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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Teori Agensi 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan agensi terjadi ketika satu 

orang atau lebih (principal) membayar orang lain sebagai agent untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan ke agent tersebut. Dalam konteks perusahaan go public, principal 

adalah pemegang saham atau investor, sedangkan agent adalah manajemen yang 

bertugas untuk mengelola perusahaan.  

Wewenang dan tanggung jawab agent maupun principal diatur dalam 

kontrak kerja atas persetujuan bersama. Principal mempekerjakan agent untuk 

melakukan tugas bagi kepentingan principal, termasuk pendelegasian otoritas 

pengambilan keputusan dari principal kepada agent. Agency theory memiliki 

asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan 

dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan 

agent.  

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. Sebagai 

agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 

keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh 

kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan 

yang berbeda didalam perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk     

mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 

2002). 
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Eisenhardt dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menjelaskan bahwa 

terdapat tiga asumsi sifat manusia dalam teori keagenan, yaitu: (1) manusia pada 

umumnya lebih mementingkan dirinya sendiri (self interest), (2) terbatasnya daya 

pikir manusia mengenai persepsi di masa yang akan datang (bounded rationality), 

dan (3) manusia selalu menghindari risiko (risk adverse). Dari penjelasan terkait 

asumsi sifat dasar manusia tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

manusia akan bertindak oportunistik dan selalu mengutamakan kepentingan 

pribadinya. Hal tersebut merupakan faktor penyebab timbulnya konflik keagenan 

antara manajer (agent) dan pemegang saham (principal). 

2.1.2 Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan setiap tindakan manajemen yang dapat 

mempengaruhi angka laba yang dilaporkan. Setiawati (2002) menyatakan 

manajemen laba sebagai campur tangan manajemen dalam proses pelaporan 

keuangan eksternal dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri (manajer). 

Menurut Scott (2012), manajemen laba atau earnings management adalah 

pilihan yang dilakukan oleh seorang manajer atas kebijakan akuntansi atau 

tindakan nyata manajer yang memengaruhi laba untuk mencapai tujuan spesifik 

dari laba yang dilaporkan. Namun sampai saat ini kalangan praktisi dan akademisi 

memiliki perspektif yang berbeda terhadap earnings management. Bagi praktisi 

earnings management didefinisikan sebagai upaya kecurangan yang dilakukan 

manajemen untuk memanipulasi atau mengubah laporan keuangan demi 

kepentingan yang dapat menguntungkan pihak manajemen. Sedangkan bagi 

akademisi earnings management merupakan tindak yang timbul dari adanya opsi 
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yang dimiliki oleh manajemen dalam pemilihan metode akuntansi di penyusunan 

laporan keuangan (Sulistyanto, 2008: 4) 

Manajemen laba menurut Healy dan Wahlen (1999) terjadi ketika 

manajemen menggunakan judgement dalam menyusun transaksi untuk merubah 

laporan keuangan, dengan tujuan untuk menyesatkan pemangku kepentingan 

terkait dengan kinerja ekonomi perusahaan dan atau untuk mempengaruhi hasil-

hasil kontrak yang tergantung pada praktik pelaporan akuntansi. Manajemen laba 

merupakan aktivitas yang berawal dari adanya konflik kepentingan antara pemilik 

(principal) dan manajemen (agent). Pemilik berkepentingan untuk memperoleh 

laba yang stabil atau meningkat dan return saham yang memuaskan, sedangkan 

manajemen berkepentingan untuk memaksimalkan kontrak kompensasi atau 

bonus yang diterima. Pola manajemen laba menurut Scott (2012) yaitu (a) taking 

a bath, disebut juga big baths, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan 

dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya pergantian direksi, (b) income 

minimization, pola meminimalkan laba dilakukan karena motif politik atau motif 

meminimalkan pajak, (c) income maximization, pola memaksimalkan laba 

bertujuan untuk memperoleh bonus yang maksimal, (d) income smooth, pola ini 

dilakukan karena perusahaan umumnya lebih memilih pertumbuhan laba yang 

stabil daripada menunjukkan pertumbuhan laba yang meningkat atau menurun 

secara drastis. 

