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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Landasan Teori 

 Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung penelitian ini. 

Teoriteori tersebut akan membantu dalam proses pembentukan kerangka 

pemikiran dan perumusan hipotesis. Penjelasan teori ini juga bisa dibuat untuk 

menganalisis hasil penelitian. Selain itu penjelasan teori ini di lengkapi teori-teori 

dan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan topik yang di pilih oleh 

penulis. 

 

2.1.1. Teori Agensi (Agency Theory) 

Persektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami 

isugood corporate governance dan earning management. Agensi teori 

mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk 

menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep 

yaitu konsep Good Corporate Governance yang bertujuan untuk menjadikan 

perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan 

pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara 

manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung 

jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai 

imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. Dengan 

hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan dimana 
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masing-masing pihak berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki, 

sehingga muncullah informasi asimetri antara manajemen dengan pemilik yang 

dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba 

dalam rangka menyesatkan pemilik mengenai kinerja ekonomi perusahaan 

(Sefiana, 2009). 

Teori agensi merupakan hubungan atau kontrak antara pemilik dan agen. 

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Dalam teori 

keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih 

(principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan 

kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen 

tersebut. 

Masalah keagenan (agency problem) pada awalnya dieksplorasi oleh Ross 

(1973), sedangkan eksplorasi teoritis secara mendetail dari teori keagenan pertama 

kali dinyatakan oleh Jensen and Mecking (1976), menyebutkan manajer suatu 

perusahaan sebagai “agen” dan pemegang saham “principal”. Pemegang saham 

yang merupakan principal mendelegasikan pengambilan keputusan bisnis kepada 

manajer yang merupakan perwakilan atau agen dari pemegang saham. 

Permasalahan yang muncul sebagai akibat sistem kepemilikan perusahaan seperti 

ini bahwa adalah agen tidak selalu membuat keputusan-keputusan yang bertujuan 

untuk memenuhi kepentingan terbaik principal. 

Salah satu asumsi utama dari teori agensi bahwa tujuan principal dan 

tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan 

cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan 
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kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi 

perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada 

memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-

proyek yang menguntungkan jangka panjang. 

Terdapat cara-cara langsung yang digunakan pemegang saham untuk 

memonitor manajemen perusahaan sehingga membantu memecahkan konflik 

keagenan. Pertama, pemegang saham mempunyai hak untuk mempengaruhi cara 

perusahaan dijalankan melalui voting dalam rapat umum pemegang saham , hak 

voting pemegang saham merupakan bagian penting dari asset keuangan mereka. 

Kedua, pemegang saham melakukan resolusi dimana suatu kelompok pemegang 

saham secara kolektif melakukan lobby terhadap manajer (mewakili perusahaan) 

berkenaan dengan isu-isu yang tidak memuaskan mereka. Pemegang saham juga 

mempunyai opsi divestasi (menjual saham mereka), divestasi mereprestasikan 

suatu kegagalan dari perusahaan untuk mempertahankan investor, dimana 

divestasi diakibatkan oleh ketidakpuasan pemegang saham atas aktivitas manajer 

(Warsono, 2003). 

Manajemen laba didasari oleh adanya teori agensi yang menyatakan 

bahwa setiap individu cenderung untuk memaksimalkan utilitasnya. Konsep dari 

teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Principal 

memperkerjakan agen untuk melakukan tugas dalam rangka memenuhi 

kepentingan principal. 
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2.1.2 Pengertian Bank 

Bank adalah salah satu jenis usaha yang berhubungan dengan menabung, 

perputaran uang, deposito dan lainnya. Menurut Susilo dan Budisantoso (2000:5) 

bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana. 

Penghimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yaitu 

tabungan, giro dan deposito dan secara tidak langsung berupa pinjaman. 

Penyaluran dana dilakukan dengan tujuan modal kerja, investasi dan deposito dan 

untuk jangka panjang dan jangka menengah. Kegiatan usaha dari bank meliputi 

tiga kegiatan utama yaitu: 

Bank

Menyalurkan Dana

(Lending)

Memberikan Jasa 

Lainnya

Menghimpun Dana

(Funding)

TabunganGiro Deposito
Kredit 

investasi

Kredit 

modal kerja
TransferKliring Inkaso

Sumber: Kasmir,2000:12-15 

Gambar 2.1 Tiga Kegiatan Utama Bank 

Banyaknya jasa yang diberikan bank sangat beragam, hal ini tergantung 

dari kemampuan masing – masing bank. Semakin mampu dan baik bank tersebut 

maka akan semakin banyak jasa – jasa yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat 

dilihat dari sisi permodalan, aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan 

sensitifitas bank terhadap resiko pasar yang dimiliki oleh masing – masing bank. 

