
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Laba 

2.1.1 Pengertian Laba 

Tujuan utama dari perusahaan yaitu untuk memperoleh laba, baik untuk 

mempertahankan eksistensinya maupun untuk mengembangkan perusahaannya. 

Menurut Soemarso (2005:230) definisi laba adalah : “Selisih lebih 

pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha”. 

Menurut Zaki Baridwa (2004:31) definisi laba adalah : Kenaikan modal 

(aktiva bersih) yang berasal dari transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan 

usaha, dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi badan 

usaha selama suatu periode kecuali yang timbul dari pendapatan (revenue) atau 

investasi oleh pemilik. 

FASB(Financial Accounting Standard Board) dalam Statement of 

Financial Accounting Concept No.3 mendefinisikan laba sebagai : 

“…income is the change in equity (net assets) of an entity duting a period 

from transactions and events and circumstance from non owner sources it 

includes all change in equity during a period except those resulting from 

investment by owner and distributions to owners.”  

Yang artinya Pendapatan merupakan perubahan ekuitas (aktiva bersih) dari 

suatu entitas selama periode dari transaksi, peristiwa, dan keadaan dari 

sumber-sumber non pemilik mencakup semua perubahan ekiutas selama 

periode kecuali yang dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi 

kepada pemilik. 

Menurut PSAK 23 (revisi 2010) pendapatan adalah arus masuk bruto dari 

manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode 



 

jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi penanam modal. 

 

2.1.2 Jenis-jenis Laba 

Menurut Zaki Baridwan (2004:34), jenis-jenis laba sebagai berikut: 

1. Laba kotor atas penjualan, merupakan selisih dari penjualan bersih dan 

harga pokok penjualan, laba ini dinamakan laba kotor hasil penjualan 

bersih karena belum dikurangi dengan beban operasi lainnya untuk 

periode tertentu. 

2. Laba bersih operasi yaitu laba kotor dikurangi dengan sejumlah biaya 

penjualan, biaya administrasi dan umum.  

3. Laba bersih sebelum potongan pajak adalah pendapatan perusahaan secara 

keseluruhan sebelum potongan pajak perseroan, yaitu perolehan apabila 

laba operasi dikurangi atau ditambah dengan selisih pendapatan dan biaya 

lain - lain. 

4. Laba bersih sesudah potongan pajak adalah laba bersih setelah ditambah 

atau dikurangi dengan pendapatan dan biaya non operasi dan dikurangi 

dengan pajak perseroan.  

 

2.2 Manajemen Laba  

2.2.1 Definisi Manajemen Laba  

Motivasi untuk memenuhi target laba yang dapat membuat manajer atau 

perusahaan mengabaikan praktik bisnis yang baik dengan cara melakukan 



 

manajemen laba (earnings management). Akibatnya, kualitas laba dan pelaporan 

keuangan menjadi menurun. Praktik manajemen laba tidak hanya berkaitan 

dengan motivasi individu manajer, tetapi bisa juga untuk kepentingan perusahaan. 

Berikut pendapat beberapa pakar mengenai definisi manajemen laba: 

1. Menurut Scott (2009:403), definisi manajemen laba adalah: 

 “Earnings management is the choice by a manager of accounting policies, 

or actions affecting earnings, so as to achieve some spesific reported 

earnings objectives.” 

2. Menurut Wild et. all. (2005:120), definisi manajemen laba adalah: 

“Intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, 

biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi.” 

3. Menurut Sri (2008:48), definisi manajemen laba adalah: 

 “Upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi 

informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk 

mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi 

perusahaan.   

 Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh manajer dengan 

cara memanipulasi data atau informasi akuntansi agar jumlah laba yang tercatat 

dalam laporan keuangan sesuai dengan keinginan manajer, baik untuk 

kepentingan pribadi maupun kepentingan perusahaan. 

 



 

2.2.2 Klasifikasi Manajemen Laba 

Klasifikasi manajemen laba menurut Utsman (2007:33) adalah sebagai 

berikut: 

1. Cosmetic Earnings Management 

Cosmetic earnings management terjadi jika manajer memanipulasi akrual 

yang tidak memiliki konsekuensi cash flow. Teknik ini merupakan hasil 

dari kebebasan dalam akuntansi akrual. Akuntansi akrual membutuhkan 

estimasi dan pertimbangan (judgement) yang mengkibatkan manajer 

memiliki kebebasan dalam menetapkan kebijakan akuntansi. Meskipun 

kebebasan ini memberikan kesempatan bagi manajer untuk menyajikan 

gambaran aktivitas usaha perusahaan yang lebih informatif, namun 

kebebasan ini juga memungkinkan mereka mempercantik laporan 

keuangan (window-dress financial statement) dan mengelola earnings. 

2. Real Earnings Management 

Real earnings management terjadi jika manajer melakukan aktivitas 

dengan konsekuensi cash flow. Real earnings management lebih 

bermasalah dibandingkan dengan cosmetic earnings management, karena 

mencerminkan keputusan usaha yang sering kali mengurangi kekayaan 

pemegang saham. 

 

2.2.3 Strategi Manajemen Laba 

Menurut Wild et. all. (2005:120), terdapat tiga jenis strategi manajemen 

laba, yaitu: 



 

1. Meningkatkan Laba (Income Maximization) 

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang 

dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih 

baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa 

periode.  

2. Mandi Besar (Big Bath) 

Strategi big bath dilakukan melalui penghapusan aset sebanyak mungkin 

pada suatu periode agar labanya berkurang. Periode yang dipilih biasanya 

periode dengan kinerja buruk, misalnya saat resesi atau saat terjadi suatu 

kejadian yang tidak biasa, seperti perubahan manajemen, merger, atau 

restrukturisasi. 

3. Perataan Laba (Income Smoothing) 

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, 

manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk 

mengurangi fluktuasinya. Hal ini dilakukan untuk tujuan pelaporan 

eksternal, terutama bagi investor, karena pada umumnya investor lebih 

menyukai laba yang relatif stabil. 

