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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

2.1.1 Gumanti dan Prasetiawati (2011) 

Penelitian mengenai Dualitas Peran, Komisaris Independen dan 

Manajemen Laba pada Penawaran Saham Perdana menggunakan manajemen laba 

sebagai Variabel dependen, sedangkan Dualitas peran dan komisaris Independen 

sebagai Variabel Independennya. Alat uji yang digunakan untuk perbandingan, 

yaitu uji berbasis parametric (uji beda rata-rata sampel independen - independent 

sample t-test) dan non-parametrik (uji beda sampel independen Mann-Withney). 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang melakukan IPO di BEI 

tahun 2000-2006. Sampel penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling, sehingga sampel penelitian akhir sebanyak 60 perusahaan. 

Hasil penelitian ini menemukan bahwa terdapat 46 perusahaan manufaktur 

di Bursa Efek Indonesia yang memiliki dualitas peran komisaris dan CEO tahun 

2000-2006. Dualitas peran dewan komisaris dan keberadaan komisaris 

independen di dalam struktur dewan komisaris perusahaan terbukti mampu 

mengurangi derajat manajemen laba pada perusahaan yang melakukan IPO. 

Sehingga, perusahaan dengan dualitas peran dewan komisaris memiliki kualitas 

akrual lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan tanpa dualitas peran dewan 

komisaris saat IPO.  



10 

 

 

 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu sama-sama 

menggunakan dualitas peran dewan sebagai variable independen. Perbedaannya, 

penelitian terdahulu menggunakan manajemen laba sebagai variable dependen, 

sedangkan penelitian ini menggunakan kualitas akrual sebagai variable dependen. 

2.1.2 Hashim dan Rahman (2011) 

Penelitian mengenai Multiple Board Appointments: Are Directors 

Effective? menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji hubungan 

antara variable dependen dan variable independen. Variable dependen yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitas laba (EQ) yang diukur dengan 

standar deviasi residual kualitas akrual, dan variable independennya interlocks 

director, serta variable control terdiri dari direktur independen non-eksekutif, 

ukuran dewan direksi, kepemilikan direksi luar, ukuran perusahaan, leverage, dan 

ROA. Sampel pada penelitian ini terdiri dari perusahaan-perusahaan terdaftar di 

Bursa Malaysia untuk periode 1998-2005, dan terdapat 554 perusahaan pada 

tahun penelitian dengan data lengkap untuk variable dependen dan independen.  

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa adanya peningkatan 

interlocked directors memiliki peran positif dalam menentukan kualitas laba di 

Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya interlocked directors memberikan 

dorongan untuk lebih rajin memonitor karena mereka memiliki pengetahuan, 

keahlian, keterampilan dan dorongan yang kuat untuk secara aktif memantau 

tindakan manajemen dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan atas 

pengalaman mereka dari dewan direksi lainnya. 
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Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama 

menggunakan kualitas laba (kualitas akrual) Dechow-Dichev (2002) sebagai 

variable dependen, dan menggunakan Interlocking Directorship sebagai variable 

independen, serta menggunakan ukuran perusahaan sebagai variable control. 

Perbedaannya, penelitian terdahulu hanya menggunakan Interlocking Directorship 

sebagai variable independen, dan menggunakan ukuran perusahaan dan leverage 

sebagai variable control, sedangkan penelitian ini menggunakan Interlocking 

Directorship dan CEO Duality sebagai variable independen, dan hanya 

menggunakan ukuran perusahaan (company size) sebagai variable control. 