Kegiatan yang ada dalam bank ditentukan oleh fungsi – fungsi yang 

melekat pada bank tersebut. Menurut Undang – Undang RI Nomor 3 tahun 2004 

fungsi bank tersebut diuraikan sebagai berikut: 
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a. Fungsi pengumpulan dana, adalah dana dari masyarakat yang disimpan di 

bank yang merupakan sumber dana untuk bank selain dana bank, 

b. Fungsi pemberian kredit, dana yang dikumpulkan dari masyarakat dalam 

bentuk tabungan, giro dan deposito harus segera diputarkan sebab dari 

dana tersebut bank akan terkena beban bunga, jasa giro bunga deposito, 

bunga tabungan, dan biaya operasional seperti gaji, sewa gedung dan 

penyusutan. 

c. Fungsi penanaman dana dan investasi, biasanya mendapat imbalan berupa 

pendapatan modal yang bisa berupa bunga,laba dan deviden. 

d. Fungsi pencipta uang, adalah fungsi yang paling pokok dari bank umum 

jika dilihat dari sudut pandang ekonomi makro. Tetapi dari sudut pandang 

manajer bank, bahwa dengan melupakan sama sekali fungsi ini tidak akan 

berpengaruh terhadap maju mundurnya bank yang dipimpinnya. 

e. Fungsi pembayaran, transaksi pembayaran dilakukan melalui cek, bilyet 

giro, surat wesel, kupon dan transfer uang. 

f. Fungsi pemindahan uang, kegiatan ini biasanya disebut sebagai 

pentransferan uang, yang bisa dilakukan antar bank yang sama, dan antar 

bank yang berbeda. 

 

2.1.3. Jenis-jenis Bank 

Perkembangan bank saat ini membuat bank - bank yang ada di Indonesia 

dibedakan dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan bank itu terdiri dari: 
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1. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perbankan, 

terdiri dari: 

a. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatannya secara 

konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya 

memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. 

b. Bank Perkreditan Rakyat, adalah bank yang melaksanakan kegiatan 

usaha secara konvensional atau syariah dalam kegiatannya tidak 

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 

2. Bank berdasarkan kepemilikannya 

a. Bank milik pemerintah adalah bank yang akte pendirian dan modalnya 

dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank tersebut 

merupakan milik pemerintah. Contohnya: Bank Negara Indonesia 46 

(BNI 46), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara 

(BTN), dan Bank Mandiri. 

b. Bank milik swasta nasional, merupakan bank yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte 

pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian 

keuntungan diambil oleh pihak swasta juga. Contohnya: Bank Central 

Asia (BBCA), Bank Danamon, Bank Bukopin, Bank Sinarmas, dan 

bank swasta nasional lainnya. 

c. Bank milik asing, adalah bank yang merupakan cabang dari bank yang 

berada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah 
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asing suatu negara. Contohnya American Express Bank, Hongkong 

Bank, Bangkok Bank dan bank asing lainnya. 

d. Bank milik campuran, adalah bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak 

asing dan pihak swasta nasional, kepemilikan sahamnya secara 

mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya: Inter 

Pasifik Bank, Bank Finconesia, dan bank campuran lainnya. 

3. Bank berdasarkan kegiatan devisa 

a. Bank Devisa, adalah bank yang dapat melaksanakan kegiatan 

transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang 

asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke 

luar negeri, travelers cheque, pembukuan dan pembayaran Letter of 

Credit (L/C) dan transaksi luar negeri lainnya. Untuk menjadi bank 

devisa harus memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan Bank 

Indonesia. 

b. Bank Non Devisa, adalah bank yang mempunyai izin untuk 

melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat 

melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa sehingga transaksi 

yang dilakukan hanya dalam batas - batas suatu negara. 
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4. Bank berdasarkan cara menentukan harga 

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, dalam mencari 

keuntungan dan menetapkan harga kepada para nasabahnya, bank 

yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode. 

Pertama, spead based dengan menetapkan bunga sebagai harga jual 

produk simpanan deposito dan harga beli untuk produk pinjamannya 

(kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu 

Kedua, fee based untuk jasa- jasa bank lainnya pihak perbankan 

konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam 

nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya 

provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya yang dikenal dengan 

istilah fee based. 

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah, penentuan harga atau mencari 

keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan 

cara: pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 

pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), 

prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), 

pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan 

(ijarah) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas 

barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina). 

Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga 

produknya dengan bunga tertentu. 
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2.1.4. Pengertian Bank Konvensional 

Konvensional berasal dari kata convention' (konvensi, pertemuan), jadi 

bank  konvensional adalah bank yang mekanisme operasinya berdasarkan sistem 

yang  disepakati bersama dalam suatu konvensi. Pada bank konvensional dengan 

sistem bunga, bank menjanjikan suatu nilai tertentu (biasanya dinyatakan dalam 

prosentasi suku bunga per tahun) untuk nilai uang yang ditabung. Penentuan suku 

bunga dibuat dengan pedoman dasar harus selalu menguntungkan untuk pihak 

Bank. Nilai ini harus dipenuhi bank tidak peduli apakah bank rugi atau untung 

besar. Meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang 

baik, bank tetap hanya akan membayar sejumlah nilai yang dijanjikan. Model 

simpanan seperti ini dapat merugikan salah satu pihak. 

Bank Konvensional adalah  bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara 

konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas 

pembayaran. Martono (2002) menjelaskan prinsip konvensional yang 

digunakanbank konvensional menggunakan dua metode, yaitu: (1) Menetapkan bunga 

sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, 

maupun produk pinjaman (kredit) yang diberikan berdasarkan tingkat bunga 

tertentu, (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau 

menerapakan berbagai biaya dalam nominal atau prosentase tertentu. Sistem 

penetapan biaya ini disebut fee based. 

Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah 

memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan 

pemegang saham adalah diantaranya memperoleh spread yang optimal antara 

http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-bank-dan-jenisnya.html
http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-bank-dan-jenisnya.html
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suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan interest 

difference). Dilain pihak kepentingan pemakai dana (debitor) adalah memperoleh 

tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Dengan demikian terhadap ketiga 

kepentingan dari tiga pihak tersebut terjadi antagonis me yang sulit 

diharmoniskan. Dalam hal ini bank konvensional berfungsi sebagai lembaga 

perantara saja. 

 

2.1.5. Pengertian Bank Syariah 

Menurut Wibowo (2005:17) bank syariah adalah bank yang beroperasinya 

mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata 

cara bermuamalah secara islam. Dalam pasal 1 ayat 7 ` tentang perbankan syariah 

menjelaskan bahwa, bank syariah adalah bank yang semua kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah 

dan bank pembiayaan rakyat syariah. Salah satu prinsip pokok bank syariah ialah 

aktivitas usaha bank yang meninggalkan riba.  

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip 

syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti 

ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara 

bermuamalah secara Islam. Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang 

menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan, dan 

kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis 

untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada 

hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas 
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proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling 

menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. 

Penentuan harga bagi bank syariah didasarkan pada kesepakatan antara bank 

dengan nasabah penyimpan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka 

waktunya, yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan 

diterima penyimpan. Berikut ini prinsip-prinsip yang berlaku pada bank syariah. 

Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada 

Alquran dan hadis. Bank syariah mengharamkan penggunaan harga produknya 

dengan bunga tertentu. Bagi bank syariah, bunga bank adalah riba. 

Jauh sebelum Islam melarang praktik riba, Taurat dan Injil telah melarang 

riba. Penyimpangan praktik terjadi di sana-sini, sehingga praktik riba merupakan 

kelaziman bahkan juga di pusat Islam, Makkah dan Madinah. Sejarah 

membuktikan praktik ini dikikis habis di zaman Rasulullah SAW dan Khulafaur 

Rasyidin. Muawiyah bin Abu Sufyan (661 M) mengawali pemerintahan Bani 

Umayyah sampai khalifah terakhirnya Marwan bin Muhammad (750 M). Ketika 

itu mulai dikenal praktik penukaran uang, penitipan uang, peminjaman uang, 

pengiriman uang oleh jihbiz (suatu istilah yang berasal dari bahasa Persia untuk 

petugas pajak tanah). Profesi jihbiz semakin berkembang di zaman Bani 

Abbasiyah yang diawali oleh Abul Abbas al Saffah (750 M) dan diakhiri oleh al 

Muqtadir Billah (932 M). Hukum islam telah melarang riba seperti yang 

tercantum dalam Al- Qur an surat Al Baqarah ayat 275 ayat 130 yaitu: 

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 

(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 

disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu 
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sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan 

dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya 

apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 

urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil 

riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di 

dalamnya.” 

 

Pengertian riba menurut Wibowo (2005:58) riba pada masa turunya 

Alquran adalah kelebihan yang dipungut bersama hutang yang mengandung 

unsure penganiayaan dan penindasan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan 

dari jumlah hutang. Bank syariah ada dewan pengawas syariah yang mengatur 

atau mengawasi semua kegiatan oprasionalnya. Berdasarkan Undang-Undang 

No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 tentang bank 

berprinsip syariah terdiri dari dewan komisaris dan direksi, disamping itu bank 

harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berkedudukan dikantor 

pusat bank. DPS adalah dewan yang bersifat independen yang dibentuk oleh 

Dewan Syariah Nasional. 

Peran utama dalam DPS adalah: 

1. Mengawasi jalanya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan 

ketentuan-ketentuan syariah karena tranksaksi-transaksi yang terjadi pada 

bank syariah sangat khusus. 

2. Membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa yang 

diawasinya telah berjalan sesuai ketentuan syariah. 

3. Meneliti dan memebuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. 
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2.1.6 Perbedaan Umum Bank Syariah dan Bank Konvensional 

Bank syariah dan bank konvensional dalam beberapa hal memeliki 

persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, 

teknologi computer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan dan syarat-

syarat umum pembiayaan, laporan keuangan dan sebagainya. Perbedaan antara 

bank syariah dan bank konvensional menyangkut aspek legal, struktur organisasi, 

bisnis usaha yang dibiayai dan lingkungan kerja (Machmud, 2010:11). 

1. Akad dan Aspek Legalitas 

Akad yang dilakukan dalam bank syariah memiliki konsekuensi duniawi 

dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hokum islam. 

Nasabah sering kali berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah 

dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tidak 

demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertangungjawaban hingga 

yaumul qiyamah nanti. 

2. Struktur Organisasi 

Bank syariah dapat memiliki strukturyang sama dengan bank 

konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan dereksi, tetapi unsur yang 

sangat membedakan adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah 

yang berfungsi untuk mengawasi operasional bank dan produk-produknya 

agar sesuai dengan garis-garis syariah. 