Menurut Schipper (1989) mendefinisikan manajemen laba merupakan 

intervensi manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya 

untuk memenuhi tujuan pribadi, sedangkan menurut Lewitt dalam Sulistyanto 

(2008) mendefinisikan manajemen laba sebagai fleksibilitas akuntansi untuk 
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menyetarafkan diri dengan motivasi bisnis. Penyalahgunaan laba ketika publik 

memanfaatkan hasilnya. Penipuan mengaburkan volatilitas keuangan 

sesungguhnya. Itu semua untuk menutupi konsekuensi dari keputusan-keputusan 

manajemen. Manajemen laba dapat berupa “kosmetik,” jika manajer 

memanipulasi akrual yang tidak memiliki konsekuensi arus kas. Manajemen laba 

juga dapat “murni” jika manajemen memilih tindakan dengan konsekuensi arus 

kas dengan tujuan mengubah laba (Wild, 2005) 

Scott (2012) menyebutkan cara pemahaman atas earnings management 

dibagi menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer 

untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, 

kontrak utang, dan political cost (opportunistic earning management). Kedua, 

dengan memandang earnings management dari perspektif efficient contracting 

(efficient earning management), dimana earnings management memberi manajer 

suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam 

mengantisipasi kejadian-kejadian yang terduga untuk kepentingan pihak-pihak 

yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian manajer dapat mempengaruhi nilai 

pasar saham perusahaannya melalui earnings management, misalnya dengan 

membuat perataan laba dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. Pengukuran 

manajemen laba menggunakan discretionary accrual (DAC). Dalam penelitian ini 

discretionary accrual digunakan sebagai proksi karena merupakan komponen 

yang dapat dimanipulasi oleh manajer seperti penjualan kredit. Untuk mengukur 

DAC, terlebih dahulu akan mengukur total akrual. Total akrual diklasifikasikan 

menjadi komponen discretionary dan nondiscretionary (Midiastuty, 2003). 
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2.1.3 Good Corporate Governance 

Corporate governance menurut FCGI (Forum for Corporate Governance) 

(2001) mempergunakan definisi Cadburry Committee, yaitu seperangkat 

peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) 

perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan 

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

atau dengan kata lain sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. 

Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari Corporate Governance 

adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan 

(stakeholder). 

Corporate Governance yang baik disebut dengan Good Corporate 

Governance. Sulistyanto dan Wibisoni (2003) mengemukakan bahwa Good 

Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan 

sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan 

nilai tambah bagi setiap stakeholders. Ada dua hal yang ditekankan dalam 

mekanisme ini. Pertama, pentingnya hak pemegang saham atau investor untuk 

memperoleh informasi dengan benar (akurat) dan tepat pada waktunya. Dan 

kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat, tepat 

waktu dan transparan terhadap informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan 

stakeholder. 

Mekanisme good corporate governance ditandai dengan adanya 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan komite audit dan 

komisaris independen. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial 

yang besar yakni dapat membatasi perilaku manajer dalam melakukan manajemen 



16 

 

 

 

laba. Keberadaan komite audit dan komisaris independen dalam suatu perusahaan 

juga terbukti efektif dalam mencegah praktik manajemen laba, karena keberadaan 

komite audit dan komisaris independen bertujuan untuk mengawasi jalannya 

kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep good 

corporate governance, (Kaen, 2003; Shaw, 2003) yaitu fairness, transparency, 

accountability, dan responsibility. Keempat komponen tersebut penting karena 

penerapan prinsip good corporate governance secara konsisten terbukti dapat 

meningkatkan kualitas laporan keuangan dan juga dapat menjadi penghambat 

aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan tidak 

menggambarkan nilai fundamental perusahaan. 

Konsep good corporate governance baru popular di Asia. Konsep ini 

relatif berkembang sejak tahun 1990-an. Konsep good corporate governance baru 

dikenal di Inggris pada tahun 1992. Negara-negara maju yang tergabung dalam 

kelompok OECD (kelompok Negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika 

Utara) mempraktikkan pada tahun 1999. 

Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance 

yaitu:  

1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam 

melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 

mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. 

2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, 

dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan 

perusahaan terlaksana secara efektif. 
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3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di 

dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat 

serta peraturan perundangan yang berlaku. 

4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan 

dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan 

pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan 

peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip 

korporasi yang sehat. 

