (2004) menyatakan bahwa 

ukuran komite audit, independensi komite audit, jumlah rapat komite audit, dan 

ukuran dewan berperan penting dalam menghambat manajemen laba yang 

dilakukan oleh bank. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Purbany dan 

Setiawan (2012) yang menyatakan bahwa komite audit yang diukur oleh jumlah 

anggota komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 

laba. 

Dari uraian tersebut menghasilkan hipotesis: 

Hipotesis 3 :  Ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh 

mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba antara lain penelitian 

yang dilakukan oleh: 



 

 

 

 

1. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) 

Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah perusahaan dari 

indeks S&P 500 yang terdaftar dalam June Standard & Poor’s Directory untuk 

masing-masing tahun 1992, 1994, dan 1996 yang berjumlah 282 perusahaan untuk 

tiga tahun pengamatan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi. Hasil 

dari penelitian ini adalah: 

 “We find that earnings management is less likely to occur or occurs less 

often in companies whose boards include both more independent outside 

directors and directors with corporate experience. We also find that the 

composition of the audit committee (and to a lesser extent the executive 

committee) is associated with the level of earnings management and 

thereby may allow a committee to better perform oversight functions. 

The proportion of audit committee members with corporate or investment 

banking backgrounds is negatively related to the level of earnings 

management. The panel also recommends that these committees serve an 

active role. Our results find an association between lower levels of 

earnings management and the meeting frequency of boards and audit 

committees. Thus, board and committee activity influences member’s 

ability to serve as effective monitor”. 

 

Hasil dari penelitian yang dilakukan Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) 

adalah bahwa manajemen laba kecil kemungkinan terjadinya pada perusahaan 

yang anggota dewannya terdiri dari komisaris independen yang berasal dari luar 

perusahaan dan yang memiliki pengalaman. Komposisi komite audit juga 

berhubungan dengan tingkat manajemen laba dan dengan demikian 

memungkinkan komite untuk lebih baik dalam melakukan fungsi pengawasan 

terhadap manajemen laba. Proporsi anggota komite audit dengan latar belakang 

perbankan berhubungan negatif dengan tigkat manajemen laba. Mereka juga 

menemukan hubungan rendahnya tingkat manajemen laba dan frekuensi 

pertemuan dewan dan komite audit. Dengan demikian, aktivitas dewan dan 



 

 

 

 

komite audit mempengaruhi kemampuan anggotanya sebagai pengawas yang 

efektif. 

 

2. Wedari (2004) 

Penelitian ini membahas mengenai analisis pengaruh proporsi dewan 

komisaris dan keberadaan komite audit terhadap aktivitas manajemen laba. 

Metode analisis yang digunakan adalah regresi. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang bukan dalam kelompok industri 

perbankan dan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 1994-2002, 

yang berjumlah 57 perusahaan dengan total observasi selama periode pengamatan 

dari tahun 1994-2002 adalah sebanyak 456 observasi. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris dan keberadaan komite audit 

berpengaruh dengan arah negatif secara signifikan dengan aktivitas manajemen 

laba. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris dan 

keberadaan komite audit mampu mengurangi aktivitas manajemen laba. Hipotesis 

yang menyatakan interaksi antara proporsi dewan komisaris dan keberadaan 

komite audit terhadap aktivitas manajemen laba secara statistis dapat didukung 

namun dengan arah positif bukan negatif. Kepemilikan manajerial dan 

institusional berpengaruh positif terhadap aktivitas manajemen laba. Variabel 

auditor terbukti secara signifikan dapat mengurangi aktivitas manajemen laba. 

Variabel ungkitan berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas 

manajemen laba.    

 



 

 

 

 

3. Zhou dan Chen (2004) 

Zhou dan Chen (2004) meneliti hubungan antara komite audit, 

karakteristik dewan, dan manajemen laba pada bank komersial. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Compustat untuk periode 2000-2001 

dengan jumlah observasi sebanyak 989. Penelitian ini menggunakan model 

analisis regresi. Hasil dari penelitian ini adalah: 

“We consistently find that banks with more active audit committees, audit 

committees with better governance expertise, and more active boards are 

associated with less income-increasing earnings management by banks. 

