BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.

Tinjauan Teoritis
1.

Teori Keagenan (Agency Theory)
Konsep agency teory menurut Anthony dan Govindarajan (1995)

dalam Ma’ruf (2006) adalah hubungan atau kontak antara principal dan
agent. Principal mempekerjakan agent untuk melakukan tugas untuk
kepentingan principal, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan
keputusan dari principal kepada agent. Pada perusahaan yang modalnya
terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai principal, dan CEO
(Chief Executive Officer ) sebagai agent mereka.
Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan
untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen
dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah
kontrak antara manajer (agent) dengan pemegang saham (principal).
Hubugan kegenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer
dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk
ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri
sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan
masing–masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi
adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan
pengembalian yang lebih besar dan secepat–cepatnya atas investasi yang
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mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya
diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar–
besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.
Kondisi perusahaan yang dilaporkan oleh manajer tidak sesuai atau
tidak mencerminkan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini
disebabkan perbedaan informasi yang dimiliki antara manajer dengan
pemegang saham. Sebagai pengelola, manajer lebih mengetahui keadaan
yang ada dalam perusahaan daripada pemegang saham. Keadaan tersebut
dikenal sebagai asimetri informasi. Asimetri informasi antara manajemen
(agent) dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada
manajer untuk melakukan manajemen laba (Richardson, 1998) dalam
Suryani (2010).
Eisenhardt (1989), dalam Ujiyanto dan Pramuka (2007) menyatakan
bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1)
manusia pada umumya mementingkan diri sendiri (self interest), (2)
manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang
(bounded rationality), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (risk
averse). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa
konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham
dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan
cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku opportunictis dari manajer,
manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal
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sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham
karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk
menjalankan perusahaan.

2. Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan
Definisi laporan keuangan menurut Baridwan, 2004 yaitu ringkasan
dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang
bersangkutan. Manajemen membuat laporan keuangan dengan tujuan untuk
mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh
para pemilik perusahaan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1
(2009):
Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi
keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan
adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja
keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar
kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.
Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban
manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada
mereka.
Menurut Leopold A Berstein (1998) dalam Suryani (2010) laporan
keuangan merupakan kinerja keuangan yang lampau dan posisi keuangan
saat ini. Laporan keuangan dirancang untuk menyediakan informasi pada
empat aktivitas usaha utama yaitu kegiatan perencanaan, keuangan,
investasi, dan operasi. Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan
tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan

Universitas Sumatera Utara

kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Menurut Zaki Baridwan laporan
keuangan yang disusun oleh manajemen terdiri dari :
1) Neraca

yaitu laporan yang menunjukan keadaan keuangan suatu perusahan
pada tanggal tertentu.
2) Laporan Rugi Laba

yaitu laporan yang menunjukan hasil usaha dan biaya-biaya selama
suatu periode akuntansi.
3) Laporan Perubahan Modal

yaitu laporan yang menunjukan sebab-sebab perubahan modal dari
jumlahpada awal periode menjadi jumlah modal pada akhir periode.
4) Laporan Perubahan Posisi Keuangan

yaitu laporan yang menunjukan arus dana (arus kas) dan perubahan
dalamposisi keuangan selama tahun buku.
Menurut Zaki Baridwan bahwa laporan keuangan akan bermanfaat
bila memenuhi ketujuh kualitas sebagai berikut :
1) Relevan.
Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud
penggunaanya. Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para
pengambil keputusan, informasi demikian tidak akan ada gunanya,
betapapun kualitas lainnya terpenuhi. Sehubungan dengan tujuan
relevansi

seyogyanya

dipilih

metode-metode

pengukuran

dan
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pelaporan akuntansi keuangan yang akan membantu sejauh mungkin
para pemakai dalam pengambilan jenis-jenis keputusan yang
memerlukan

penggunaan

data

akuntansi

keuangan.

