
9 
 

BAB   II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang meneliti tentang hubungan antara mekanisme good 

corporate governance terhadap praktek manajemen laba ini, merujuk pada 

beberapa penelitian terdahulu yaitu : 

 
2.1.1 Indri Wahyu Purwandari (2010) 

Penelitian ini yaitu komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, 

ukuran dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 

proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba, kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba, dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba.  

 
2.1.2 I Gusti Ayu Putu Shita Pangesti (2010) 

Penelitian merumuskan variabel independen berupa komite audit, proporsi 

komisaris independen, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial, pertumbuhan laba, dan variabel dependen berupa earning 

management. Hasil penelitian yang diperoleh adalah ukuran dewan direksi, 

ukuran perusahaan dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh positif terhadap 
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manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan reputasi 

auditor,  berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Metode analisis datanya 

menggunakan Analisis Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji 

Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Normalitas, dan 

Analisis Regresi Linier Berganda.  

 
2.1.3 Welvin I Guna (2010)  

Penelitian ini dapat dibuat kesimpulan bahwa leverage, kualitas audit dan 

profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan kepemilikan 

institusional, kepemilikan  manajemen, komite audit, komisaris independen, 

independensi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Bedasarkan hasil penelitian ini dapat dibuat kesimpulan bahwa leverage, kualitas 

audit dan profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan 

Kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, komite audit, komisaris 

independen, independensi dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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Tabel 2.1 
Ringkasan Perbedaan dan Persamaan Penelitian terdahulu 

Nama dan 
Tahun Metode Riset Persamaan 

Perbedaan 
Penelitian 
terdahulu 

Penelitian 
saat ini 

Indri 
Wahyu 
Purwandari 
(2010) 

Variabel 
Dependen : 
Manajemen 
laba  
Variabel 
Independen : 
GoodCorporate 
Governance, 
Profitabilitas, 
dan leverage 

Penelitian ini 
sama meneliti 
tentang 
analisis 
pengaruh 
good 
corporate 
governance, 
profitabilitas 
dan leverage 
terhadap 
praktek 
manajemen 
laba  

• Objek perusahaan 
yang diteliti 
adalah 
perusahaaan 
manufaktur yang 
tercatat pada BEI  

• Langkah-langkah 
pengujian yang 
dilakukan dalam 
penelitian ini 
dengan  statistik 
deskriptif, 
identifikasi 
outlier, uji asumsi 
klasik (uji 
heterokedastisitas, 
uji normalitas, uji 
multikolinieritas, 
uji autokorelasi). 
Pengujian 
hipotesis untuk 
keenam variabel 
digunakan analisis 
regresi OLS 
(Ordinary Least 
Square) 

• Objek 
perusahaan 
yang diteliti 
adalah 
perusahaan 
BUMN yang 
tercatat pada 
BEI 

• Tehnik 
analisis yang 
digunakan 
menggunaka
n PLS 
(Partial 
Least 
Square) 
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Nama dan 
Tahun Metode Riset Persamaan 

Perbedaan 
Penelitian 
terdahulu 

Penelitian 
saat ini 

I Gusti Ayu 
Putu Shita 
Pangesti 
(2010) 
 

Variabel 
Dependen : 
Manajemen 
laba  
Variabel 
Independen : 
Indikator 
Good 
Corporate 
Governance 

Penelitian ini 
sama meneliti 
tentang 
indikator 
good 
corporate 
governance 
terhadap 
manajemen 
laba dan 
menggunakan 
kuantitatif 

• Objek perusahaan 
yang diteliti 
adalah perusahaan 
sektor perbankan 
yang tercatat pada 
BEI 

• Pengujian yang 
dilakukan dalam 
penelitian ini 
dengan  statistik 
deskriptif, uji 
asumsi klasik (uji 
heterokedastisitas, 
uji normalitas, uji 
multikolinieritas, 
uji 
heteroskedastisita
s), uji autokorelasi 
dasn analisis 
regresi linier 
berganda 

• Objek 
perusahaan 
yang diteliti 
adalah 
perusahaan 
BUMN yang 
tercatat pada 
BEI 

• Tehnik 
analisis yang 
digunakan 
menggunaka
n PLS 
(Partial 
Least 
Square) 

Welvin I 
Guna 
(2010) 

Variabel 
Dependen : 
Manajemen 
laba  
Variabel 
Independen : 
Indikator 
Good 
Corporate 
Governance 

Penelitian ini 
meneliti 
tentang 
mekanisme 
good 
corporate 
governance 
terhadap 
manajemen 
laba, dan 
menggunakan 
kuantitatif.  