2.1.3 Nugroho dan Eko (2011) 

Meneliti mengenai Karakter Dewan dan Manajemen Laba. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder yang diperoleh dari 

berbagai sumber, serta merupakan penelitian explanatory yang meneliti hubungan 

antara variabel dependen (manajemen laba) dan independen variabel (karakteristik 

board: independent board of director, dual leadership/CEO duality, board size, 

managerial ownership, board composition/multiple directorships, board tenure, 

board interlock,and audit committee). Untuk mengidentifikasi manajemen laba, 

peneliti menggunakan model Jones (1991) yang dimodifikasi oleh Dechow dan 

Sloan (1996). Populasi yang diambil sebagai sampel terdiri dari semua perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2008. Peneliti 

menggunakan teknik non-probability sampling dan metode purposive sampling. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba terjadi pada 

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2004-2008, 

baik itu perusahaan secara umum, produsen, non-produsen, dan perusahaan yang 

menggunakan jasa komite audit. Hal ini ditemukan bahwa karakteristik dewan 

(independent board of director, board size, managerial ownership, board 

composition/multiple directorships, board tenure, board interlock,and audit 

committee) tidak mempengaruhi praktek manajemen laba dalam perusahaan 

tersebut di atas, hanya kepemimpinan ganda / dualitas CEO yang mempengaruhi 

praktik manajemen laba. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama 

menggunakan CEO Duality dan Interlocking Directorship / Board Interlock 

sebagai variable independen. Perbedaannya, penelitian terdahulu menggunakan 

manajemen laba sebagai variable dependen, sedangkan penelitian saat ini 

menggunakan kualitas akrual sebagai variable dependen. 

2.1.4 Donato (2009) 

Meneliti mengenai Dampak Pengendalian Keluarga dan Praktek Corporate 

Governance pada Kualitas Laba dari Perusahaan Tercatat: Studi Kasus di Italia, 

menggunakan kualitas laba berdasarkan model (Dechow & Dichev, 2002) sebagai 

variable dependennya, dan variable independen yang terdiri dari board 

independence, bank / firm connection, CEO duality, family director, dan family 

CEO, serta size, profitability, indebtness sebagai variable kontrolnya. Peneliti 

menguji dengan analisis regresi statistik uji korelasi. Sampel dari penelitian ini 
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terdiri dari 126 perusahaan Italia yang terdaftar di Pasar Bursa Efek Milan dan 

termasuk semua perusahaan yang terdaftar, kecuali bank, perusahaan asuransi, 

perantara keuangan lainnya dan utilitas public selama periode tahun 2001-2006. 

Hasil penelitian ini menegaskan hubungan positif antara Earning Quality 

dan direksi keluarga dan antara Earning Quality dan kehadiran CEO keluarga, 

tetapi juga korelasi negatif antara Earning Quality dan interaksi antara direksi 

keluarga dan CEO keluarga, dan antara Dualitas CEO dengan Earning Quality. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama 

menggunakan kualitas laba (kualitas akrual) dengan pengukuran Dechow - Dichev 

sebagai variabel dependen, dan menggunakan CEO Duality sebagai variabel 

independen, serta size sebagai variabel control. Perbedaannya penelitian terdahulu 

menggunakan variabel independen: board independence, Bank / Firm connection, 

CEO Duality, family director dan family CEO dan menggunakan variabel kontrol: 

size, profitability, indebtness. Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel 

independen: CEO Duality dan Interlocking Directorship; serta menggunakan size 

sebagai variable control. 

2.1.5 Hashim & Devi (2008) 

Penelitian mengenai Board Independence, CEO Duality, and Accrual 

Management: Malaysian Evidence ini menggunakan manajemen laba sebagai 

variable dependen dan variable independennya terdiri dari dewan direksi 

independen dan CEO Duality. Penelitian ini menggunakan analisis regresi 
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multiple linier, dengan sampel 200 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di 

Bursa Malaysia‟s Main Board and Second Board periode 2004. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan meskipun bertentangan dengan 

prediksi teori keagenan, apabila proporsi yang lebih tinggi dari independen 

direktor non-eksekutif dikaitkan dengan tingginya pendapatan maka 

mengindikasikan dapat meningkatnya manipulasi laba. Baik dewan independen 

maupun Dualitas CEO ditemukan signifikan dalam model lain yang menguji 

tentang meningkatnya pendapatan dan menurunnya pendapatan manajemen laba. 