3. Bisnis dan Usaha yang dibiayai 

Bisnis dan usaha yang dilaksanakan oleh bank syariah tidak terlepas dari 

kriteria syariah. Hal tersebut menyebabkan bank syariah tidak akan 
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mungkin membiayai usaha yang mengandung unsur-unsur yang 

diharamkan. Bertolak belakang dengan bank konvensional yang semua 

usaha dibiayai. 

4. Lembaga penyelesai sengketa 

Penyelesaian perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabah pada 

perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Kedua belah 

pihak pada perbankan syariah tidak menyelesaikanya di peradilan negeri, 

tetapi menyelesaikan sesuai tata cara dan hokum materi syariah. Lembaga 

yang mengatur humum materi syariah adalah Badan Arbritrase Muamalah 

Indonesia. 

5. Lingkungan dan Budaya Kerja 

Bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sesuai dengan 

syariah. Dalam hal etika, misal sifat amanah dan siddiq, harus melandasi 

setiap karyawan sehingga tercemin intregritas eksekutif muslim yang baik. 

Selain itu, karyawan bank syariah harus professional (fathanah) dan 

mampu melakukan tugas secara team work dimana informasi merata di 

seluruh fungsional organisasi (tabligh). 
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Secara garis besar perbedaan bank syariah dengan bank konvensional 

dapat dilihat pada table berikut (Machmud, 2010): 

Tabel 2.1 

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional 

 

Aspek Bank Syariah  Bank Konvensional 

Legalitas Akad Syariah Akad Konvensional 

Struktur Organisasi Penghimpunan dan 

penyaluran dan harus 

sesuai fatwa dewan 

pengawas syariah 

Tidak terdapat dewan 

Sejenis 

Bisnis dan usaha yang 

Dibiayai 

Investasi yang halal 

 

Investasi yang halal dan 

Haram 

Hubungan dengan 

nasabah 

Prinsip kemitraan kreditor-debitor 

 

Pembagian keuntungan Prinsip bagi hasil, jual 

beli atau sewa 

Memakai perangkat 

bunga 

Lingkungan Kerja Islami Non Islami 

Sumber: Machmud (2010) 

 

Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa system bagi hasil tidak 

ada bedanya dengan system bunga sehingga mereka beranggapan bahwa bank 

syariah dengan bank konvensional sama saja yang membedakan hanya istilah 

saja. Tentunya pendapat itu tidak benar karena tingkat pemahamaan mereka 

terhadap bank syariah termasuk dalam operasionalnya masih relative kurang. 

Secara singkat perbedaan-perbedaan antara bunga dengan bagi hasil sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 

Pebandingan Bagi Hasil dengan System Bunga 

 

Bagi Hasil Bunga 

Penentuan bagi hasil dibuat sewaktu 

perjanjian dengan berdasarkan 

untung/rugi 

Penentuan bunga dibuat sewaktu 

perjanjian tanpa berdasarkan 

untung/rugi 

Jumlah nisbah berdasarkan jumlah Jumlah persen bunga berdasarkan 
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keuntungan yang dicapai modal yang ada 

Bagi hasil mengalami untung/rugi, 

resiko ditangung bersama 

Pembayaran bunga tetap sesuai 

perjanjian tanpa melihat pihak kedua 

untung/rugi 

Pemberian hasil keuntungan meningkat 

sesuai dengan keuntungan yang didapat 

Pembayaran bunga tidak meningkat 

walaupun keuntungan berlipat ganda 

Penerimaan/pembagian keuntungan 

adalah halal 

Pengambialan/pembayaran bunga 

adalah haram 

Sumber: Machmud (2010) 

 

Perbedaan juga terlihat dilaporan keuangan kedua bank tersebut, dimana 

bank syariah memiliki asas dan berbagai transaksi khusus yang tidak ada dalam 

akuntansi pada umumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 2.3 

Pebedaan Postulat Akuntansi Syariah dan Konvensional 

Laporan Keuangan Bank Syariah Laporan Keuangan Bank 

Konvensional 

1. Neraca 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Arus Kas 

4. Laporan Perubahan Ekuitas 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

6. Laporan Perubahan Dana Investasi 

Terikat 

7. Laporan Sumber dan Penggunaan 

Zakat,Infaq dan Sadhaqah 

8. Laporan Sumber dan Penggunaan 

Dana Kebajikan (Qardul Hasan) 

9. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan 

dan Bagi Hasil 

1. Neraca 

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Arus Kas 

4. Laporan Perubahan Ekuitas 

5. Catatan Atas Laporan Keuangan 

Sumber: Machmud (2010) 

 

2.1.7. Manajemen Laba 

Dalam perbankan manajemen laba merupakan tindakan yang sering kali 

dilakukan oleh manager perusahaan. Praktik tersebut dilakukan dengan tujuan 

untuk kepentingan pribadi manager maupun untuk kepentingan perusahaan. 
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Selain itu agar perusahaan yang dikelolah manager tersebut terlihat baik. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa manajemen laba (earning management) 

merupakan suatu tindakan yang disengaja dimana manajer dapat menggunakan 

kekuasaan mereka dalam menentukan kebijakan yang digunakan untuk mengatur 

tingkat laba perusahaan dalam batas prinsip akuntansi yang berterima umum serta 

dapat diterima oleh prinsip-prinsip akuntansi dalam maupun luar negeri (Pujiati 

dan Wahyuningsih, 2016). 