5. Fairness (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan 

setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul 

berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. 

Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja perusahaan 

melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas 

manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan 

dan peraturan yang berlaku. 

2.1.4 Kualitas Audit 

Pada saat sekarang konsep kualitas merupakan suatu kata yang dipakai 

secara universal dan telah menjadi penentu dalam keberhasilan suatu bisnis. Audit 

merupakan sebuah proses sistematik dengan memastikan bahwa informasi yang 

tersaji pada laporan keuangan mengenai aktivitas operasional perusahaan tersebut 

benarbenar objektif, handal dan dapat dipercaya. Kesimpulan proses tersebut 

disajikan dalam bentuk laporan audit yang dikomunikasikan kepada pihak-pihak 

berkepentingan. 
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Goldman dan Barlev (1974) dalam (Meutia, 2004) menyatakan bahwa 

laporan auditor mengandung kepentingan tiga pihak yaitu: (1) manajer perusahaan 

yang diaudit; (2) pemegang saham perusahaan; dan (3) pihak ketiga atau pihak 

luar seperti calon investor, kreditor dan penyuplai. Pada masing-masing pihak, 

laporan audit sangat berperan penting terutama dalam pengambilan keputusan. 

Oleh sebab itu, kualitas audit seorang auditor sangat berperan penting 

karena sebagai bentuk penilaian terhadap hasil keprofesionalan dari seorang 

auditor. Terutama dalam mendeteksi, menganalisis, dan melaporkan hasil 

penemuan audit terhadap laporan keuangan klien. 

Ada beberapa kelompok defenisi kualitas audit yang diidentifikasi oleh 

(Watkins, 2004) dalam (Febrianto, 2009). Pertama, Lee, Liu, dan Wang (1999), 

kualitas audit menurut mereka adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan 

melaporkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan 

keuangan yang mengandung kekeliruan material. Kedua menurut Neu (1993) 

menyatakan kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh 

auditor, kemudian kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk 

mengurangi noise dan bias dan meningkatkan kemurnian (fineness). 

Menurut (Djamil, 2010), Kualitas audit banyak dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Berdasarkan beberapa penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi 

kualitas audit yaitu: (1) Tenure yaitu lamanya waktu (jumlah tahun) auditor 

tersebut telah melakukan pemeriksaan suatu unit atau instansi, (2) Jumlah klien, 

(3) Size dan kesehatan keuangan klien, (4) Adanya pihak ketiga yang akan 

melakukan review atas laporan audit, (5) Independen auditor yang efisien, (6) 

Level of audit fees, (7) Tingkat perencanaan kualitas audit. 
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Kualitas audit bukanlah merupakan suatu yang dapat langsung dinikmati. 

Persepsi terhadap kualitas audit selanjutnya berkaitan dengan nama auditor. 

Dalam hal ini nama baik perusahaan merupakan gambaran yang paling penting. 

Baik secara teori ataupun empiris, kualitas auditor seringkali diukur dengan 

menggunakan ukuran kantor akuntan publik (Indriani, 2010), selanjutnya dimensi 

kualitas audit yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor 

akuntan public atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap 

merupakan gambaran yang paling penting (Sanjaya, 2008). 

Menurut Becker et al (1998) dalam (Dahlan, 2009) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan antara kualitas audit dan manajemen laba. Auditor diharapkan 

dapat membatasi dan mengurangkan praktik manajemen laba serta membantu 

untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham dan pengguna laporan 

keuangan. DeAngelo (1981), dalam (Dahlan, 2009) menganalisis hubungan antara 

kualitas audit dan size audit. Hasilnya ialah auditor size besar (big audit) lebih 

berkualitas dibanding dengan auditor size kecil (non-big audit). Kecakapan 

profesional auditor size besar lebih memiliki kemampuan teknikal untuk 

menemukan pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dibandingkan dengan 

auditor size kecil. 