Dalam

mempertimbangkan relevansi dari pada informasi yang bertujuan
umum (general purpose information), perhatian difokuskan pada
kebutuhan umum pemakai dan bukan pada kebutuhan khusus pihakpihak tertentu; dengan demikian, suatu informasi mungkin mempunyai
tingkat relevansi yang tinggi untuk kegunaan khusus tertentu,
sementara kecil sekali relevansinya bagi kegunaan yang lain.
2) Dapat Dimengerti
Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya, dan dinyatakan
dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas
pengertian para pemakai. Dalam hal ini, dari pihak pemakai juga
diharapkan adanya pengertian/pengetahuan mengenai aktivits-aktivitas
ekonomi perusahaan, proses akuntansi keuangan, serta istilah-istilah
teknis yang digunakan dalam laporan keuangan.
3) Daya Uji
Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbanganpertimbangan dan pendapat yang subyektif. Sehubungan dengan
keterlibatan manusia didalam proses pengukuran dan penyajian
informasi, sehingga proses tersebut tidak lagi berlandaskan pada realita
obyektf semata. Dengan demikian untuk meningkatkan manfaatnya,
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informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang
independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.
4) Netral
Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak
bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak-pihak tertentu.
5) Tepat Waktu
Informasi harus disampaikan sedini mungkin untuk digunakan sebagai
dasar untuk membantu dalam pengambilan keputusan-keputusan
ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan
tersebut.
6) Daya Banding.
Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari
perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan perusahaanperusahaan lainnya pada periode yang sama.
7) Lengkap.
Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi
keuangan yang dapat memenuhi secukupnya enam tujuan kualitas
diatas; dapat juga diartikan sebagai pemenuhan standar pengungkapan
yang memadai dalam laporan keuangan.
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3.

Konsep Laba
Konsep Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, (IAI,

1994) mengartikan income sebagai berikut:
“Penghasilan (income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu
periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau
penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak
berasal dari kontribusi penanaman modal”.
Fisher (1912) dan Bedford (1965) dalam Chariri dan Ghozali (2007)
menyatakan bahwa pada dasarnya ada tiga konsep yang laba yang umum
dibicarakan dan digunakan dalam ekonomi. Konsep laba tersebut adalah:
1. Psychic Income
Menunjukkan konsumsi barang / jasa yang dapat memenuhi kepuasan
dan keinginan indivdiu.
2. Real income
Menunjukkan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan
oleh kenaikan cost of living
3. Money Income
Menunjukkan kenaikan nilai moneter sumber–sumber ekonomi yang
digunakan untuk konsumsi sesuai dengan cost of living
Informasi tentang laba dapat dilihat dalam Laporan laba rugi perusahaan.
Laporan laba rugi adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi
perusahaan selama periode tertentu (Kieso, 2002). Unsur–unsur utama
yang terdapat dalam laporan laba rugi, antara lain :
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1. Pendapatan
Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan aktiva suatu entitas (
atau kombinasi keduanya) selama satu periode, yang berasal dari
pengiriman atau produksi barang, penyerahan jasa, atau pelaksanaan
kegiatan lainnya yang merupakan kegiatan utama perusahaan secara
terus menerus.
2. Expense
Biaya adalah aliran keluar atau pemakaian aktiva suatu entitas, atau
penambahan hutang suatu entitas (atau kombinasi keduanya) selama
satu periode, yang berasal dari pengiriman atau produksi barang,
penyerahan jasa, atau pelaksanaan kegiatan lainnya yang merupakan
kegiatan perusahaan secara terus-menerus.
3. Keuntungan (Gain)
Keuntungan adalah kenaikan ekuitas (aktiva neto) dari transaksi
insidentil suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa, dan
kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam suatu periode di luar
transaksi yang berasal ari pendapatan dan investasi oleh pemilik.
4. Kerugian (Losses)
Kerugian adalah penurunan ekuitas (aktiva neto) dari transaksi
insidentil suatu entitas dan berasal dari semua transaksi, peristiwa, dan
kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas dalam satu periode di luar
transaksi yang berasal dari biaya dan distribusi pada pemilik.
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4.