Manajemen laba dapat menjadi salah satu faktor yang mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan. Selain itu manajemen laba akan menambah bias 

atau ketidakjelasan dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai 

laporan keuangan yang mempercayai bahwa angka-angka laba yang disajikan dari 

hasil rekayasa sebagai angka tanpa rekayasa (Pujiati dan Wahyuningsih, 2016). 

Strategi untuk menaikan nilai perusahaan di mata investor cenderung 

meminimalkan kerugian yang mungkin dialaminya dalam menjalankan kegiatan 

usahanya. Upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk menaikan nilai 

perusahaan dengan tujuan harga saham di bursa efek akan selalu naik dan setabil 

di pengaruhi oleh laba, resiko dan spekulasi. Oleh karena itu perusahaan yang 

nilai labanya selalu konsisten mengalami peningkatan di waktu tertentu biasanya 

akan mengalami penurunan yang lebih besar di bandingkan persentase 

peningkatan laba. Hal inilah yang membuat banyak pihak manajemen di berbagai 

perusahaan melakukan praktik manajemen laba sebagai salah satu upaya untuk 

mengurangi resiko harga sahamnya turun. 
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Earning management, menurut Ahmad (2015) merupakan tindakan yang 

disengaja oleh manajer dalam menggunakan kekuasaan mereka menentukan 

kebijakan yang digunakan untuk mengatur tingkat laba perusahaan menurut 

prinsip akuntansi yang berterima umum serta dapat diterima oleh prinsip-prinsip 

dalam maupun luar negeri. Manajemen laba adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi transparansi, kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba bisa 

menambah tidak konsisten pada laporan keuangan dan memberi informasi yang 

tidak bisa dijdikan dasar pertimbangan tentang kenerja perusahaan terhadap 

stokeholder (Hamdi 2012). Sulistiawan (2011:18) menggunakan istilah earning 

management dengan sebutan creative accounting yang memiliki arti aktivitas 

badan usaha memanfaatkan teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan 

hasil yang diinginkan. Dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah tindakan 

pihak manajemen dengan sengaja mempengaruhi nilai laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan dengan cara menurunkan atau menaikan yang sesuai dengan prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku, dengan tujuan mendapatkan hasil yang diinginkan 

oleh pihak manajemen. Menurut Scott (2003) dalam Ahmad (2015) ada beberapa 

bentuk manajemen laba yang ditemui di praktiknya diantaranya yaitu taking a 

bath, income minimization, incomemaximization dan income smoothing. 

1. Taking a bath 

Dilakukan ketika perusahaan mengalami keadaan buruk atau terjadinya 

reorganisasi seperti pergantian CEO baru. Bila perusahaan harus 

melaporkan laba yang tinggi, maka manajer dipaksa untuk memenuhinya 
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sehingga manajer akan melakukan tindakan penghapusan aktiva agar laba 

yang akan datang dapat meningkat. 

2. Income minimization 

Meminimalkan laba dilakukan saat perusahaan mengalami peningkatan 

profibalitas tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhaatian politis. 

Kebijakan yang bisa diambil dengan cara mempercepat penghapusan 

terhadap asset tetap dan asset tak terwujud serta mengakui pengeluaran-

pengeluaran sebagai beban. 

3. Income maximization 

Memaksimalkan laba dilakukan saat manajer menginginkan bonus yang 

lebih besar sehingga laba perusahaan dinaikan lebih tinggi. Demikian 

dengan perusahaan yang akan mendekati pelanggaran kontrak hutang 

jangka pendek, manajer perusahaan tersebut cenderung akan 

memaksimalkan laba. 

4. Income smoothing 

Perataan laba merupakan normalisasi laba dengan cara menurunkan dan 

menaikan laba yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai trend atau 

level tertentu. 

 

2.1.8. Motivasi Manajemen Laba 

Penjelasan mengenai manajemen laba telah disampaikan di atas dan dapat 

dikatakan bahwa manajemen laba merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

manajer (agent) terhadap laba perusahaan agar terlihat lebih bagus. Kebanyakan 
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praktik manajemen laba yang dilakukan manajer adalah dengan cara penurunan 

laba (income decreasing) atau menaikan laba (income increasing). Sulistiawan 

(2011:31 36) berpendapat bahwa ada beberapa hal yang memotivasi individu atau 

badan usaha melakukan tindakan manajemen laba, di antaranya adalah sebagai 

berikut: 

1. Motivasi Bonus 

Bonus yang relatif lebih besar nilanya hanya akan diberikan ketika kenerja 

manajer berada di area pencapaian bonus yang telah ditetapkan oleh 
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pemegang saham. Kenerja manajemen salah satunya diukur dari pencapaian 

laba. Pengukuran tersebut dan skema bonus membuat pihak manajer 

termotivasi memberikan performa terbaik namun tidak menutup kemungkinan 

mereka melakukan manajemen laba. 

2. Motivasi Politis  

Motivasi ini biasanya terjadi pada perusahaan besar yang banyak menyentuh 

masyarakat, seperti perusahaan minyak, gas, listrik dan air. Demi menjaga 

tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung 

menjaga posisi keuangan di angka tertentu sehingga kenerja tidak terlalu baik. 