 

2.2.4 Kondisi dan Motivasi Manajemen Laba 

Menurut Utsman (2007:34), banyak hal yang dapat memotivasi seorang 

manajer untuk melakukan manajemen laba, antara lain: 

1. Meningkatkan Kompensasi Manajer yang terkait dengan Laba yang 

Dilaporkan (Bonus Plans) 



 

Banyak perjanjian yang menggunakan angka laba akuntansi, misalnya 

perjanjian kompensasi manajer yang mencakup bonus berdasarkan laba 

akuntansi. Perjanjian bonus biasanya memiliki batas atas (caps) dan batas 

bawah (bogey), artinya manajer tidak mendapat bonus jika laba lebih 

rendah dari batas bawah atau jika laba lebih tinggi dari batas atas. 

Perjanjian bonus tersebut dapat memotivasi manajer untuk meningkatkan 

atau menurunkan laba agar berada di antara batas atas dan batas bawah 

atau tepat di batas atas maupun batas bawah. 

2. Debt Contract 

Motivasi ini muncul ketika perusahaan melakukan perjanjian hutang 

jangka panjang yang berisikan perjanjian untuk melindungi sang pemberi 

pinjaman dari aksi manajer yang tidak sesuai dengan kepentingan sang 

pemberi pinjaman, seperti dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, 

atau membiarkan modal kerja atau laporan ekuitas jatuh di bawah tingkat 

yang ditetapkan, semua aktivitas yang dapat mencairkan sekuritas sang 

pemberi pinjaman. Karena pelanggaran perjanjian dapat mengakibatkan 

biaya tinggi dan manajer berharap untuk menghindarinya. Hal ini 

dikarenakan akan membatasi kebebasan aksi mereka dalam 

mengoperasikan perusahaan. Jadi, manajemen laba dapat muncul sebagai 

alat untuk mengurangi kemungkinan pelanggaran perjanjian kontrak 

hutang. 

3. Dampak Harga Saham 



 

Manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga saham 

perusahaan sementara sepanjang satu kejadian tertentu, seperti merger atau 

penawaran saham perdana. 

4. Insentif Lainnya 

Laba seringkali diturunkan untuk menghindari biaya politik dan penelitian 

yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya untuk ketaatan undang-undang 

anti monopoli. Perusahaan juga menurunkan laba untuk mengelak 

permintaan serikat pekerja dan perubahan manajemen. 

Tabel 2.1 

Kondisi dan Motivasi Earnings Management 

No Kondisi Motivasi 

1. Laba rendah 
Menghindari penurunan 

harga saham 

2. 
Persiapan IPO (Initial Public 

Offering) 

Memperoleh harga saham 

optimal 

3. Laba di luar bogey dan caps Selalu memperoleh bonus 

4. Sasaran politis Mengurangi political cost 

5. Debt covenant Menghindari penalty 

6. Laba di luar garis trend 
Menghindari respon negatif 

pasar 

7. Volatility laba Income smoothing 

8. Penggantian top management Take a bath 

9. Kerugian besar di masa lalu Reversing of accruals 

Sumber: Nunung (2010) 

 

2.2.5 Teknik Manajemen Laba 

Nunung (2010) mengemukakan teknik-teknik untuk melakukan 

manajemen laba, diantaranya sebagai berikut: 

a. Earnings Management within Boundary of GAAP 

1. Perubahan metode penyusutan 

2. Perubahan masa manfaat aset yang akan disusutkan 



 

3. Perubahan etimasi nilai sisa aset yang disusutkan 

4. Penentuan penyisihan piutang tak tertagih 

5. Penentuan penyisihan kewajiban garansi 

6. Penilaian penyisihan untuk deferred tax assets 

7. Estimasi tahap penyelesaian long-term contract 

8. Estimasi kemungkinan terjadinya klaim atas kontrak 

9. Estimasi penurunan nilai investasi 

10. Estimasi jumlah beban akrual atas restrukturisasi 

11. Menentukan perlunya penurunan nilai persediaan 

12. Estimasi beban akrual lingkungan 

13. Membuat asumsi aktruarial untuk pension plan 

14. Menentukan nilai research & development cost yang boleh diakui 

15. Mengubah periode amortisasi intangible assets 

16. Memutuskan kapitalisasi biaya-biaya tertentu 

17. Menentukan apakah investasi mengakibatkan adanya pengaruh 

signifikan terhdap investee 

18. Menentukan permanen atau tidaknya suatu penurunan nilai 

investasi jangka panjang 

b. Abusive Earnings Management 

1. Mempercepat revenue recognition yang seharusnya menjadi 

pendapatan periode berikutnya, atau bahkan mengakui pendapatan 

fiktif 

2. Mencatat understated expense 

 

Wild et al. (2005) menyatakan teknik untuk merekayasa laba dapat 

dilakukan dengan cara : 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi dengan cara 

manajemen mempengaruhi laba melalui judgment 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, misalnya dengan cara mengubah estimasi 

kurun waktu depresiasi aktiva tetap menjadi lebih panjang dari yang 

seharusnya sehingga biaya depresiasi menjadi lebih kecil dan dengan 

begitu laba akan bertambah.  

2. Mengubah metode akuntansi 



 

Contoh: mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode straight 

line ke double declining. Dengan melakukan perubahan metode akuntansi 

misalnya perubahan dari straight line method ke double declining method, 

manajer melakukan perubahan tersebut biasanya pada saat titik pertemuan 

antara garis straight line method dan double declining method  sehingga 

jika manajemen melakukan perubahan metode akuntansi tersebut maka 

mengakibatkan depreciation expense menjadi lebih rendah pada tahun 

berikutnya sehingga laba yang didapatkan menjadi lebih besar. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Contoh : rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : 

a. Mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian sampai 

periode akuntansi berikutnya. 

b. Mempercepat/menunda pengeluaran untuk promosi sampai periode 

akuntansi berikutnya. 

c. Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat/menunda 

pengiriman tagihan periode akuntansi berikutnya. 

d. Mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan 

e. Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba 

f. Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai. 

Jika manajemen melakukan pergeseran biaya atau pergeseran misalkan 

dengan cara melakukan penundaan pengeluaran untuk periode sampai akhir 

periode untuk menekan biaya sehingga biaya yang dikeluarkan berkurang atau 



 

menjadi lebih sedikit untuk tujuan tertentu sehingga laba yang dihasilkan aka 

terlihat menjadi lebih besar. 