• Objek perusahaan 
yang diteliti 
adalah perusahaan 
manufaktur  yang 
tercatat pada BEI 

• Tehnik analisis 
yang digunakan 
menggunakan 
SPSS (program 
statiscal package 
for social 
sciences) 

• Objek 
perusahaan 
yang diteliti 
adalah 
perusahaan 
BUMN yang 
tercatat pada 
BEI 

• Tehnik 
analisis yang 
digunakan 
menggunaka
n PLS 
(Partial 
Least 
Square) 
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2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Contracting Theory 

Contracting theory atau yang biasa juga disebut teori agensi, merupakan salah 

satu aliran riset akuntansi terpenting dewasa ini. Penelitian atas teori ini bisa 

bersifat deduktik atau induktif dan merupakan kasus khusus riset perilaku, 

meskipun teori agensi berakar pada bidang keuangan dan ekonomika bukannya 

psikologi dan sosiologi. Teori ini menunjukkan bahwa ada pemisahan antara 

kepemilikan dan pengelolaan, dimana kepemilikan berada pada tangan para 

pemegang saham sedangkan pengelolaan berada pada tangan tim manajemen. 

Asumsinya adalah individu bertindak demi kepentingannya sendiri.asumsi lainnya 

menyebutkan bahwa entitas merupakan tempat atau titik pertemuan dari bagi 

berbagai jenis hubungan kontraktual yang terjadi diantara manajemen, pemilik, 

kreditor, dan pemerintah. Oleh itu, teori agensi berfokus pada biaya-biaya 

pemantauan dan penyelenggaraan hubungan antara berbagai pihak. Audit, 

misalnya bisa dipandang sebagai suatu instrumen untuk meyakinkan bahwa 

laporan keuangan perusahaan telah diteliti keakuratannya.  

Disamping itu laporan keuangan itu sendiri, jika telah diberi opini 

wajar tanpa pengecualian, juga dianggap telah memenuhi kriteria yang ada sesuai 

dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Ketika manajemen 

berupaya untuk meningkatkan kompensasinya, menejemen harus melakukannya 

dalam kerangka meningkatkan income bersih, return on investment (ROI), atau 

angka-angka akuntansi sejenis, yang juga berarti mengupayakan perubahan positif 

harga sekuritas perusahaannya. Oleh karena itu, meminimumkan biaya-biaya 
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penyelenggaraan kontrak (contacting cost) berarti tidak secara negatif 

mengganggu hubungan antara ukuran-ukuran kenerja berbasis akuntansi, dan 

tidak mendapatkan opini audit selain wajar tanpa pengecualian (Indra, 2006:213).  

 
2.2.2 Contracting Theory Dan Manajemen Laba  

Pada teori contracting atau teori keagenan dirancang sebuah sistem yang 

melibatkan kedua belah pihak yaitu manajemen dan pemilik. Selanjutnya, 

manajemen dan pemilik melakukan kesepakatan (kontrak) kerja untuk mencapai 

manfaat (utilitas) yang diharapkan.  

Hubungan keagenan atau disebut juga teori kontrak sebagai suatu 

kontrak di mana satu atau lebih pihak (principal) memberikan tugas kepada pihak 

lain (agen) untuk melaksanakan jasa dan pendelegasian wewenang dalam 

pengambilan keputusan (Jensen dan Meckling dalam Mutamimah, 2003). 

Kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimumkan utilitas pemilik 

(principal), dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen (agent) untuk 

menerima reward. Manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak didasarkan pada 

kinerja perusahaan.  

Pada umumnya, kinerja perusahaan diukur dari profitabilitas (Kasmir, 

2008). Besarnya profitabilitas, selanjutnya diinformasikan oleh manajemen 

kepada pihak pemilik melalui penyajian laporan keuangan. kontrak atas terjadinya 

manajemen laba dikaitkan dengan penggunaan data akuntansi dalam memonitor 

dan meregulasi kontrak atas perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan 

(stakeholders). Secara eksplisit maupun implisit, kontrak-kontrak yang berjenis 

kompensasi manajemen banyak dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan. 
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Ada alasan khusus yang menyebabkan mengapa manajemen laba terjadi dalam 

konteks kontrak yaitu baik kreditor maupun komite kompensasi yaitu komite yang 

menyiapkan berkas kontrak antara manajer perusahaan, merasa bahwa upaya 

mengungkapkan ada tidaknya manajemen laba adalah upaya yang mahal dan 

membutuhkan waktu. Kondisi ini seakan menjadi pendorong bagi manajer untuk 

melakukan manajemen laba. 