Pada aspek politis ini, manajer cenderung menyajikan laba yang lebih rendah 

dari nilai yang sebenarnya. 

3. Motivasi Pajak 

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama bagi pihak manajemen dan 

pemegang saham untuk mengurangi laba yang dilaporkan. Kecenderungan ini 

memotivasi manajer untuk bertindak kreatif melakukan tindakan manajemen 

laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan lebih randah tanpa 

melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan. 

4. Motivasi Pergantian Dereksi 

Motivasi ini terjadi jika jabatan CEO dalam perusahaan akan berakhir. Dalam 

hal ini, Dereksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar 

performa kerjanya terlihat pada tahun terahir meraka menjabat. Motivasi 
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utama yang mendorong prilaku kreatif tersebut adalah untuk memperoleh 

bonus yang maksimal pada akhir masa jabatanya. 

5. Initial Public Offering (penawaran saham perdana) 

Perusahaan yang belum go public belum memiliki nilai pasar, menyebabkan 

perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba pada laporan 

keuanganya yang dilaporkan pada bursa saham. Hal ini akan dipakai sebagai 

sinyal kepada investor tentang nilai perusahaan karena nilai laba yang 

dilaporkan. 

6. Motivasi kontrak hutang jangka panjang 

Motivasi ini sejalan dengan hipotesis debt covenant dalam teori akuntansi 

positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran perjanjian utang 

maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat 

memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat 

mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak. 

 

2.1.9. Metode Akrual 

Manajemen laba dilakukan dengan mempermaikan komponen-komponen 

akrual dalam laporan keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mudah 

dimainkan sesuai dengan keinginan orang yang melakukan melakukan pencatatan 

transaksi dan menusun laporan keuangan. Alasanya, komponen akrual merupakan 

komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya 

mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai dengan kas 
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yang diterima atau dikeluarkan. Oleh karena itu, upaya untuk memahami manajemen 

laba adalah dengan memahami dasar akuntansi yang selama ini digunakan dan diakui 

secara luas, yaitu akuntansi berbasis akrual. Basis akuntansi ini merupakan dasar 

pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak dan kewajibannya 

tanpa memperhatikan kapan kas akan diterima atau dikeluarkan (Sulistyanto 

2011:161).  

Menurut jones (1991) memisahkan total akrual menjadi dua yaitu akrual 

kebijakan (discretionary accrual) dan akrual bukan kebijakan (nondiscretionary 

accrual) sebagai alat untuk mengetahui apakah terjadi praktik manajemen laba. Total 

akrual digunakan mengukur manajemen laba pada tahap awal, selanjutnya 

mengkhususkanya pada discretionary accrual sebagai ukuran terhadap manajemen 

laba. Discretionary accrual merupakan kebijakan akuntansi yang memberikan 

keleluasaan terhadap pihak manajemen untuk menentukan jumlah transaksi akrual 

secara fleksibel. Kebijakan akuntansi akrual adalah suatu cara untuk mempengaruhi 

pelaporan laba yang sulit dideteksi melalui metode-metode akuntansi yang berkaitan 

dengan akrual. Bisa disimpulkan bahwa discretionary accrual merupakan transaksi 

atau metode akuntansi yang besarnya dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. 

Beberapa cara yang dilakukan untuk mempengaruhi nilai laba perusahaan 

yang berkaitan dengan akrual adalah dengan menaikan atau menurunkan biaya 

amortisasi, biaya depresiasi, mencatat kewajiban yang besar atas biaya garansi, 

potongan harga serta mencatat persediaan yang sudah usang. Apabila discretionary 

accrual suatu perusahaan cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata discretionary 
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accrual pada umumnya, maka hal itu dapat digunakan sebagai indikasi terdapat 

manajemen laba pada perusahaan tersebut. Besarnya discretionary accrual juga dapat 

diketahui dengan cara membandingkan rata-rata discretionary accrual antara dua 

kelompok perusahaan. Jika salah satu kelompok mempunyai discretionary accrual 

lebih tinggi dengan perbedaan yang signifikan, maka hal itu merupakan indikasi 

terdapat manajemen laba pada kelompok perusahaan tersebut. 

Informasi yang dihasilkan oleh pelaporan berbasis akrual membuat para 

pengguna laporan keuangan dapat mengukur akuntabilitas dari pemanfaatan seluruh 

sumber daya, menilai kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dari entitas, dan 

membuat keputusan dalam menjalankan bisnis. IFAC (2002) berpendapat bahwa 

pelaporan dengan basis akrual berguna untuk mengevaluasi kinerja. Wynne (2004) 

dalam studinya juga mengungkapkan beberapa manfaat penerapan sistem akuntansi 

berbasis akrual. Manfaat  yang pertama ialah basis akrual mampu menghasilkan 

informasi keuangan yang lebih komprehensif. 

Akun- akun yang disajikan dalam laporan keuangan berbasis akrual lebih 

banyak memberikan informasi dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh basis kas 

dan lebih banyak berfokus pada output dibandingkan input. Yang kedua, informasi 

yang disediakan oleh basis akrual mampu memfasilitasi peningkatan kualitas 

manajemen dan pembuatan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan 

pengalokasian sumber daya organsiasi. Selanjutnya, basis akrual juga mampu 

memberikan perbandingan antara biaya penuh atas jasa pelayanan yang diberikan 
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oleh organisasi sektor publik dengan biaya yang dikenakan oleh sektor swasta atas 

jasa yang diberikannya. 