 

2.2.6 Akuntansi Akrual 

Jones (1991) mengembangkan model manajemen laba dengan membagi 

total akrual perusahaan menjadi non discretionary accrual (tingkat akrual yang 

wajar) dan discretionary accruals (tingkat akrual yang abnormal). Discretionary 

accruals yaitu bentuk kebijakan akrual yang bukan karena kebutuhan dari kondisi 

perusahaan namun dilakukan oleh manajemen untuk menggeser biaya dan 

pendapatan dari suatu periode ke periode lainnya sehingga tujuan tertentu 

manajemen dapat terpenuhi. Discretionary accruals merupakan suatu cara yang 

efektif untuk mengurangi pelaporan laba (earnings), dimana cara tersebut sulit 

untuk dideteksi dan diinginkan untuk memanipulasi kebijakan akuntansi yang 

berhubungan dengan akrual. Tingkat akrual yang abnormal (discretionary 

accruals) inilah yang menjadi perhatian bagi para peneliti untuk menentukan 

apakah perusahaan melakukan praktik manajemen laba atau tidak. Sedangkan non 

discretionary accruals yaitu kebijakan akrual yang disebabkan oleh tuntutan 

kondisi perusahaan yang 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 

merealisasikannya. Karena non discretionary accruals dapat ditolerir, maka 



 

discretionary accruals akhirnya dijadikan ukuran untuk mengetahui besarnya 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen. 

Nilai discretionary accruals untuk mengukur tingkat manajemen laba 

dihitung dengan menggunakan model Jones (1991) yang dimodifikasi (Modified 

Jones Model) pada Dechow (1995). Model ini menggunakan total accrual (TA) 

yang diklasifikasikan menjadi komponen discretionary accrual (DA)  dan non 

discretionary accruals (NDA).  Model ini digunakan karena dinilai merupakan 

model yang paling baik dalam mendeteksi manajemen laba (Hamongan dan 

Mas’ud, 2006). Untuk mendapatkan nilai discretionary accrual dilakukan dengan 

menghitung langkah-langkah berikut ini : 

a. Mengukur total accrual dengan menggunakan model Jones yang 

dimodifikasi.  

Total Accrual (TAit) = laba bersih setelah pajak (Nit) – arus kas operasi 

(cash flow from operating) (CFOit) 

b. Menghitung nilai accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS 

(Ordinary Least Square):  

TAit/Ai,t-1 = α1(1/Ai,t-1) + α2((ΔREVit - ΔRECit)/Ai,t-1) + α3(PPEit/Ai,t-1) +e 

Dimana  

TAit : total accruals perusahaan i pada periode t  

Ai,t-1 : total aset untuk sampel perusahaan i pada akhit tahun t-1  

ΔREVit: perubahan pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t  

ΔRECit : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t 



 

PPEit  : aktiva tetap (gross property plant and equipment) perusahaan 

tahun t 

c. Menghitung nondiscretionary accruals model (NDA) adalah sebagai 

berikut:  

NDAit = α1(1/Ai,t-1) + α2((ΔREVit - ΔRECit)/Ai,t-1) + α3(PPEit/Ai,t-1)   

Dimana  

NDAit  : nondiscretionary accruals pada tahun t  

α  : fitted coefficient yang diperoleh dari hasil regresi pada 

perhitungan total accruals. 

d. Menghitung discretionary accruals  

DAit = (TAit / Ai,t-1) - NDAit  

Dimana  

DAit : discretionary accruals perusahaan i pada periode t 

 

2.3 Struktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan dapat berupa investor individual, pemerintah, dan 

institusi swasta. Struktur kepemilkan terbagi dalam beberapa kategori. Secara 

spesifik, kategori struktur kepemilikan meliputi kepemilikan oleh instutusi 

domestik, asing, pemerintah, karyawan, dan indvidual domestik. 

Proporsi jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan dapat 

mengindikasikan ada kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang 

saham (Faisal, 2004). Sedangkan pemegang saham institusional memiliki keahlian 

yang lebih dibandingkan dengan investor individu, terutama pemegang saham 



 

institusional mayoritas atau diatas 5%. Pemegang saham institusional besar 

diasumsikan memiliki orientasi investasi jangka panjang. Kepemilikan 

institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan 

(Faisal, 2004). 

 

2.3.1 Struktur Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan. Dalam laporan keuangan, keadaan ini ditunjukkan dengan 

besarnya persentase kepemilikan saham perusahaan oleh manajer. Karena hal ini 

merupakan informasi penting bagi pengguna laporan keuangan maka informasi ini 

akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. 

Teori keagenan menyatakan bahwa salah satu mekanisme untuk 

memperkecil adanya konflik agensi dalam perusahaan adalah  dengan 

memakasimalkan jumlah kepemilikan manajerial. Dengan menambah jumlah 

kepemilikan manajerial, maka manjemen akan merasakan dampak langsung atas 

setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan ( 

Jensen dan Meckling, 1976). 

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan 

oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan 

besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus 

sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua 

hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang 



 

manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap 

metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dengan 

kata lain, presentase tertentu terhadap kepemilikan saham oleh pihak manajemen, 

cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. 

Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan dari dua sudut pandang 

yaitu : 

1. Pendekatan keagenan (agency approach)  

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial 

sebagai sebuah instrument atau alat untuk mengurangi konflik keagenan 

diantara beberapa klaim (claim holder) terhadap perusahaan 

2. Pendekatan ketidakseimbangan (asymmetric information approach). 

Pendekatan ketidakseimbangan menganggap kepemilikan manajerial 

sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara 

insider dan outsider melalui pengungkapan informasi di pasar modal. 

Struktur kepemilikan manajerial diukur sesuai dengan proporsi saham 

biasa yang dimiliki oleh manajerial, dapat dirumuskan: 

 

 

Total saham manajerial yang dimaksud adalah jumlah persentase saham 

yang dimiliki oleh manajemen pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang 

beredar, dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh 

perusahaan tersebut pada akhir tahun. 