Sehingga, hasil penelitian ini tidak mendukung gagasan bahwa keberadaan 

direktur non-eksekutif independen dan pemisahan peran antara ketua dan CEO 

mengurangi timbulnya manajemen laba. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama 

menggunakan CEO Duality sebagai variabel independen. Perbedaannya, 

penelitian terdahulu menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen, 

sedangkan penelitian ini menggunakan kualitas akrual sebagai variabel dependen. 

2.1.6 Lesia Jang dkk. (2007) 

Penelitian yang membahas mengenai Faktor-Faktor yang Memengaruhi 

Kualitas Laba pada Perusahaan Manufaktur di BEJ, menggunakan variable 

dependen kualitas laba, dan terdapat enam variable independen yang terdiri dari 

company size, struktur modal, persistensi laba, pertumbuhan laba, likuiditas, dan 

kualitas akrual. Analisis regresi, alat uji koefisien regresi (uji-t), dan uji asumsi 
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klasik menjadi alat uji dari penelitian ini, dengan obyek penelitian 44 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 2000-2004. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa company size berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba, struktur modal tidak berpengaruh negative tetapi 

secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas laba, persistensi laba 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laba, pertumbuhan laba 

tidak berpengaruh positif tetapi secara signifikan berpengaruh negative terhadap 

kualitas laba, likuiditas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas 

laba, dan kualitas akrual berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas 

laba. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama 

menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian. Perbedaannya, 

penelitian terdahulu mengukur kualitas laba dengan menggunakan ERC (Earnings 

Response Coefficient) dan sampel terdiri dari perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEJ periode 2000-2004, sedangkan penelitian ini menggunakan 

kualitas akrual model Dechow-Dichev, dan menggunakan sampel perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2004-2010. 

2.1.7 Triyono (2007) 

Penelitian mengenai Analisis Karakteristik Fundamental Perusahaan 

Sebagai Penentu Kualitas Laba ini menggunakan kualitas laba sebagai variable 

dependen dan terdapat enam variabel independen karakteristik fundamental 

perusahaan yang didasarkan dari angka-angka akuntansi untuk membedakan 
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probabilitas kualitas laba yang tinggi dan rendah, yaitu indek piutang, indek 

hutang, indek biaya operasi, indek laba kotor, variabilitas arus kas operasi, dan 

rasio total akrual. Uji hipotesis penelitian ini didasarkan pada 96 sampel 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 2000-

2004 dengan teknik purposive sampling. Teknik analisis dari penelitian ini 

menggunakan uji univariat dan multivariate dengan regresi logistic  

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa karakteristik fundamental 

perusahaan berdasar angka-angka informasi akuntansi (indek piutang, indek 

hutang, indek biaya operasi, indek laba kotor, variabilitas arus kas operasi, dan 

rasio total akrual) bermanfaat untuk membedakan probabilitas kualitas laba yang 

tinggi dan rendah. 

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama 

menggunakan kualitas laba sebagai variabel dependen dan sama-sama 

menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian. Perbedaannya, 

penelitian terdahulu menggunakan enam variabel independen karakteristik 

fundamental perusahaan yang didasarkan dari angka-angka akuntansi, sedangkan 

penelitian ini menggunakan CEO Duality dan Interlocking Directorship sebagai 

variabel independen. 

  



17 

 

 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan membahas mengenai hubungan antara principal dan agen 

yang menunjukkan bahwa ada pemisahan kepemilikan dan pengendalian 

perusahaan, potensi masalah keagenan ada karena konflik kepentingan antara 

principal dan agen (Hashim, 2008). Teori ini mengindikasikan bahwa setiap 

individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. 