Basis akrual mampu memberikan informasi mengenai berapa biaya yang 

dibutuhkan untuk memproduksi jasa publik dan menentukan biaya atas jasa yang 

diberikan ke publik (Mahmudi, 2007). Manfaat basis akrual yang terakhir menurut 

Wynne (2004) ialah basis akrual mampu memberikan informasi mengenai hasil 

kinerja manajemen yang tidak dipengaruhi oleh waktu pengeluaran dan penerimaan 

kas, melainkan lebih ke arah kondisi organisasi sebenarnya yang digambarkan oleh 

akun-akun di neraca. Dengan demikian, basis akrual dapat pula mengidentifikasi 

perubahan posisi keuangan dari Pemerintah, peluang dari pemanfaatan sumber daya 

di masa depan guna mencapai pengelolaan sumber daya yang sukses, dan bagaimana 

Pemerintah membiayai aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan kasnya. Basis akrual 

dapat memfasilitasi Pemerintah untuk mengukur kapasitas yang dimilikinya. Seperti 

yang dikatakan oleh Adams (2003) dalam Utomo (2010) bahwa salah satu manfaat 

yang dapat diberikan oleh akuntansi akrual ialah dapat meningkatkan akuntabilitas 

lokal atas kapasitas aset dan kewajiban dari unit-unit Pemerintah daerah. 

Selanjutnya, Manao (2006) juga melakukan perbandingan basis akrual dengan 

basis kas, di mana basis akrual dinilai lebih banyak diterima di sektor komersial 

karena kemampuannya untuk menghasilkan pandangan multidimensi atas posisi 

keuangan. Jones & Pendleburry (1988) dalam Harun (2010) mengatakan bahwa basis 

akrual memegang konsep capital maintenance yang sangat baik. Salah satu contohnya 
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ialah pengakuan atas kewajiban pensiun, yang merupakan salah satu keunggulan 

sistem akuntansi basis akrual yang tidak mampu diberikan oleh basis kas. 

 

2.1.10. Model Pengukuran Manajemen Laba 

Terdapat beberapa metode untuk mengetahui manajemen laba. Model 

pengukuran manajemen laba sebagai berikut: 

1. Model Sloan (1996) dalam Wijayanti (2009:35) perhitungan total akrual 

dengan pendekatan arus kas dan laporan rugi laba dihitung dengan rumus 

sebagai berikut: 

TAτ = Earnt – CFOt 

Keterangan : 

TA = Total akrual 

Earn = Earning 

CFO = Arus kas operasi 

Seluruh persamaan di atas dibagi dengan menggunakan total aktiva awal 

tahun pada peruusahaan yang di observasi. 

2. Model Healy (1999) dalam Sulistiawan (2011:32) menguji manajemen laba 

dengan membandingkan rata-rata total akrual yang dibagi dengan total akrual 

periode sebelumnya. Healy memprediksi bahwa manajemen laba terjadi setiap 

periode. Model diskresioner menurutnya sebangai berikut: 

DAt = TAt / At-1 

Keterangan : 
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DAt = Discretionary accruals pada periode t 

TAt = Total accruals pada periode t 

At-1 = Total asset pada 1 tahun sebelum tahun t 

3. Model De Angelo (1986) dalam Sulistiawan (2011: 33) menguji manajemen 

laba dengan menghitung perbedaan awal dalam total akrual dan dengan 

asumsi bahwa perbedaan pertama tersebut diharapkan nol, yang berarti tidak 

ada manajemen laba. Model ini menggunakan total akrual periode terakhir 

(dibagi total aktiva periode sebelumnya) untuk mengukur nondiscretionary 

accrual. 

NDAt = TAt-1 

Keterangan : 

NDAt = Estimasi nondiscretionary accrual 

TAt-1 = Total accrual dibagi total aktiva 1 tahun sebelum tahun t 

4. Industry adjusted model menurut Dechow dan Sloan (1991) dalam 

Sulistiawan (2011: 33) mengasumsikan bahwa variasi determinan dari 

nondiscretionary accrual adalah sama dalam jenis industry yang sama. 

Nondiscretionary accrual dari model ini diperoleh dengan: 

NDAt – Y1+Y2 median (TAt) 

5. Model Beaver dan Engel (1996) tentang akrual khusus dalam Sulistiawan 

(2011:34) mengasumsikan sebagai berikut: 

NDAit = β0 + β1Coit + β2LOANit + β3NPAit + β4NPAit+1 + εit 

Keterangan : 
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COit = Loan charge-off (pinjaman yang dihapus bukukan) 

LOAN = Loan outstanding (pinjaman yang beredar) 

NPA = Nonperforming asset (aset produktif yang bermasalah) terdiri dari aset 

produktif berdasarkan tingkat kolektibilitasnya yaitu Dalam Perhatian Khusus 

(DPK), Kurang Lancar (KL), Diragukan (D), Macet (M) 