Manajemen Laba
Manajemen laba yaitu suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan–

pilihan yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat
mencapai tingkat laba yang diinginkan (Belkaoui, 2004). Scott (2006)
mendefinisikan manajemen laba sebagai pilihan kebijakan akuntansi yang
dilakukan manajer untuk tujuan spesifik. Dari definisi tersebut, dapat
disimpulkan bahwa manajer mempunyaiperilaku opportunistic dalam
mengelola perusahaan. Manajer mempunyai kebebasan untuk memilih dan
menggunakan alternatif–alternatif yang tersedia utuk menyusun laporan
keuangan sehingga laba yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang
diinginkan walaupun laba yang dihasilkan tersebut tidak mencerminkan
keadaan perusahaan yang sebenarnya. Scott (2006) membagi pola
manajemen laba menjadi 4:
1. Taking a bath
Pola ini terjadi saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru
dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini
diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.
2. Income minimization
Pola ini mirip dengan pola taking a bath namun lebih sedikit ekstrim.
Pola ini biasanya dilakukan saat perusahaan mendapatkan profitabilitas
yang tinggi sehingga jika profitabilitas pada periode yang akan datang
diperkirakan akan mengalami penurunan yan cukup drastis, maka
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perusahaan dapat menggunakan laba sebelumnya untuk mengatasi hal
tersebut.
3. Income maximization
Manajer perusahaan melaporkan net income yang tinggi untuk tujuan
mendapatkan bonus. Income maximization dilakukan saat perusahaan
mengalami penurunan laba.
4. Income smoothing
Income smoothing merupakan salah satu pola manajemen laba yang
dilakukan dengan cara meratakan perolehan laba yang perusahaan
sehingga laba yang diperoleh tidak terlalu berfluktuasi. Biedelman
(1973) dalam Chariri dan Ghozali (2007) menyatakan 2 alasan yang
digunakan manajemen untuk melakukan income smoothing. Alasan
pertama didasarkan pada asumsi bahwa pola laba periodik yang stabil
dapat mendukung tingkat dividen yang lebih tinggi dibandingkan pola
laba periodik yang berfluktuasi. Kedua, berkaitan dengan upaya
meratakan kemampuan untuk mengantisipasi pola fluktuasi laba
periodik.

5.

Corporate Governance
Pengertian corporate governance menurut FCGI yaitu 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
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hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang
mengatur dan mengendalikan perusahaan. Corporate governance bertujuan
untuk menciptakan nilai tambah bagi pihak-pihak pemegang kepentingan
(Almilia dan Sifa, 2006). Menurut Linan (2000) dalam Hastuti (2005)
terdapat empat prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Keempat
prinsip tersebut adalah :
1.

2.

Keadilan (fairness) yang meliputi :
a.

Perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham.

b.

Perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.

Transparansi (transparancy) yang meliputi:
a.

Pengungkapan informasi yang bersifat penting.

b.

Informasi

harus

disiapkan,

diaudit,

diungkapkan

dengan

pembukuan berkualitas.
c.
3.

Penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu dan efisien.

Dapat

dipertanggungjawabkan

(accountability)

yang

meliputi

meliputi:
a.

Dewan direksi bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan
pemegang saham.

4.

b.

Penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen.

c.

Akses terhadap informasi secara akurat, relevan dan tepat waktu

Pertanggungjawaban (responsibility) meliputi:
a.

Menjamin

dihormatinya

segala

hak

pihak-pihak

yang

berkepentingan.
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b.

Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan
untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hakhak mereka.

c.

Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi pihak yang
berkepentingan.

d.

Jika

diperlukan,

para

pihak

yang

berkepentingan

harus

mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.
Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab
atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan
keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). Pengawasan dilakukan agar
kecenderungan manajer untuk melakukan manajemen laba berkurang agar
investor tetap memberikan kepercayaan untuk menanamkan investasinya
pada perusahaan. Vafeas (2000) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006)
mengatakan

bahwa

peranan

dewan

komisaris

diharapkan

dapat

meningkatkan kualitas laba dengan membatasi tingkat manajemen laba
melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan. Tugas dari dewan
komisaris yang dirumuskan oleh FCGI, antara lain:
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.

Universitas Sumatera Utara

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
jika perlu.
5) Memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi dalam
perusahaan.

6. Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh
terhadap manajemen laba perusahaan. Perusahaan besar cenderung
bertindak hati – hati dalam melakukan pengelolaan perusahaan dan
cenderung melakukan pengelolaan laba secara efisien. Perusahaan yang
besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih
berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak
perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nuryaman,
2008).
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7. Struktur Kepemilikan
Struktur kepemilikan merupakan jenis institusi atau perusahaan
yang memegang saham terbesar dalam suatu perusahaan (Wahyudi dan
Pawestri, 2006) dalam Isnanta (2008). Struktur kepemilikan dapat berupa
investor individual, pemerintah, dan institusi swasta. Struktur kepemilikan
dipercaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi jalannya perusahaan
yang nantinya dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Agency problem
dapat dikurangi dengan adanya struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan
merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen
dan pemegang saham (Faisal, 2004). Jensen dan Meckling (1976) dalam
Faisal (2004) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan
institusional adalah mekanisme pengawasan kepemilikan yang dapat
mengendalikan masalah keagenan.
Struktur kepemilikan dalam suatu perusahaan dapat dikelompokkan
dalam beberapa kategori. Struktur kepemilikan dapat dikelompokkan
dalam kepemilikikan terkonsentrasi dan menyebar. Selain itu juga dapat
dikelompokkan secara lebih spesifik lagi dalam kategori struktur
kepemilikan yang meliputi kepemilikan oleh institusi domestik, institusi
asing, pemerintah, karyawan, dan individual domestik (Xu, 1997) dalam
Isnanta (2008). Namun, dalam penelitian ini hanya mencakup 3 kategori
yaitu :
1.

Kepemilikan institusional
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Kepemilikan

institusional

memiliki

kemampuan

untuk

mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif
sehingga dapat mengurangi manajemen laba (Ujiyantho dan Pramuka,
2007). Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh
pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar
negeri, dana perwalian serta institusi lainnya pada akhir tahun (Shien, et.al.
2006) dalam Isnanta (2008). Adanya kepemilikan oleh investor
institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal
terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu
sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau
sebaliknya terhadap kinerja manajemen.
2. Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh
manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang
dimiliki oleh manajemen (Sujoko dan Soebiantoro, 2007). Menurut
Itturiaga dan Sanz (2000) dalam Isnanta (2008) struktur kepemilikan
manajerial dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan
keagenan

(agency

approach)

dan

pendekatan

ketidakseimbangan

(asymmetric information approach). Selain kepemilikan institusional,
kepemilikan manajerial juga dianggap

bisa

mengurangi perilaku

opportunistic manajer. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham
manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan
(congruance) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham
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(Faisal, 2004). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajer yang
mempunyai kepemilikan saham di perusahaan akan cenderung bertindak
sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena terdapat kesamaan
kepentingan antara keduanya.
3. Kepemilikan Terkonsentrasi
Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang memiliki
dua kelompok pemegang saham, yaitu controlling interest (kepemilikan
saham pengendalian) dan minorit interest (kepemilikan saham minoritas)
(shareholders). Anderson (2002) dalam Isnanta (2008) mengatakan bahwa
perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga mempunyai struktur yang
menyebabkan berkurangnya konflik agensi antara pemegang saham dan
kreditur, dimana kreditur menganggap kepemilikan keluarga lebih
melindungi kepentingan kreditur. Anderson (2002) dalam Isnanta (2008)
menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas justru diuntungkan dari
adanya kepemilikan keluarga. Arifin (2003) dalam Isnanta (2008)
menunjukkan bahwa perusahaan publik di Indonesia yang dikendalikan
keluarga atau negara atau institusi keuangan masalah agensinya lebih baik
jika dibandingkan perusahaan yang dikontrol oleh publik atau tanpa
pengendali utama. Menurutnya, dalam perusahaan yang dikendalikan
keluarga, masalah agensinya lebih kecil karena berkurangnya konflik
antara principal dan agent. Jika kepemilikan keluarga lebih efisien, maka
pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga yang tinggi pengelolaan
laba yang oportunis dapat dibatasi. Tetapi pengendalian yang lebih efisien
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dalam kepemilikan keluarga tersebut besar kemungkinan tidak berlaku di
perusahaan konglomerasi – seperti yang banyak terdapat di Indonesia
(Isnanta,2008).