Menurut agency theory, yang berbentuk perseroan biasanya telah 

dilakukan pemisahan antara pemilik (principal) perusahaan dengan manajer 

(agen) perusahaan, dengan harapan manajemen bertindak sesuai kepentingan 

pemilik. Karena adanya pemisahan fungsi tersebut, tidak bisa dihindari adanya 

kemungkinan perbedaan kepentingan (Sudana dkk, 2011). Pihak manajemen yang 

mempunyai kepentingan tertentu akan cenderung menyusun laporan laba yang 

sesuai dengan tujuannya dan bukan demi untuk kepentingan principal. Sehingga 

saat seorang manajer merasa berkepentingan untuk meningkatkan laba dan dapat 

memperoleh kualitas laba yang baik, maka manajer akan terus termotivasi untuk 

meningkatkan laba perusahaan tersebut. Watts dan Zimmerman (1986) dalam 

Novita Indrawati dan Yulianti (2010) menyatakan bahwa laporan keuangan yang 

dilaporkan oleh agen sebagai pertanggungjawaban kinerjanya diharapkan mampu 

meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan (principal), 

sehingga principal dapat menilai, mengukur, dan mengawasi sampai sejauh mana 
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agen tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya, serta sebagai 

pertimbangan dalam memberikan kompensasi kepada agen. 

Eisenhardt (1989) dalam Putra (2009) 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). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut 

manajer sebagai manusia akan bertindak opportunistic, yaitu mengutamakan 

kepentingan pribadinya (Haris, 2004) dalam Putra (2009). 

2.2.2 Asas GCG (Good Corporate Governance) 

KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) dalam Pedoman GCG 

Indonesia menjelaskan lima asas GCG yang terdiri dari: 

1. Transparansi 

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan 

harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara 

yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. 

2. Akuntabilitas 

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar. 

3. Responsibilitas 

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta 

melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungan. 

4. Independensi 

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing 

organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat 

diintervensi oleh pihak lain 

5. Kewajaran dan kesetaraan 

Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang 

saham dan pemangku kepentingan lainnya. 
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Berdasarkan kelima asas GCG tersebut, adanya CEO Duality dan 

Interlocking Directorship di suatu perusahaan mengindikasikan tidak tercapainya 

asas GCG secara efektif. Berikut penjelasan tentang CEO Duality dan 

Interlocking Directorship: 

a. CEO Duality 

 Teori agensi menyatakan bahwa peran CEO (Chief Executive Officer) dan 

Chairman of Board harus dipisahkan, jika tidak, salah satu dari keduanya akan 

mendominasi dewan. Akibatnya, dualitas CEO dapat meningkatkan dominasi 

CEO dan mengurangi independensi direksi (Finklestein and D‟Aveni, 199; 

Rhoades et al, 2001) dalam Lam, Lee (2008). Berkurangnya independensi ini juga 

yang menyebabkan pelaksanaan asas GCG tidak efisien. Hasil dari penelitian 

Donato (2009) mengungkapkan bahwa Dualitas CEO menunjukkan korelasi 

negative atau tidak signifikan terhadap kualitas laba. 

b. Interlocking Directorship 

Interlocking directorship yang terjadi di sebuah perusahaan nampak 

melaporkan kualitas laba yang lebih tinggi, hal ini konsisten dengan prediksi teori 

agensi. Namun, jika interlocking directorship yang terjadi di suatu perusahaan 

lebih besar dari 75% akan menyebabkan kualitas laba menurun (Hashim & 

Rachman, 2011)., Bagaimanapun, ketika interlocking directorate menghubungkan 

bersama dua atau lebih perusahaan yang bersaing, mungkin timbul pertanyaan 

mengenai independensi keputusan dewan dan perilaku kompetitif perusahaan 

(Policy Roundtables, 2008). 
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2.2.3 Kualitas Akrual 

Kualitas laba adalah ukuran untuk mencocokkan apakah keuntungan yang 

diperoleh sama dengan perkiraan yang sebelumnya direncanakan. Kualitas laba 

dikatakan baik apabila laba yang dimiliki berkualitas baik dan tinggi. Laba yang 

baik atau berkualitas adalah laba yang tidak dimanipulasi oleh pihak manapun 

(Rosalina, 2011). 