 

Kepemilikan Manajerial  
                                        

                                           
 x 100% 

 



 

2.3.2 Struktur Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pihak 

institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga lain. Kepemilikan 

saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan 

institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen 

melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen 

laba. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi 

proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat 

akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen (Gideon, 2005). 

Menurut Jensen dan Meckling (1976), salah satu cara untuk mengurangi 

agency cost adalah dengan meningkatkan kepemilikan institusional yang 

berfungsi untuk mengawasi agen. Andri dan Hanung (2007) menyatakan bahwa 

dalam hubungannya dengan fungsi monitor, investor institusional diyakini 

memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik 

dibandingkan investor individual. Ada dua perbedaan pendapat mengenai investor 

institusional. Pendapat pertama didasarkan pada pandangan bahwa investor 

institusional adalah pemilik sementara (transfer owner) sehingga hanya terfokus 

pada laba sekarang (current earnings). Perubahan pada laba sekarang dapat 

mempengaruhi keputusan investor institusional. Jika perubahan ini tidak 

dirasakan menguntungkan oleh investor, maka investor dapat melikuidasi 

sahamnya. Investor institusional biasanya memiliki saham dengan jumlah besar, 

sehingga jika mereka melikuidasi sahamnya akan mempengaruhi nilai saham 



 

secara keseluruhan. Untuk menghindari tindakan likuidasi dari investor, manajer 

akan melakukan earnings management. 

Pendapat kedua memandang investor institusional sebagai investor yang 

berpengalaman (sophisticated). Menurut pendapat ini, investor lebih terfokus pada 

laba masa datang (future earnings) yang lebih besar relatif dari laba sekarang. 

Investor institusional menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan analisis 

investasi dan mereka memiliki akses atas informasi yang terlalu mahal 

perolehannya bagi investor lain. Investor institusional akan melakukan monitoring 

secara efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang 

dilakukan manajer. 

Struktur kepemilikan institusional dapat diukur sesuai dengan proporsi 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan oleh 

blockholder, yang dirumuskan:  

 

 

 

Total saham institusi yang dimaksud adalah jumlah persentase saham yang 

dimiliki oleh institusi pada akhir tahun. Sedangkan total saham yang beredar, 

dihitung dengan menjumlahkan seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan 

tersebut pada akhir tahun. 

 

 

 

Kepemilikan Institusional  
                                                 

                                     
x100%  

 



 

2.4 Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan atau skala perusahaan pada dasarnya adalah 

pengelompokan perusahaan kedalam beberapa kelompok, diantaranya adalah 

perusahaan besar, sedang, dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan yang biasa 

dipakai untuk menentukan tingkatan perusahaan adalah : 

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor yang 

terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu. 

2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada 

suatu periode tertentu misalnya satu tahun. 

3. Total utang ditambah dengan  nilai pasar saham biasa, merupakan jumlah 

utang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada saat atau tanggal 

tertentu. 

4. Total aktiva (asset) merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki 

perusahaan pada saat tertentu.  

Seperti ukuran skala yang dikemukakan diatas, Biro Pusat Statistik (BPS) 

mengelompokkan tingkatan skala perusahaan berdasarkan jumlah tenaga kerja 

perusahaan sebagai berikut : 

Skala perusahaan    Jumlah pekerja 

Industri Rumah Tangga  < 5 orang 

Industri Kecil    5 – 19 orang 

Industri Menengah    20 – 99 orang 

Industri Besar     >100 orang 



 

Pengelompokan perusahaan atas dasar tingkat penjualan adalah sebagai 

berikut: 

Skala perusahaan   Tingkat Penjualan Setahun  

Kecil      < Rp 3 milyar 

Sedang     Rp 3 – Rp 10 milyar 

Besar      > Rp 10 milyar 

Ukuran perusahaan yang didasarkan pada total aktiva (assets) diatur dalam 

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-11/PM/1997, pasal 1 

ayat 1a, yang menyatakan bahwa: 

“Perusahaan menengah atau kecil adalah badan hukum yang didirikan di 

Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp 

100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah)” 

 

2.5 Good Corporate Governance  

2.5.1 Definisi Good Corporate Governance  

Menurut Mardiasmo dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik (2002:17), 

governance sering dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. 

Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau 

jenis organisasi yang lain, menjadi Corporate Governance. Corporate 

Governance dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan 

atau pemerintahan perusahaan. 

Pengertian Governance menurut Azhar Kasim yang dikutip oleh Imam S. 

Tunggal dan Amin W. Tunggal (2002:5) 



 

“governance” adalah proses pengelolaan berbagai bidang kehidupan 

(sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya) dalam suatu negara serta 

penggunaan sumber daya (alam, keuangan, manusia) dengan cara yang 

sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan 

akuntabilitas. 

 

Menurut Organization for Economic Co-Operation and Development 

(EOCD), definisi Corporate Governance adalah: 

“Corporate Governance is the system by wich business corporation are 

directed and controlled. The corporate governance structure specifies the 

distribution of right and responsibilities among different participant in the 

corporation such as the boards, manager, shareholders, and other 

stakeholdersand spells aout rules, and procedures of making decision on 

corporate affairs. By doing this, also provides the structure trough wich 

the company objectives are set, and the means of attaining those abjectives 

and monitoring performances” (EOCD) 

 

Menurut Forum Corporate Governance In Indonesia (FCGI, 2002) 

definisi Corporate Governance adalah : 

“seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang 

saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para 

pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-

hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang 

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”. 

 

 

 

2.5.2 Prinsip Dasar Good Corporate Governance 

Komite Nasional Kebijakan Good Corporate Governance (KNKGCG) 

yang dibentuk tahun 1999 berdasarkan SK Menko Ekuin Nomor : 

KEP/31/M.EKUIN/08/1999 telah mengeluarkan pedoman Good Corporate 

Governance (GCG). Pedoman tersebut beberapa kali disempurnakan, terbaru pada 

tahun 2006 oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai 

pengganti KNKGCG. KNKG mengeluarkan Pedoman Umum Good Corporate 



 

Governance Indonesia. Lima prinsip dasar GCG dalam KNKG (2006) adalah 

sebagai berikut : 

1. Transparansi (Transparency) 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus 

menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang 

mudah diakses 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. 