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu
Penelitian yang dilaksanakan sekarang ini, merujuk pada penelitian yang
dilakukan sebelumnya antara lain Faisal (2004) menguji hubungan antara
struktur kepemilikan, corporate governance, dan biaya agency. Sampel dalam
penelitian ini adalah 33 perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 1999 – 2001.
Variabel yang digunakan dalan penelitian ini adalah kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, ukuran dewan direksi, ukuran perusahaan, leverage,
dividen, dan risk. Hasil penelitian menunjukkan variabel kepemilikan
manajerial,

kepemilikan

institusional,

ukuran

perusahaan dan

risiko

berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan, ukuran dewan direksi dan
dividen berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. Leverage tidak
berpengaruh terhadap biaya keagenan. Nasution dan Setiawan (2007) pada
industri perbankan selama tahun pengamatan 2000-2004 menunjukkan bahwa
proporsi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, dan keberadaan komite
audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Ujiyantho dan Pramuka (2007)
dalam penelitiannya terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
selama tahun 2001-2004 menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan
ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba,
sedangkan kepemilikan manajerial dan keberadaan komisaris independen
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terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba. Nuryaman (2008) meneliti
pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, dan mekanisme
corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur
yang terdaftar di BEI. Variabel yang digunakan adalah konsentrasi
kepemilikan, ukuran perusahaan, komposisi dewan komisaris, spesialisasi
KAP, manajemen laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi
kepemilkan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen
laba, komposisi dewan komisaris dan spesialisasi industri KAP tidak
berpengaruh terhadap manajemen laba.
Tabel 2.1
Penelitian terdahulu
No
1

2

Nama
Peneliti
Faisal
(2004)

Variabel
Penelitian
Kepemilikan
manajerial,
kepemilikan
institusional
Ukuran dewan
direksi, Agecy
cost, ukuran
perusahaan,
leverage, dividen,
risk

Metode
Analisis
Regresi
Berganda

Nasution
dan
Setyawan
(2007)

Komposisi dewan Regresi
komisaris, ukuran Berganda
dewan komisaris,
komite audit,
ukuran perusahan,
manajemen laba

Hasil
Variabel kepemilikan
manajerial, kepemilikan
institusional, ukuran
perusahaan dan risiko
berpengaruh negatif
terhadap biaya keagenan,
ukuran dewan direksi dan
dividen berpengaruh positif
terhadap biaya keagenan.
Leverage tidak berpengaruh
terhadap biaya keagenan
Komposisi dewan komisaris,
dan komite audit
berpengaruh negatif
terhadap manajemen laba,
ukuran dewan komisaris
berpengaruh positif terhadap
manajemen laba, dan ukuran
perusahaan tidak
berpengaruh terhadap
manajemen laba.
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3

Ujiyantho
dan
Pramuka
(2007)

Kepemilikan
Institusional,
kepemilikan
manajerial,
proporsi dewan
komisaris
independen,
Ukuran dewan
komisaris,
manajemen laba,
kinerja keuangan

Regresi
Berganda

4

Nuryaman
(2008)

Konsentrasi
kepemilikan,
Ukuran
perusahaan,
Komposisi dewan
komisaris,
spesialisasi KAP,
manajemen laba

Regresi
Berganda

Kepemilikan institusional
dan ukuran dewan komisaris
tidak berpengaruh terhadap
manajemen laba,
kepemilikan manajerial
berpengaruh negatif
terhadap manajemen laba,
Sedangkan proporsi dewan
komisaris independen
berpengaruh positif terhadap
manajemen laba.
Manajemen laba tidak
berpengaruh terhadap
kinerja keuangan
Konsentrasi kepemilikan,
dan Ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap
manajemen laba. Sedangkan
komposisi dewan komisaris
dan spesialisasi industri
KAP tidak berpengaruh
terhadap manajemen laba.