When we further classify firms into high and low earnings management 

group, we find that the number of audit committee meetings, audit 

committee members’ governance expertise, and the number of board 

meetings play an important role in constraining earnings management for 

low earnings management banks. For the high earnings management 

group, audit committee size, independence, meetings, and board size play 

an important role in constraining earnings management”. 

 

Hasil dari penelitian yang dilakukan Zhou dan Chen (2004) menemukan 

bahwa bank-bank dengan komite audit  yang lebih aktif, komite audit dengan 

keahlian governance (tata kelola) yang lebih baik, dan dewan yang lebih aktif 

dapat mengurangi tindakan manajemen laba dengan menaikkan laba yang 

dilakukan oleh bank. Kemudian dilakukan pengklasifikasian perusahaan ke dalam 

kelompok manajemen laba yang tinggi dan kelompok manajemen yang rendah. 

mereka menemukan bahwa jumlah rapat komite audit, anggota komite audit yang 

memiliki keahlian governance (tata kelola), dan jumlah rapat dewan berperan 

penting dalam menghambat manajemen laba bagi bank yang manajemen labanya 

rendah. Untuk kelompok manajemen laba yang tinggi, ukuran komite audit, 

independensi, rapat, dan ukuran dewan berperan penting dalam menghambat 

manajemen laba. 



 

 

 

 

4. Siregar dan Utama (2005) 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dari struktur kepemilikan, 

ukuran perusahaan, dan praktik corporate governance terhadap besaran 

pengelolaan laba. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda. 

Penelitian ini menggunakan data empiris dari Bursa Efek Jakarta dengan sampel 

sebanyak 144 perusahaan untuk periode non krisis (1995-1996,1999-2002). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap besaran manajemen laba adalah ukuran perusahaan dan 

kepemilikan keluarga. Dimana semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil 

manajemen labanya dan rata-rata manajemen laba pada perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi lebih tinggi 

daripada rata-rata manajemen laba pada perusahaan lain. Variabel kepemilikan 

institusional dan ketiga variabel praktik corporate governance (ukuran KAP, 

proporsi dewan komsaris independen, dan komite audit) tidak terbukti mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap besaran manajemen laba yang dilakukan 

perusahaan. 

 

5. Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme corporate governance, 

manajemen laba, dan kinerja keuangan. Metode analisis yang digunakan adalah 

regresi berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta selama periode 2001-2004, 

yang berjumlah 30 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 



 

 

 

 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemenl aba, proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba, jumlah dewan komisaris tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap manajemen laba, pengaruh kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen dan jumlah dewan 

komisaris secara bersama-sama teruji dengan tingkat pengaruh yang signifikan 

terhadap manajemen laba, manajemen laba (discretionary accruals) tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (cash flow return on 

assets). 

 

6. Nasution dan Setiawan (2007) 

Penelitian ini menguji keefektifan komposisi dewan komisaris independen, 

ukuran dewan komisaris, komite audit, dan ukuran perusahaan dalam 

mengurangi manajemen laba pada industri perbankan di Indonesia. Metode 

analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang 

terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta selama periode 2000-2004. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi dewan komisaris dan komite audit 

berpengaruh secara negatif signifikan terhadap praktik manajemen laba 

perusahaan. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 



 

 

 

 

7. Nuryaman (2008) 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh konsentrasi kepemilikan, 

ukuran perusahaan, dan mekanisme corporate governance terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang aktif selama tahun 2005, 

yang berjumlah 137 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

konsentrasi kepemilikan, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba, komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba, dan kualitas audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 

8. Purbany dan Setiawan (2012) 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh penerapan mekanisme good 

corporate governance terhadap praktik manajemen laba. Metode analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Negara berbentuk Persero dan 

Persero Terbuka selama tahun 2008-2010, yang berjumlah 25 perusahaan. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, ukuran dewan 

komisaris dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba, komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba, sedangkan CEO duality dan komite audit tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap manajemen laba.  



 

 

 

 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti Judul  Variabel Hasil Perbedaan 

1. Xie, 

Davidson, 

dan Dadalt 

(2003) 

Earnings 

Management 

and 

Corporate 

Governance: 

The Role of 

The Board 

and The Audit 

Committee. 