2.1.5 Asimetri Informasi 

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki 

akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar 

perusahaan. Menurut Komalasari dalam Baridwan (2001) teori keagenan (agency 

theory) mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen 

dan pemilik (dalam hal ini adalah pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri 
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informasi muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan di masa datang dibandingkan pemegang saham dan stakeholder 

lainnya. Ketika timbul asimetri informasi, keputusan pengungkapan yang dibuat 

oleh manajer dapat mempengaruhi harga saham sebab asimetri informasi antara 

investor yang lebih terinformasi dan investor yang kurang terinformasi 

menimbulkan biaya transaksi dan mengurangi likuiditas yang diharapkan dalam 

pasar untuk saham-saham. Sedangkan menurut Supriyono (2000) asimetri 

informasi adalah situasi yang terbentuk karena principal tidak memiliki informasi 

yang cukup mengenai kinerja agen sehingga prinsipal tidak pernah dapat 

menentukan kontribusi usaha-usaha agen terhadap hasil-hasil perusahaan yang 

sesungguhnya. Scott (2000) terdapat dua macam asimetri informasi: (1) Adverse 

selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya 

lebih mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan daripada 

pihak luar. Fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan 

diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada 

pemegang saham. (2) Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun 

pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar 

pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara 

etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan. 

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi 

antara prinsipal dan agen untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk 

kepentingan pribadi. Eisenhardt dalam Anggraini (2008) mengemukakan tiga 

asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri 
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sendiri (Self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai 

persentase masa mendatang (bounded rationally), dan (3) manusia selalu 

menghindari resiko (risk adverse). 

Asimetri informasi diukur dengan menggunakan Relative Bid-ask Spread. 

Dimana asimetri informasi dilihat dari selisih harga saat ask dengan harga bid 

saham perusahaan atau selisih harga jual dan harga beli saham perusahaan selama 

satu tahun Healy dalam (Mayanda, 2008). 

Relative bid-ask spread bisa menggambarkan terjadinya perbedaan 

informasi yang tinggi antara principal dan agent, dengan melihat perbedaan harga 

antara bid dan ask maka bisa menggambarkan manajemen laba yang terjadi dalam 

perusahaan. Jika spread yang terjadi dalam perusahaan tinggi maka kemungkinan 

manajemen laba yang terjadi dalam tubuh perusahaan semakin tinggi. Namun jika 

spread yang terjadi rendah maka bisa menggambarkan manajemen laba yang 

terjadi dalam perusahaan rendah. 

2.2 Pengembangan Hipotesis 

2.2.1 Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba 

Salah satu mekanisme dari Good Corporate Governance adalah 

kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan 

saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana 

pensiun, dan investment banking (Siregar dan Utama, 2005). Investor institusional 

dianggap sophisticated investor yang tidak mudah “dibodohi” oleh tindakan 

manajer (Midiastuty dan Machfoedz, 2003). McConell dan Servaes (1990), 

Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan Hawkins (1999), dan Hartzell dan 

Starks (2003) dalam Cornertt et al., (2006) menemukan adanya bukti yang 
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menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan 

dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Cornet et 

al., (2006) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak 

investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan 

perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku 

opportunistic atau mementingkan diri sendiri. Penelitian Balsam et al., 2002 

(dalam Veronica dan Utama, 2005) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

yang tinggi dapat meminimalisir praktik manajemen laba, namun tergantung pada 

jumlah kepemilikan yang cukup signifikan, sehingga akan mampu memonitor 

pihak manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk 

melakukan manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat hipotesis 

yang diajukan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen laba 

2.2.2 Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba 

Salah satu mekanisme dari Good Corporate Governance adalah 

kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh 

manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang 

perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya (Susiana dan Herawaty, 2005). 

Investor institusional dan manajemen memiliki insentif yang kuat untuk 

mendapatkan informasi pra-pengungkapan (pre-disclosure information) mengenai 

perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab fidusiarinya serta untuk 

meningkatkan kinerja portofolio mereka (Darmawati, 2003). Dari sudut pandang 

teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi manajer 

perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba 
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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. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak manajemen 

cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba (Gideon, 2005). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat hipotesis yang diajukan 

sebagai berikut: 

H2: Terdapat pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba 

2.2.3 Komite Audit terhadap Manajemen Laba 

Komite audit adalah salah satu mekanisme dari Good Corporate 

Governance. Penelitian Klein (2000) mengenai komite audit memberikan bukti 

secara empiris bahwa perusahaan yang membentuk komite audit independen 

melaporkan laba dengan kandungan akrual diskresional yang lebih kecil 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak membentuk komite audit 

independen. Carcello et al. (2006) menyelidiki hubungan antara keahlian komite 

audit di bidang keuangan dan manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa keahlian komite audit indepeden di bidang keuangan terbukti efektif 

mengurangi manajemen laba. 