C. Kerangka Konseptual dan Hipotesis
1. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan sintesis atau eksplorasi dari tinjauan teori
yang mencerminkan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntutan
untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipótesis (Jurusan
Akuntansi 2004:13).
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Corporate Governance
Ukuran Dewan
Komisaris (X1)

Komposisi
Dewan
Komisaris (X2)
MANAJEMEN
LABA
(Y)

Ukuran Perusahaan
(X3)
Struktur Kepemilikan
Kepemilikan
Institusional
(X4)
Kepemilikan
Manajerial (X5)

Kepemilikan
konsentrasi (X6)

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran
Ukuran dewan komisaris berarti jumlah dewan komisaris yang ada
dalam suatu perusahaan. Jumlah dewan komisaris yang terlalu besar akan
mengurangi efektivitas pengawasan terhadap kinerja manajemen. Komite
Nasional

Kebijakan

Governance

(2004)

dalam

Isnanta

(2008)

mengemukakan:
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Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang
tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris
lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari
hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau
bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Komposisi dewan komisaris independen diukur dengan menggunakan
indikator persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar
perusahaan dari seluruh ukuran anggota dewan komisaris perusahaan.
Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan akan mengurangi
tindakan manajemen laba.
Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik
manajemen laba perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang relatif besar
akan dilihat kinerjanya oleh publik sehingga perusahaan tersebut akan
melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhati – hati, lebih
menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung di dalamnya, dan
lebih transparan. Oleh karena itu, perusahaan lebih sedikit dalam melakukan
praktik manajemen laba. Sedangkan perusahaan yang mempunyai ukuran
yang lebih kecil mempunyai kecenderungan untuk melakukan manajemen
laba dengan melaporkan laba yang lebih besar untuk menunjukkan kinerja
perusahaan yang memuaskan.
Institusional selaku pemilik perusahaan memiliki insentif untuk
membatasi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer atas investasi
yang telah dilakukannya, sehingga kepemilikan institusional yang lebih besar
mampu melakukan mekanisme monitoring atas tindakan pengelolaan yang
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dilakukan oleh manajer perusahaan (Nikmah dan Suranta, 2005). Masulis
(1980) dalam Isnanta (2008) melakukan penelitian dalam kaitannya dengan
relevansi keputusan pendanaan, menemukan bahwa sehari sebelum dan
sesudah pengumuman peningkatan proporsi hutang terdapat kenaikan
abnormal return, sebaliknya pada saat perusahaan mengumumkan penurunan
proporsi hutang berpengaruh kepada penurunan abnormal return. Pengaruh
dari struktur kepemilikan perusahaan secara lebih lanjut dapat dijelaskan dari
hasil penelitian berikut ini: (1) Terdapat hubungan yang positif dan signifikan
antara kepemilikan terkonsentrasi dan produktifitas sebagai salah satu proksi
dari kinerja perusahaan. (2) Pengaruh kepemilikan terkonsentrasi lebih kuat
untuk perusahaan yang didominasi oleh legal person shareholders daripada
perusahaan yang didominasi oleh perusahaan. (3) Profitabilitas perusahaan
berhubungan positif dengan proksi pemilikan saham oleh legal person tetapi
berhubungan negatif dengan proksi pemilikan saham oleh perusahaan (4)
Produktifitas tenaga kerja cenderung menurun saat proporsi kepemilikan
saham oleh perusahaan meningkat. Kepemilikan saham oleh legal person
shareholders dapat memonitor manjemen secara efektif melalui pengendalian
oleh board of directors, pemilihan karyawan perusahaan dan pemberian
kompensasi terhadap chief corporate officer.

2. Hipotesis
Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 :

Ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba.
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H2 :

Komposisi

dewan

komisaris

independen

berpengaruh

signifikan terhadap manajemen laba.
H3 :

Ukuran

perusahaan

berpengaruh

signifikan

terhadap

manajemen laba.
H4 :

Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba.

H5 :

Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba.

H6 :

Kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh signifikan terhadap
manajemen laba.

H7 :

Ukuran dewan komisaris,

komposisi dewan komisaris

independen, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional,
kepemilikan

manajerial,

dan kepemilikan terkonsentrasi

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba secara
simultan.

Universitas Sumatera Utara