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. 

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) 



 

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, 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. 

 

2.5.3 Manfaat Corporate Governance  

Manfaat corporate governance menurut Forum for Corporate Governance 

in Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut (FCGI, 2002) : 

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 shareholder value dan dividen.  

 

 

 



 

2.5.4 Tujuan Good Corporate Governance (GCG) 

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKG, 2006) 

menjelaskan bahwa  GCG merupakan acuan bagi perusahaan untuk melaksanakan 

GCG 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. 

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. 



 

2.6 Mekanisme Good Corporate Governance  

Dalam suatu pelaksanaan aktivitas perusahaan, prinsip Good Corporate 

Governance (GCG) dituangkan dalam suatu mekanisme. Mekanisme ini 

dibutuhkan agar aktivitas perusahaan dapat berjalan secara sehat sesuai dengan 

arah yang ditetapkan.  

Dalam kaitan ini, mekanisme governance menurut Achmad Syakhroza 

(2002;27) dapat diartikan sebagai suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang 

jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan melakukan 

pengawasan terhadap keputusan tersebut.  

Sementara menurut Mas Ahmad Daniri (2005:8) mekanisme Good 

Corporate Governance adalah suatu pola hubungan, sistem, dan proses yang 

digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan komisaris, RUPS) guna 

memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan 

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders 

lainnya, berlandaskan peraturan dan perundangan dan norma yang berlaku. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan GCG 

merupakan suatu prosedur yang dapat mengendalikan perusahaan, sehingga 

memberikan nilai tambah terhadap pemegang saham dan stakeholders secara 

berkesinambungan dalam jangka panjang.  

 

 

 

 



 

2.6.1 Indikator Mekanisme Corporate Governance 

2.6.1.1 Dewan Komisaris 

Terdapat dua sistem manajemen yang berbeda yang berasal dari dua 

sistem hukum yang berbeda (FCGI, 2002) yang membedakan mekanisme 

pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris yaitu:  

1. Sistem Satu Tingkat (One Tier System)  

Sistem satu tingkat berasal dari Sistem Hukum Anglo Saxon. Dalam 

sistem ini perusahaan hanya mempunyai satu Dewan Direksi yang pada 

umumnya merupakan kombinasi antara manajer atau pengurus senior 

(Direktur Eksekutif) dan Direktur Independen yang bekerja dengan prinsip 

paruh waktu (Non Direktur Eksekutif). Negara-negara yang menggunakan 

One Tier System misalnya adalah Amerika dan Inggris. 

Gambar 2.1 

Struktur Board of Director dalam One Tier System 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: FCGI (2002) 

 

 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Dewan Direksi (BOD) 

Direktur Eksekutif Direktur Non Eksekutif 

Chief Executive Officer (CEO) 



 

2. Sistem Dua Tingkat (Two Tiers System)   

Sistem Dua Tingkat berasal dari Sistem Hukum Kontinental Eropa. Dalam 

sistem ini perusahaan mempunyai dua badan terpisah, yaitu Dewan 

Pengawas (Dewan Komisaris) dan Dewan Manajemen (Dewan Direksi). 

Dewan Direksi bertugas mengelola dan mewakili perusahaan dibawah 

pengawasan dan pengarahan Dewan Komisaris. Dewan Direksi juga harus 

memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan juga menjawab hal-

hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Sehingga Dewan Komisaris 

bertanggung jawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen. Negara-

negara yang menggunakan Two Tiers System adalah Denmark, Jerman, 

Belanda, Jepang dan termasuk juga Indonesia. 

Gambar 2.2 

Struktur BoD dan BoC dalam Two Tiers System yang berkembang di 

Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: FCGI (2002) 

Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam 

perusahaan, terutama dalam pelaksanaan Good Corporate Governance. Menurut 

Egon Zehnder dalam FCGI (2002), Dewan Komisaris - merupakan inti dari 

Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS) 

 

Dewan Komisaris 

(BoC) 
 

Dewan Direksi (BoD) 



 

Corporate Governance - yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi 

perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Pada intinya, Dewan Komisaris 

merupakan suatu mekanisme mengawasi dan mekanisme untuk memberikan 

petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Mengingat manajemen yang 

bertanggungjawab untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing perusahaan - 

sedangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi manajemen - 

maka Dewan Komisaris merupakan pusat ketahanan dan kesuksesan perusahaan. 

(Egon Zehnder International, 2000 dalam FCGI, 2002). 

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 transparan 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.(OECD Principles of Corporate Governance) 

Namun demikian, Dewan Komisaris tidak boleh ikut serta dalam 

pengambilan keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan 

Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama 

sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris 

(KNKG, 2006). 

Agar pelaksanaan tugas Dewan komisaris dapat berjalan secara efektif, 

perlu memenuhi prinsip-prinsip berikut: 

1. Komposisi Dewan Komisaris harus memungkinkan pengambilan 

keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak 

independen. 

2. Anggota Dewan Komisaris harus profesional, yaitu berintegritas dan 

memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik 

termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan 

semua pemangku kepentingan. 

3. Fungsi pengawasan dan pemberian nasihat Dewan Komisaris mencakup 

tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara. 

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, pada 

pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas, 

maka wajib memiliki sedikitnya 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena 



 

itu, jumlah anggota Dewan Komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda 

jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan 

tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan. 

 

2.6.1.2 Dewan Komisaris Independen 

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Jakarta melalui 

peraturan BEJ tanggal 1 Juli 2000. Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di 

Bursa harus mempunyai Komisaris Independen yang secara proporsional sama 

dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham yang minoritas (bukan 

controlling shareholders). Dalam peraturan ini, persyaratan jumlah minimal 

Komisaris Independen adalah 30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris.  