 
2.2.3 Good Corporate Governance 

Good corporate governance didefinisikan sebagai sistem yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah (value 

added) untuk semua stakeholdernya. Untuk itu ada dua hal yang ditekankan 

dalam konsep ini, yaitu hak pemegang saham yang harus dipenuhi perusahaan dan 

kewajiban yang harus dilakukan perusahaan. Pemegang saham mempunyai hak 

untuk memperoleh informasi secara akurat dan tepat waktu. Artinya, semua 

pemegang saham tanpa terkecuali mempunyai hak yang sama untuk memperoleh 

informasi yang sama (fairness). Tidak ada informasi yang disembunyikan dari 

pemegang saham tertentu untuk kepentingan pribadi pihak-pihak lain (transparancy). 

Sedangkan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan senua 

informasi mengenai kinerja perusahaan secara akurat, tepat waktu, dan transparan. 

Artinya, perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menginformasikan semua 

apa yang telah dilakukan dan dicapai perusahaan selama satu periode tertentu 

(responsibility). Apa yang diinformasikan oleh perusahaan kepada publik harus 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan keakuratannya, serta tidak ada 

sesuatu yang disembunyikan dari publik (accountability). Selain itu stakeholder 
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mempunyai hak untuk memperoleh semua informasi secara akurat dan tepat 

waktu. Artinya, semua pemegang saham tanpa terkecuali mempunyai hak yang 

sama untuk memperoleh informasi yang sama (fairness) (Sri, 2008:134).  

Tidak ada informasi yang disembunyikan dari pemegang saham 

tertentu untuk kepentingan pribadi pihak-pihak lain (tranparancy). Hal yang lebih 

penting lagi adalah apa yang diinformasikan oleh perusahaan kepada publik harus 

dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratannya, serta tidak ada 

sesuatu yang disembunyikan dari publik (accountability). Menurut pedoman 

umum Good Corporate Governance indonesia, Good Corporate Governance 

memiliki prinsip sebagai berikut : 

1. Transparansi (tranparency) 

Transparansi merupakan pengungkapan (disclosure) setiap kebijakan atau 

aturan yang (akan) diterapkan perusahaan, sebab kepercayaan investor dan 

efesiensi pasar sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan 

secara adil, akurat, dan tepat waktu (Sri, 2008 : 139). 

2. Akuntabilitas (accountanbility) 

Akuntabilitas didasarkan pada sistem internal checks and balances yang 

mencakup praktik audit yang sehat dan dicapai melalui pengawasan yang 

efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara pemegang 

saham, komisaris, manajer, dan auditor.  (Sri, 2008:139)  

3. Responsibilitas (resposibility) 

Responsibilias merupakan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi 

hukum dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai 
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lingkungan hidup, perlindungan konsumen, perpajakan,  ketenaga kerjaan, 

larangan monopoli dan praktik persaingan yang tidak sehat, kesehatan dan 

keselamatan kerja, dan peraturan lain yang mengatur kehidupan perusahaan 

dalam menjalankan aktivitas usahanya.(Sri, 2008:139) 

4. Independensi (independency) 

Untuk melancarkan pelaksanaan Good Corporate Governance, perusahaan 

harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan 

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diinterpensi oleh pihak lain (Ismail, 

2008:125). 

5. Kewajaran dam Kesetaraan (fairness) 

Stakeholder mempunyai hak untuk memperoleh semua informasi secara 

akurat dan tepat waktu. Artinya, semua pemegang saham tanpa terkecuali 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh informasi yang sama. 

Perusahaan harus senantiasa memerhatikan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan kewajaran dan kesetaraan (Sri, 

2008: 134) 

 
2.2.4 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam 

mencari keuntugan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas 

manajemen suatu perusahaan. Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan 

efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan perbandingan antara bebagai komponen yang ada di laporan 

keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran 
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dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat 

perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau 

kenakan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut.   (Kasmir, 2013:196).  

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama 

ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai 

target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target 

untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak 

berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi 

manajemen untuk periode ke depan,. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak 

kesalahan dan kelemahan sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, 

kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk 

perencanaan laba kedepan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan 

manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. 

Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja 

manajemen. (Kasmir, 2013:197) 

Dalam penelitian ini profitabilitas yang digunakan antara lain : 

1. ROE (Return On Equality). 

Return On Equality ini menunjukkan efesensi pengunaan modal sendiri. 

Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan 

semakin kuat, demikian pula sebaiknya. Ukuran Return On Equality dalam 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2013:204) : 

 
Return On Equality (ROE) = Laba Bersih Setelah Bunga dan Pajak 

Modal  
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2. ROI (Return on investment) 

Return on investment merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) 

atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROI juga 

merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola 

investasinya. Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan 

produktivitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjamn maupun 

modal sendiri. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik, 

demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur 

efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaaan. Ukuran Return on 

investment dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 

2013:202) : 

 
Return on investment (ROI) =  Laba Bersih  Setelah Pajak dan Bunga 

Total Aset 
 

2.2.5 Leverage 

Leverage ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya besarnya jumlah utang yang 

digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan 

dengan menggunakan modal sendiri. Agar perbandingan pengunaan kedua rasio 

ini dapat terlihat jelas, kita dapat mengunakan rasio leverage. Keuntungan dengan 

mengetahui rasio ini adalah (Kasmir, 2013:113) : 

1. Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada 

pihak lainnya; 

2. Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap; 
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3. Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan 

modal; 

4. Guna mengambil keputusan penggunaan sumber dana ke depan.  

 
2.2.6 Manajemen Laba 

(Sri, 2008: 49) Manajemen Laba adalah tindakan-tindakan manajer untuk menaik 

(menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya 

tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan 

jangka panjang Namun, pemerhati lain, khususnya para praktisi, menganggap 

bahwa selama tindakan yang dilakukan seorang manajer untuk mempengaruhi 

laporan keuangan ini dilakukan untuk mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri 

dengan memanfaatkan ketidaktahuan orang lain akan informasi mengenai 

perusahaan yang sesungguhnay, maka manajemen laba dianggap segai perbuatan 

curang. Apalagi secara empiris terbukti bahwa manajemen laba telah 

mengakibatkan keputusan yang dibuat pemakai laporan keuangn menjadi keliru 

(Sri, 2008:51). Secara umum ada beberapa motivasi-motivasi yang mendorong 

manajer untuk berperilaku oportunis (Sri, 2008: 25), yaitu : 

a. Rencana bonus (bonus scheme). Manajer akan berusaha mengatur laba yang 

dilaporkannya dengan tujuan untuk memaksimalkan jumlah bonus yang akan 

diterimanya. 

b. Kontrak hutang jangka panjang (debt covenant). Semakin tinggi rasio hutang 

terhadap ekuitas suatu perusahaan atau semakin dekat suatu  perusahaan 

terhadap waktu pelanggaran perjanjian hutang, manajer akan  cenderung untuk 

memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba  periode mendatang 
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ke periode berjalan dengan tujuan untu meminimalkan kemungkinan 

perusahaan mengalami pelanggaran kontrak hutang. Contoh umum perjanjian 

hutanga adalah tingkat rasio current, leverage, probabilitas dan net worth 

minimal atau maksimum. 

c. Motivasi politik (political motivation). Perusahaan-perusahaan yang berskala 

besar dan merupakan industri strategis cenderung untuk menurunkan laba 

guna mengurangi tingkat visibilitasnya terutama saat  periode kemakmuran 

yang tinggi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kemudahan 

dan fasilitas dari pemerintah. Motivasi ini juga dimiliki oleh perusahaan yang 

terbukti melakukan pelanggaran terhadap regulasi antitrust dan antimonopoli 

atau perusahaan yang mengalami damage award dalam mempengaruhi 

keputusan pengadilan. 

d. Motivasi perpajakan (taxation motivation). Tujuan perusahaan mengurangi 

laba yang dilaporkan adalah untuk dapat meminimalkan jumlah pajak yang 

harus dibayar . 

e. Pergantian CEO (Chief Executive Officer). CEO yang menjelang pension atau 

masa kontraknya akan berakhir memiliki motivasi untuk melakukan  strategi 

memaksimalkan laba yang dilaporkan dengan tujuan untuk  meningkatkan 

nilai bonus yang akan terima. Hal serupa juga akan dilakukan oleh manajer 

yang memiliki kinerja yang buruk dengan tujuan untuk menghindarkan diri 

dari pemecatan. 

f. Penawaran saham perdana (initial public offering). Perusahaan yang akan 

melakukan penawaran saham perdana akan berusaha memberikan sinyal yang 
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baik tentang nilai perusahaan kepada calon investor dengan  meningkatkan 

laba yang dipublikasikan dalam prospektus. 