Berbeda dengan penelitian di Indonesia, Wedari (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. Siregar dan Utama (2005) juga 
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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. Keberadaan komite audit independen serta memiliki keahlian dalam 

bidang akuntansi dan keuangan adalah sinyal persepsi kredibilitas dan kualitas 

laba perusahaan yang lebih baik. Laba yang kredibel dan berkualitas baik akan 

direspons lebih kuat (Teoh dan Wong, 1993; Choi dan Jeter, 1990; Anderson et 

al., 2003; Bryan et al., 2004). Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat hipotesis 

yang diajukan sebagai berikut: 

H3: Terdapat pengaruh jumlah komite audit terhadap manajemen laba 

2.2.4 Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba 

Salah satu mekanisme dari Good Corporate Governance adalah komisaris 

independen. Komisaris independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi 

dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis dan hubungan lainnya yang dapat 

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak 

semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Good 

Corporate Governance, 2004). Keberadaan komisaris independen dalam 

perusahaan berfungsi sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan 

guna memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak-

pihak lain yang terkait dengan perusahaan (Mayangsari, 2003). Komisaris 

independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar 

tercipta perusahaan yang good corporate governance. perusahaan yang memiliki 
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proporsi anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau outside 

director dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba. Sehingga, jika anggota 

dewan komisaris dari luar meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan 

berhubungan dengan makin rendahnya penggunaan discretionary accruals 

(Cornett et al., 2006). Berdasarkan uraian tersebut, maka terdapat hipotesis yang 

diajukan sebagai berikut: 

H4: Terdapat pengaruh jumlah komisaris independen terhadap manajemen laba 

2.2.5 Kualitas Audit terhadap Manajemen Laba 

Kualitas   audit   dapat   diartikan   sebagai   bagus   tidaknya   suatu 

pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan Standar Profesional 

Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas,    

jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan 

mencakup mutu professional, auditor independen, pertimbangan (judgement) yang 

digunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit.    

Tujuan dari audit laporan keuangan adalah untuk memberikan kepastian 

mengenai integritas dari laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen. 

Kepastian mengenai relevansi dan keandalan dari laporan keuangan perusahaan 

sangat diperlukan untuk membantu pihak eksternal dalam mengambil suatu 

keputusan bisnis (Mayangsari, 2003). 

Auditor diharapkan dapat membatasi dan mengurangkan praktik 

manajemen laba serta membantu untuk meningkatkan kepercayaan pemegang 

saham dan pengguna laporan keuangan. Audit yang dilakukan oleh auditor big 

four memiliki keahlian dan reputasi tinggi dibandingkan dengan auditor non big 

four. oleh karena itu, auditor big four akan berusaha secara sungguh-sungguh 
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mempertahankan pangsa pasar, kepercayaan masyarakat, dan reputasinya dengan 

cara memberi perlindungan kepada publik (Sanjaya, 2008). Berdasarkan uraian 

tersebut, maka terdapat hipotesis yang diajukan sebagai berikut:  

H5: Terdapat pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba 

2.2.6 Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba 

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki 

akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar 

perusahaan. Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab 

manajemen laba. Dalam situasi dimana pemegang saham memiliki informasi yang 

lebih sedikit dari manajer, manajer dapat memanfaatkan fleksibilitas yang 

dimilikinya untuk melakukan manajemen laba. Fleksibilitas manajemen untuk 

melakukan manajemen laba dapat dikurangi dengan menyediakan informasi yang 

lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan keuangan akan mencerminkan 

tingkat manajemen laba. 

Dari penelitian yang relevan terdapat pengaruh signifikan positif antara 

asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Semakin tinggi asimetri 

informasi maka kesempatan untuk melakukan manajemen laba juga akan semakin 

meningkat. Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab 

manajemen laba, semakin banyak informasi mengenai internal perusahaan yang 

dimiliki manajer dari pada pemegang saham maka manajer akan lebih banyak 

mempunyai kesempatan untuk melakukan manajemen laba. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H6: Terdapat pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba 