Kriteria tentang Komisaris Independen menurut FCGI (2002) adalah 

sebagai berikut: 

1. Komisaris Independen bukan merupakan anggota manajemen; 

2. Komisaris Independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau 

seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara 

langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari 

perusahaan; 

3. Komisaris Independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak 

dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau 

perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula 

dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi 

menempati posisi seperti itu; 



 

4. Komisaris Independen bukan merupakan penasehat profesional 

perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan 

perusahaan tersebut; 

5. Komisaris Independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan 

yang signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya 

yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung 

atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut; 

6. Komisaris Independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau 

perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris 

perusahaan tersebut; 

7. Komisaris Independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis 

apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat 

dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya 

sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang 

menguntungkan perusahaan. 

 

2.6.1.3 Komite Audit 

Pengertian komite audit menurut Komite Nasional Kebijakan Governance 

(2006) dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yaitu : 

“Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih 

besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas 

khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang 



 

bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan 

independensinya dari manajemen.” 

Prinsip independensi sangat difokuskan terutama dalam hal menajaga 

kualitas pelaporan keuangan perusahaan. Pentingnya independensi pada komite 

audit ditegaskan oleh Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan 

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-29/PM/2004 tgl. 24 September 

2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang 

diringkas sebagai berikut : 

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultas 

Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa non audit dan 

atau jasa konsultasi lain kepada emiten atau perusahaan publik yang 

bersangkutan dalam waktu enam bulan terakhir sebelum diangkat oleh 

komisaris. 

2. Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab 

untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan emiten 

atau perusahaan publik dalam waktu enam bulan terakhir sebelum 

diangkat oleh komisaris. 

3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 

emiten atau perusahaan publik. 

4. Tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan usaha yang berkaitan 

dengan kegiatan emiten. 

5. Tidak bekerja sebagai komite audit pada perusahaan lain 



 

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris untuk memastikan 

bahwa: (i) laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip 

akuntansi yang berlaku umum, (ii) struktur pengendalian internal perusahaan 

dilaksanakan dengan baik, (iii) pelaksanaan audit internal maupun eksternal 

dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut 

temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (KNKG, 2006). 

Tanggung jawab Komite Audit dalam FCGI (2002) yaitu:  

a. Laporan Keuangan (Financial Reporting) 

Tanggung jawab Komite Audit di bidang laporan keuangan adalah untuk 

memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah 

memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal-hal sebagai berikut: 

1. Kondisi keuangan; 

2. Hasil Usahanya; 

3. Rencana dan komitmen jangka panjang. 

b. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

Tanggungjawab Komite Audit dalam bidang Corporate Governance 

adalah untuk memastikan, bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai 

undangundang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya 

dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap 

benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan 

perusahaan. 

c. Pengawasan Perusahaan (Corporate Control ) 



 

Tanggungjawab Komite Audit untuk pengawasan perusahaan termasuk di 

dalamnya pemahaman tentang masalah serta hal-hal yang berpotensi 

mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses 

pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.  

Keanggotaan komite audit menurut FCGI (2002) : 

1. Paling sedikit satu anggota Komite Audit harus mempunyai pengetahuan 

yang memadai tentang keuangan dan akuntansi; 

2. Ketua Komite Audit harus hadir pada RUPS untuk menjawab pertanyaan 

para Pemegang Saham; 

3. Komite Audit harus mengundang eksekutif yang menurut mereka tepat 

(terutama pejabat di bidang keuangan) untuk hadir pada rapat-rapat 

komite, akan tetapi apabila dipandang perlu dapat mengadakan rapat tanpa 

kehadiran seorangpun eksekutif perusahaan. Di luar itu Direktur Keuangan 

dan Kepala Satuan Kerja Audit Intern dan, seorang wakil dari auditor 

eksternal harus hadir sebagai peserta pada rapat-rapat Komite Audit; 

4. Sekretaris Perusahaan harus bertindak sebagai sekretaris Komite Audit; 

5.  Wewenang Komite Audit harus meliputi: 

a. Menyelidiki semua aktivitas dalam batas ruang lingkup tugasnya. 

b. Mencari informasi yang relevan dari setiap karyawan. 

c. Mengusahakan saran hukum dan saran profesional lainnya yang 

independen apabila dipandang perlu. 

d. Mengundang kehadiran pihak luar dengan pengalaman yang sesuai, 

apabila dianggap perlu. 



 

2.6.1.4 Kualitas Audit 

Intan (2004) mendefinisikan audit sebagai suatu proses untuk mengurangi 

ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang 

saham dengan menggunakan pihak luar untuk memberikan pengesahan terhadap 

laporan keuangan.Watts dan Zimmerman, DeAngelo dalam Rusmin (2010) 

menyatakan bahwa kualitas auditor tergantung pada relevansi laporan auditor 

dalam memeriksa hubungan kontraktual dan dalam melaporkan pelanggaran. 

Temuan pelanggaran mengukur kualitas audit berkenaan dengan pengetahuan dan 

kemampuan auditor. Sedangkan pelaporan pelanggaran tergantung kepada 

dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dorongan ini akan 

tergantung kepada independensi auditor tersebut (Intan, 2004). 

Terdapat dua proksi yang dapat digunakan untuk menggambarkan variabel 

kualitas auditor, yaitu auditor spesialis industri dan auditor big four. Auditor 

spesialis industri menggambarkan keahlian dan pengalaman audit seorang auditor 

pada bidang industri tertentu yang diproksi dengan jasa audit pada bidang industri 

tertentu. Auditor tersebut memiliki pengetahuan yang spesifik dan mendalam serta 

berpengalaman dalam suatu bidang industri tertentu (Almutari dalam Restie, 

2010). Dengan demikian, auditor spesialis industri diharapkan memiliki kinerja 

yang lebih baik dibandingkan auditor lainnya dalam meminimalisir adanya 

praktik manajemen laba (Solomon et al., Owhoso et al. dalam Rusmin 2010). 

Selain auditor spesialis industri, proksi lain dari kualitas auditor adalah 

auditor big four. Auditor big four adalah auditor yang memiliki keahlian dan 

reputasi tinggi dibanding dengan auditor non big four. Oleh karena itu, auditor big 



 

four akan berusaha secara sungguh-sungguh mempertahankan pangsa pasar, 

kepercayaan masyarakat, dan reputasinya dengan cara memberi perlindungan 

kepada public.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas auditor eksternal menurut (Tri, 

2008) adalah : 

1. Karakteristik terjadinya kecurangan 

Kecurangan frekuensi terjadinya jarang dan tidak semua auditor pernah 

mengalami kasus terjadinya kecurangan, sehingga pengalaman auditor 

berkaitan dengan kecurangan tidak banyak.  