Menurut pandangan teori agensi (Jensen dan Meckling, 1976) dalam 

Triyono (2007), laba sangat rentan dengan intervensi manajemen. Laba berdasar 

akrual memunculkan isu tentang kualitas laba, karena pos-pos akrual berpotensi 

menjadi objek perekayasaan laba. Kualitas laba merupakan sifat inheren pada 

akuntansi berdasarkan konsep akrual yang memberikan pintu masuk bagi 

manajemen dalam pemilihan atau perubahan metode akuntansi. 

Penelitian Lesia Jang dkk (2007) menyatakan bahwa kualitas akrual 

menunjukkan seberapa dekat hubungan antara arus kas dan akrual. Adanya 

pengakuan akrual menunjukkan laba yang diakui tidak mencerminkan keadaan 

yang sesungguhnya. Maka dari itu, semakin dekat hubungan antara arus kas dan 

akrual maka semakin tinggi pula kualitas laba yang dihasilkan. 

2.3 Kerangka Pemikiran 

CEO Duality merupakan adanya dominasi kekuasaan CEO, sehingga dapat 

menyebabkan kualitas pelaporan keuangan yang buruk (Donato, 2009). Hal ini 

dibuktikan dengan hasil penelitian Donato (2009) yang menegaskan bahwa 

terdapat korelasi negatif antara dualitas CEO dengan Earning Quality. 
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Interlocking directorship dipandang dapat memberikan kontribusi positif 

kepada perusahaan, karena perusahaan akan menerima informasi lebih lanjut 

tentang lingkungan eksternalnya (Nugroho & Eko, 2011). Sehingga perusahaan 

interlocking directorship dapat lebih mudah untuk mengelola laba mereka agar 

terlihat lebih stabil dibandingkan perusahaan yang tidak dikelola (Yang, et al, 

2012). Penelitian Chiu, et al (2009) menyatakan peran dewan interlocks harus 

diungkapkan, khususnya dalam pelaporan keuangan, untuk menegaskan kembali 

bahwa perusahaan tersebut menyebabkan rendahnya kualitas laba. 

 Suatu ukuran perusahaan juga dapat menentukan baik tidaknya kinerja 

perusahaan. Investor lebih tertarik pada perusahaan besar, karena perusahaan 

besar dianggap mampu untuk terus meningkatkan kinerja perusahaannya dengan 

berupaya meningkatkan kualitas labanya (Lesia Jang, dkk 2007). 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Dewan komisaris yang seharusnya mengawasi kinerja dewan direksi sudah 

seharusnya memiliki independensi dari dewan direksi (Gumanti, 2011). Dengan 

adanya pemisahan antara posisi CEO dan ketua diharapkan dapat memberikan 

pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang berperan penting dalam kinerja 

manajemen (Hashim, 2008). Hasil dari penelitian Donato (2009) mengungkapkan 

bahwa Dualitas CEO menunjukkan korelasi negative atau tidak signifikan 

terhadap kualitas laba. Namun, hasil penelitian Gumanti (2011) menemukan 

bahwa perusahaan dengan dualitas peran dewan komisaris memiliki kualitas 

akrual lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan tanpa dualitas peran dewan 

komisaris saat IPO.  

H1: Ada pengaruh CEO Duality terhadap kualitas akrual. 

 Interlocking directorship dipandang dapat membantu direksi menjadi lebih 

transparan dalam membuat keputusan karena mereka dapat membandingkan 

kinerja dewan terbaik di perusahaan-perusahaan yang dikelolanya (Hashim dan 

Rahman, 2011). Hasil penelitian Hashim dan Rahman (2011) menyatakan adanya 

peningkatan interlocked directors memiliki peran positif dalam menentukan 

kualitas laba di Malaysia. Hal ini menunjukkan bahwa adanya interlocked 

directors dapat memberikan dorongan untuk lebih rajin memonitor karena mereka 

memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan dan dorongan yang kuat untuk 

secara aktif memantau tindakan manajemen dan meningkatkan kualitas pelaporan 

keuangan atas pengalaman mereka dari dewan direksi lainnya. 

 H2: Ada pengaruh Interlocking Directorship terhadap kualitas akrual. 