ΔNPA = Selisih nonperforming asset t+1 dengan nonperforming asset t semua 

variabel di deflasi dengan nilai buku ekuitas ditambah cadangan kerugian 

pinjaman. Jadi perhitungan akrual diskresioner yaitu: 

DAit = TAit – NDAit 

Keterangan : 

TA = Total akrual (untuk yang model akrual khusus dihitung berdasarkan total 

saldo penyisihan penghapusan aktiva produktif) 

DA = Akrual diskresioner  

NDA = Akrual nondiskresioner 

6. Model Kaznik (1999) dalam Sulistiawan (2011:35) mengasumsikan sebagai 

berikut: 

NDAit = 0+ 1(ΔREVt-ΔRECt)+ 2PPEit + 3 ΔCFO + εit 

Keterangan : 

ΔCFO = Perubahan dalam arus kas operasi dari tahun t-1 ke tahun t 

7. Menurut model Jones (1991) yang tecantum dalam Rahayu (2009:4) tentang 

total akrual yaitu: 

TAit / Ait-1 = a1(1/Ait-1) + b1(ΔPOit /Ait-1) + b2(PPEit /Ait-1) + εit 
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Keterangan : 

TAit = Akrual total pada tahun t untuk perusahaan i 

ΔREVit= Pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan pada tahun t-1 

PPEit = Gross Property, Plant, and Equipment pada tahun t untuk perusahaan 

i 

Ait-1 = Aset total pada tahun t untuk perusahaan i 

€it = Error Term pada tahun t untuk perusahaan i 

I = 1,…, N indeks perusahaan 

T = 1,…,Ti, indeks tahun untuk tahun-tahun yang dimasukkan dalam periode 

pengestimasian untuk perusahaan i. Periode estimasi adalah serial tahun 

terpanjang sama dengan dua tahun sebelum saat investigasi selesai atau 

dilengkapi. 

8. The Cross-Sectional Model menurut Jones (1991) dalam Sulistiawan 

(2011:39) mengasumsikan bahwa baik model Jones cross-sectional dan model 

Jones modifikasi cross-sectional adalah sama dengan model Jones dan model 

Jones modifikasi. Model cross-sectional dan time series berbeda asumsi. 

Model cross-sectional mengasumsikan bahwa korelasi antara akrual 

nondiskresioner dan penentuan akrual, seperti dalam perubahan pendapatan 

dan PPE (bruto), ditentukan oleh kelompok industri dan situasi ekonomi 

sekarang sedangkan model time-series mengasumsikan bahwa korelasi 

ditentukan oleh karakteristik spesifik perusahaan. Jones memberikan sebuah 

model untuk membantu mengidentifikasi perusahaan yang melakukan 
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manajemen laba. Tujuan model Jones adalah untuk memisahkan akrual 

diskresioner dan akrual nondiskresioner. Model modifikasi Jones 

mengestimasi tingkat akrual yang diharapkan (akrual diskresioner) sebagai 

fungsi perbedaan antara perubahan pendapatan dan perubahan dalam piutang 

dagang serta asset tetap. Pada penelitian ini menggunakan model modifikasi 

Jones dalam mendeteksi manajemen laba. Hal ini dikarenakan penggunaan 

model modifikasi Jones secara statistik paling baik daripada model-model 

lainnya Sulistiawan (2011:40). 

 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini merupakan hasil pengembangan penelitian terdahulu yang telah 

dilakukan oleh beberapa penulis, yakni tentang praktik manajemen laba di sektor 

perbankan indonesia. Berdasarkan penelitian Penelitian Padmantyo (2010) juga 

menunjukan bahwa pada laporan keuangan perbankan syariah terindikasi melakukan 

manajemen laba. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan total accrual pada bank 

syariah mandiri dan bank muamalat indonesia yang mempunyai nilai positif dan 

negatif selama lima tahun. 

Penelitian Quttainah M. A., Song, L., dan Wu, Q. (2011) meneliti tentang 

perbankan yang melakukan penggabungan antara bank syariah dan bank non syariah 

menyatakan bahwa bank syariah lebih sedikit melakukan manajemen laba disbanding 

bank non syariah. Hasil ini juga konsisten dengan hasil penelitian dari Ahmad (2015) 
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yang menyatakan bahwa manajemen laba pada bank syariah lebih rendah dari bank 

konvensional. 

Penelitian olehPujiati dan Wahyuningsih (2016) tentang perbedaan 

manajemen laba pada bank syariah dan bank konvensional yang terdaftar di otoritas 

jasa keuangan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Populasi 

dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 16 bank konvensional 

dan 8 banksyariah. Hasilnya terdapat perbedaan manajemen laba bank konvensional 

dan bank syariah. Terbukti Manajemen laba Bank Konvensional lebih tinggi dari 

Bank Syariah. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai praktik manajemen laba pada 

bank syariah maupun konvensional, hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut: 

H1: Terdapat perbedaan antara manajemen laba pada bank umum syariah dan 

bank konvensional 

 

2.3. Kerangka Konseptual 

Dalam konseptual memberikan kejelasan dan arah terhadap penelitian dan 

menjelaskan masalah dengan menggunakan teori yang relevan, digambarkan sebagai 

berikut : 
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Gambar 2.2. Kerangka Konseptual 

 