2. Standar pengauditan 

Dalam pendektesian kecurangan yang menjadi masalah bukanlah 

ketiadaan standar pengauditan yang memberikan pedoman bagi upaya 

pendektesian kecurangan, tetapi kurang memadainya standar tersebut 

memberikan arah yang tepat. Hal ini terlihat dari uraian perkembangan 

standar pengauditan di depan yang menunjukkan usaha untuk terus 

menerus memperbaiki standar yang mengatur pendektesian kecurangan.  

3. Lingkungan kerja audit 

Tekanan-tekanan dalam lingkungan pekerjaan KAP (Kantor Akuntan 

Publik) kemungkinan berdampak buruk bagi kualitas audit. Tekanan-

tekanan lingkungan pekerjaan itu dapat dibagi menjadi atas beberapa hal 

yaitu : 

a. Tekanan kompetisi atas fee, 

b. Tekanan waktu, 



 

c. Relasi hubungan auditor-auditee. 

4. Metode dan prosedur audit 

Komisi Cohen (1978) telah menyebutkan bahwa metode dan prosedur 

audit yang tradisional tidaklah selalu dapat memberikan keyakinan yang 

seharusnya diberikan dalam upaya pendektesian kecurangan. Komisi ini 

menyarankan agar auditor menaruh perhatian atas efektifitas teknik 

pengauditan konvensional dan perlunya pengembangan teknik baru. 

 

2.7 Hubungan Struktur Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba  

Struktur kepemilikan saham mencerminkan distribusi kekuasaan dan 

pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan 

(Nuryaman, 2008). Kepemilikan manajerial merupakan suatu kondisi dimana 

manajer memiliki saham dalam perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut 

sebagai pemegang saham perusahaan. Jensen & Meckling (1976) menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi 

masalah keagenan dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan manajer 

dengan pemegang saham. Masalah keagenan dapat diminimalisasi dengan cara 

meningkatkan kepemilikan manajerial karena dengan kepemilikan manajerial 

yang semakin meningkat maka manajemen akan cenderung berusaha 

meningkatkan kinerjanya untuk kepentingan pemegang saham dan untuk 

kepentingan dirinya sendiri (Hamongan dan Mas’ud, 2006), dengan kata lain 

tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dipengaruhi oleh 

persentase tertentu kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak manajemen. 



 

Syaiful (2007) melakukan penelitian dengan menggunakan variabel 

independen berupa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran 

dewan direksi, komite audit, dan variabel dependen berupa manajemen laba. Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap praktik manajemen laba. Hasil ini diperkuat dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Muh. Arif dan Bambang (2007) yang membuktikan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba 

dengan arah hubungan negatif. Hal ini berarti semakin banyak saham yang 

dimiliki oleh manajemen, maka akan semakin rendah praktek manajemen laba.  

 

2.8 Hubungan Struktur Kepemilikan Institusional dan Manajemen Laba 

Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi 

kesalahan yang terjadi. Investor institusional memiliki beberapa kelebihan 

dibanding dengan investor individual, diantaranya yaitu: 

1. Investor institusional memiliki sumber daya yang lebih daripada investor 

individual untuk mendapatkan informasi. 

2. Investor institusional memiliki profesionalisme dalam menganalisa 

informasi, sehingga dapat menguji tingkat keandalan informasi. 

3. Investor institusional, secara umum, memiliki relasi bisnis yang lebih kuat 

dengan manajemen. 

4. Investor institusional memiliki motivasi yang kuat untuk melakukan 

pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. 



 

5. Investor institusional lebih aktif dalam melakukan jual beli saham 

sehingga dapat meningkatkan jumlah informasi secara cepat yang 

tercermin di tingkat harga. 

Kelebihan yang dimiliki oleh pemilik institusional tersebut diduga mampu 

membatasi prilaku opurtunistik manajemen, sehingga manajemen laba dapat 

dimilimalisir. Pratana dan Mas’ud (2003) melakukan penelitian yang menguji 

hubungan kepemilikan institusional dengan manajemen laba menemukan bukti 

bahwa kepemilikan institusional yang tinggi dapat membatasi manajer untuk 

melakukan pengelolaan laba. Artinya, semakin besar kepemilikan saham 

institusional maka semakin kecil praktik manajemen laba. Ini disebabkan karena 

kepemilikan saham yang terkonsentrasi dapat membuat pemegang saham pada 

posisi yang kuat untuk mengendalikan manajemen secara efektif sehingga mampu 

membatasi perilaku oportunis oleh manajer. 

Berbeda dengan Muh. Arif dan Bambang (2007) dan Syaiful (2007) dalam 

penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai 

pengaruh terhadap manajemen laba. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tuti (2009) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. Kepemilikan institusional 

memberikan pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba 

mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan institusional tidak 

dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan manajemen laba. 

 

 



 

2.9 Hubungan Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan dapat didefinisikan sebagai upaya penilaian besar atau 

kecilnya sebuah perusahaan. Pada umumnya penelitian di Indonesia 

menggunakan total aktiva atau total penjualan sebagai proksi dari ukuran 

perusahaan. Perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk 

melakukan manajemen laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil karena 

perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pihak luar, baik oleh investor, 

kreditor, pemerintah maupun masyarakat. Ukuran perusahaan diduga mampu 

mempengaruhi besaran pengelolaan laba perusahaan, dimana jika pengelolaan 

laba tersebut oportunis maka semakin besar perusahaan semakin kecil 

pengelolaan laba (berhubungan negatif) tapi jika pengelolaan laba efisien maka 

semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi pengelolaan labanya 

(berhubungan positif) (Silvia dan Siddharta, 2005). 