Komposisi 

dewan 

komisaris 

independen, 

komite audit, 

manajemen 

laba 

Komposisi dewan 

komisaris 

independen dan 

komite audit 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

laba. 

- Tidak terdapat  

variabel 

independen 

komposisi dewan 

komisaris 

independen dan 

ukuran dewan 

komisaris. 

- Sampel perusahaan 

yang digunakan 

adalah  perusahaan 

dari indeks S&P 

500 yang terdaftar 

dalam June 

Standard & Poor’s 

Directory. 

- Periode 

pengamatan 

penelitian pada 

tahun 1992, 1994, 

dan 1996. 

- Model 

pendeteksian 

manajemen laba 

yang berbeda. 

 

2. Wedari 

(2004) 

Analisis 

Pengaruh 

Proporsi 

Dewan 

Komisaris 

Dan 

Keberadaan 

Komite Audit 

Terhadap 

Aktivitas 

Manajemen 

Laba 

Proporsi 

Dewan 

Komisaris, 

Keberadaan 

Komite 

Audit, 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Leverage 

(ungkitan), 

Proporsi dewan 

komisaris dan 

keberadaan komite 

audit berpengaruh 

dengan arah negatif 

secara signifikan 

terhadap aktivitas 

manajemen laba. 

Kepemilikan 

manajerial dan 

institusional 

berpengaruh positif 

- Tidak terdapat 

variabel 

independen ukuran 

dewan komisaris. 

- Variabel 

independen yang 

lebih banyak, yaitu 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

auditor (Big 4), dan 



 

 

 

 

 Auditor (Big 

4), dan 

Manajemen 

Laba 

 

terhadap aktivitas 

manajemen laba. 

Variabel auditor 

terbukti secara 

signifikan dapat 

mengurangi aktivitas 

manajemen laba. 

Variabel ungkitan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap aktivitas 

manajemen laba. 

 

Leverage. 

- Sampel perusahaan 

yaitu seluruh 

perusahaan yang 

terdaftar di Bursa 

efek Indonesia 

kecuali industri 

perbankan dan 

asuransi. 

- Periode 

pengamatan 

penelitian pada 

tahun (1994-2002). 

 

3. Zhou dan 

Chen 

(2004) 

Audit 

Committee, 

Board 

Characteristic 

and Earnings 

Management 

by 

Commercial 

Banks 

 

Komite audit 

(ukuran,  

keahlian 

governance, 

jumlah rapat, 

,dan 
independensi),  
Dewan 

(jumlah rapat 

dan ukuran), 

dan 

Manajemen 

Laba. 

 

Jumlah rapat komite 

audit, anggota 

komite audit yang 

memiliki keahlian 

governance (tata 

kelola), dan jumlah 

rapat dewan mampu 

menghambat 

terjadinya 

manajemen laba 

bagi kelompok bank 

yang manajemen 

labanya rendah. 

Ukuran komite 

audit, independensi, 

rapat, dan ukuran 

dewan mampu 

menghambat 

terjadinya 

manajemen laba 

untuk kelompok 

manajemen laba 

yang tinggi. 

- Tidak terdapat 

variabel 

independen 

komposisi dewan 

komisaris dan 

ukuran dewan 

komisaris. 

- Sampel Perusahaan 

yaitu Bank 

komersial pada 

periode 2000-2001. 

4. Siregar dan 

Utama 

(2005) 

Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan Praktik 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Kepemilikan 

Keluarga, 

Kepemilikan 

Institusional, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Praktik 

Corporate 

Governance 

Variabel yang 

mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

besaran manajemen 

laba adalah ukuran 

perusahaan dan 

kepemilikan 

keluarga. Variabel 

- Tidak terdapat 

variabel 

independen ukuran 

dewan komisaris. 

- Sampel yang 

digunakan yaitu 

seluruh perusahaan 

yang terdaftar di 

BEI, kecuali 



 

 

 

 

Pengelolaan 

Laba 

(Earnings 

Management) 

(ukuran 

KAP, 

proporsi 

dewan 

komisaris, 

keberadaan 

komite 

audit), 

Manajemen 

Laba. 

kepemilikan 

institusional dan 

ketiga variabel 

praktik corporate 

governance (ukuran 

KAP, proporsi 

dewan komsaris 

independen, dan 

komite audit) tidak 

terbukti mempunyai 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

besaran manajemen  

laba. 

perusahaan dalam 

industri keuangan, 

real estate dan 

property, serta 

telekomunikasi. 