Marihot dan Deddy (2007) dalam penelitiannya menemukan ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Silvia dan 

Siddharta (2005) dan Nuryaman (2008) menemukan ukuran perusahaan 

berhubungan negatif signifikan dengan manajemen laba. Artinya semakin besar 

perusahaan semakin kecil pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Ini 

mengindikasikan bahwa perusahaan besar kecenderungan melakukan tindakan 

manajemen labanya lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang ukurannya 

lebih kecil. Namun, penelitian Halim dkk (2005) dengan data LQ 45 di BEJ (BEI) 

menemukan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

 



 

2.10 Hubungan Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Manajemen 

Laba 

 

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas 

pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan 

mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba 

yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Karakteristik dewan 

komisaris secara umum dan khususnya komposisi dewan dapat menjadi suatu 

mekanisme yang menentukan tindakan manajemen laba. Melalui peranan dewan 

dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak 

manajemen, komposisi dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang 

efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas 

atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan. Dapat dikatakan 

bahwa persentase komposisi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang 

berasal dari luar perusahaan mempunyai kecenderungan mempengaruhi 

manajemen laba dan kinerja keuangan yang dihasilkan (Tuti, 2009). 

Penelitian yang dilakukan oleh Marihot dan Doddy (2007) menemukan 

bahwa variabel proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris independen 

telah efektif dalam menjalankan tanggungjawabnya mengawasi kualitas pelaporan 

keuangan demi membatasi manajemen laba di perusahaan. Hal tersebut 

disebabkan karena dengan makin banyak anggota komisaris independen maka 

proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin 

banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya 

transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan.  



 

Namun Muh. Arif  dan Bambang (2007) menemukan bahwa proporsi 

dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan. Hal ini dapat 

dijelaskan bahwa penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris 

independen dimungkinkan hanya sekedar memenuhi ketentuan formal, sementara 

pemegang saham mayoritas (pengendali/founders) masih memegang peranan 

penting sehingga kinerja dewan tidak meningkat bahkan turun (Gideon, 2005). 

Sylvia dan Siddharta (2005) juga menyatakan bahwa pengangkatan dewan 

komisaris independen oleh perusahaan mungkin hanya dilakukan untuk 

pemenuhan regulasi saja tapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan Good 

Corporate Governance (GCG) di dalam perusahaan. 

 

2.11  Hubungan Komite Audit dan Manajemen Laba 

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk 

melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite Audit bertugas 

membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa: (i) laporan keuangan 

disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, (ii) 

struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, (iii) 

pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar 

audit yang berlaku, dan (iv) tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh 

manajemen (KNKG, 2006). Komite audit yang melaksanakan tugasnya secara 

efektif diduga mampu mengurangi sifat oportunistik manajemen yang melakukan 

manajemen laba dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan 

pengawasan pada audit eksternal (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Berdasarkan 



 

Peraturan No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) No. KEP-29/PM/2004 tgl. 24 September 2004 keanggotaan komite 

audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. 

Anggota komite yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota 

komite ini merupakan komisaris independen sekaligus ketua komite. Anggota 

lainnya yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak 

eksternal yang independen.  

Penelitian Hamongan dan Mas’ud (2006) menemukan bahwa dengan 

adanya komite audit dalam perusahaan, discretionary accruals semakin rendah, 

yang berarti kualitas laba yang dihasilkan semakin tinggi. Hamongan dan Mas’ud 

(2006) menyatakan bahwa dengan adanya komite audit akan memiliki 

konsekuensi pada laporan keuangan, yaitu : (1) berkurangnya pengukuran 

akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak 

tepat, dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan ilegal. 

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Marihot dan 

Doddy (2007)  yang menemukan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Hal ini berarti komite audit yang ada di perusahaan 

sebagai salah satu mekanisme corporate governance mampu mengurangi tindak 

manipulasi laba oleh manajemen .  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Linda (2004) yang menguji 

pengaruh komite audit terhadap praktik manajemen laba menemukan bahwa 

komite audit berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Artinya, komite audit 

belum berhasil mengurangi manajemen laba. Silvia dan Siddharta (2005) juga 



 

menemukan bahwa keberadaan komite audit tidak terbukti mempengaruhi besaran 

pengelolaan laba secara signifikan. Hal ini mungkin terjadi karena pengangkatan 

komite audit oleh perusahaan hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja 

tetapi tidak dimaksudkan untuk menegakkan good corporte governance di 

perusahaan.  

 

2.12  Hubungan Kualitas Audit dan Manajemen Laba 

Berdasarkan teori agensi yang mengasumsikan bahwa manusia itu selalu 

self-interest maka kehadiran pihak ketiga yang independen sebagai mediator 

hubungan antara prinsipal dan agen sangat diperlukan. Dalam hal ini adalah 

auditor independen. Kualitas audit merupakan salah satu pertimbangan penting 

bagi investor untuk menilai kewajaran suatu laporan keuangan. Kualitas audit 

dipandang sebagai kemampuan untuk mempertinggi kualitas suatu laporan 

keuangan bagi perusahaan maka audit yang berkualitas tinggi diharapkan mampu 

meningkatkan kepercayaan investor. Akuntan publik sebagai auditor eksternal 

yang relatif lebih independen dari manajemen dibandingkan auditor internal 

sejauh ini diharapkan dapat meminimalkan kasus rekayasa laba dan meningkatkan 

kredibilitas informasi akuntansi dalam laporan keuangan. 

Rusmin (2010) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor 

spesialis industri menghasilkan nilai discretionary accruals yang lebih rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh auditor non-spesialis industri. 

Dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa auditor spesialis industri lebih 



 

memiliki kemampuan dalam mendeteksi adanya praktik manajemen laba 

dibandingkan dengan auditor non-spesialis industri. 

Nuryaman (2008) dalam penelitiannya menemukan kualitas audit dengan 

proksi spesialisasi Industri Kantor Akuntan Publik (KAP)  berpengaruh negatif  

tidak signifikan terhadap manajemen laba. Ini bermakna bahwa audit oleh KAP 

besar yaitu KAP yang memiliki pangsa pasar besar, ternyata tidak menjadikan 

jaminan memberikan audit yang kualitasnya lebih tinggi. 

  