- Periode 

pengamatan 

penelitian pada 

tahun (1995-1996 

dan 1999-2002). 

- Model 

pendeteksian 

manajemen laba 

yang berbeda. 

5. Ujiyantho 

dan 

Pramuka 

(2007) 

Mekanisme 

corporate 

governance, 

manajemen 

laba, dam 

kinerja 

keuangan 

Kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan 

institusional, 

proporsi 

dewan 

komisaris, 

ukuran 

dewan 

komisaris, 

manajemen 

laba, kinerja  

keuangan. 

Kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

kepemilikan 

manajerial 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

proporsi dewan 

komisaris 

independen 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

jumlah dewan 

komisaris tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

pengaruh 

kepemilikan 

institusional, 

kepemilikan 

manajerial, proporsi 

dewan komisaris 

independen dan 

jumlah dewan 

komisaris secara 

bersama-sama teruji 

dengan tingkat 

- Tidak terdapat 

variabel 

independen ukuran 

komite audit.  

- Periode 

pengamatan 

penelitian tahun 

2002-2004. 

 



 

 

 

 

pengaruh yang 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

manajemen laba 

(discretionary 

accruals) tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

kinerja keuangan 

(cash flow return on 

assets) 

 

6. Nasution 

dan 

Setiawan 

(2007) 

Pengaruh 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen 

Laba Di 

Industri 

Perbankan 

Indonesia 

Komposisi 

dewan 

komisaris, 

ukuran 

dewan 

komisaris, 

komite audit, 

ukuran 

perusahaan, 

manajemen 

laba. 

Komposisi dewan 

komisaris, dan 

komite audit 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

laba. Ukuran dewan 

komisaris 

berpengaruh positif 

terhadap manajemen 

laba. Ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba. 

- Variabel 

independen yang 

lebih banyak yaitu 

ukuran perusahaan. 

- Sampel perusahaan 

yang digunakan 

adalah perusahaan 

perbankan. 

- Periode 

pengamatan 

penelitian tahun 

2000-2004. 

- Model 

pendeteksian 

manajemen laba 

(discretionary 

accruals) yang 

berbeda. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Nuryaman 

(2008) 

Pengaruh 

Konsentrasi 

Kepemilikan, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan 

Mekanisme 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Manajemen 

Laba. 

Konsentrasi 

kepemilikan, 

ukuran 

perusahaan, 

corporate 

governance 

(komposisi 

dewan 

komisaris dan 

kualitas 

audit), dan 

manajemen 

laba. 

Konsentrasi 

kepemilikan dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif 

terhadap manajemen 

laba, sedangkan 

komposisis dewan 

komisaris tidak 

berpengaruh 

terhadap manajemen 

laba, dan 

Spesialisasi industri 

KAP berpengaruh 

negatif tidak 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 

- Tidak terdapat 

variabel 

independen ukuran 

dewan komisaris 

dan ukuran komite 

audit. 

- Periode 

pengamatan 

penelitian hanya 

satu tahun, yaitu 

pada tahun 2005.  

8. Purbany 

dan 

Setiawan 

(2012) 

Pengaruh 

Penerapan 

Mekanisme 

Good 

Corporate 

Governance 

Terhadap 

Praktik 

Manajemen 

Laba 

Kepemilikan 

institusional, 

komisaris 

independen, 

ukuran 

dewan 

komisaris, 

ukuran 

dewan 

direksi, CEO 

duality, 

ukuran 

komite audit, 

dan 

manajemen 

laba. 

Kepemilikan 

institusional, ukuran 

dewan komisaris dan 

ukuran dewan direksi 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

komisaris 

independen 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

manajemen laba, 

sedangkan CEO 

duality dan ukuan 

komite audit tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 

- Variabel 

independen yang 

lebih banyak yaitu 

kepemilikan 

institusional, 

ukuran dewan 

direksi, dan CEO 

duality. 

- Sampel yang 

digunakan adalah 

Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) 

berbentuk Persero 

dan Persero 

Terbuka. 

 