 
2.2.7 Pengaruh Good Corporate Governance terhadap manajemen laba  

Good corporate governance merupakan salah satu strategi dalam membatasi 

aktivitas manajemen laba dengan memberdayakan korporasi, baik perusahaan 

milik pemerintah maupun swasta. Salah satu cara yang digunakan untuk 

memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen 

adalah corporate governance. Definisi Good corporate governance merupakan 

sebuah sistem tata kelola perusahaan yang berisi seperangkat peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak 

kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang saham kepentingan internal 

dan eksternal atau suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan 

dengan tujuan untuk meningkatkan nilai nilai perusahaan. Tujuan utama dari 

pengelolaan perusahaan yang baik adalah untuk memberikan perlindungan yang 

memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan pihak yang 

berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal 

(Nila, 2005). Good corporate governance memiliki beberapa indikator yaitu 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Apabila 

perusahaan menerapkan semua indikator Good corporate governance dengan baik 

maka kemungkinan manajemen laba yang dilakukan akan semakin rendah.   

Transparansi merupakan pengungkapan setiap kebijakan atau aturan 

yang diterapkan perusahaan, sebab kepercayaan investor dan efesiensi pasar 

sangat tergantung dari pengungkapan kinerja perusahaan secara audit, akurat, dan 
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tepat waktu. Perusahaan yang menerapkan prinsip transparansi akan 

mengungkapkan informasi yang lebih banyak dan tepat waktu menunjukkan 

kinerja perusahaan yang baik, sehingga mengurangi kemungkinan bagi pihak 

manajemen untuk melakukan manajemen laba. Akuntabilitas didasarkan pada 

kejelasan fungsi, pelaksanaan, serta pertanggung jawaban manajemen perusahaan 

sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif .Untuk itu 

perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan 

perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainnya. Tugas dan wewenang untuk mengawasi dewan 

direksi dalam mengelola perusahaan diberikan kepada dewan komisaris oleh para 

pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Dengan demikian komite 

audit yang independen memiliki peran yang sangat penting dalam suatu 

perusahaan, terutama untuk mengurangi adanya tindakan manajemen laba yang 

dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. Responsibilias merupakan tanggung 

jawab perusahaan untuk mematuhi hukum dan perundang-undangan yang berlaku, 

termasuk ketentuan mengenai lingkungan hidup, perlindungan konsumen, 

perpajakan,  ketenaga kerjaan, larangan monopoli dan praktik persaingan yang 

tidak sehat, kesehatan dan keselamatan kerja, dan peraturan lain yang mengatur 

kehidupan perusahaan dalam menjalankan aktivitas usahanya. Tanggung jawab 

manajemen tidak hanya terbatas atas pengelolaan dana perusahaan, tetapi juga 

meliputi dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan terhadap lingkungan alam dan 

sosialnya (Diana dan Sukmawati, 2003).  
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Independensi seorang akuntan publik merupakan suatu hal yang 

bersifat mutlak, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam (Ikatan Akuntan Indonesia 

2001) yang berbunyi “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, 

independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh seorang auditor”. 

Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah 

dipengaruhi, karena auditor melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan 

umum. Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan 

siapapun, sebab bagaimanapun kesempurnaan keahlian teknis yang auditor miliki, 

auditor akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk 

mempertahankan kebebasan pendapatnya. Untuk menjadi independen, auditor 

harus secara intelektual jujur. Prinsip kewajaran menekankan pada adanya 

jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk pemegang saham 

minoritas (Nila, 2005) dan stakeholder lainnya dari rekayasa-rekayasa dan 

transaksi yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku (Listyorini, 

2001). Perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham dapat 

diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan 

prinsip akuntansi yang berterima umum. Namun demikian, pemilik memerlukan 

jaminan bahwa laporan keuangan yang merupakan laporan pertanggungjawaban 

manajemen memang menggambarkan konsekuensi keputusan manajemen dan 

kinerja mereka.diperlukan peranan dari akuntan independen untuk memberikan 

keyakinan atas kualitas informasi keuangan dengan memberikan pendapat yang 

independen atas kewajaran penyajian laporan keuangan (Nila, 2005). Berdasarkan 
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uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis yaitu Good Corporate 

Governeance berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

 
2.2.8 Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba 

Profitabilitas akan mempengaruhi manajer dalam melakukan tindakan manajemen 

laba (Salno dan Baridwan dalam Rahmawati, 2008). Stakeholder cenderung 

menuntut manajemen untuk mencapai profitabilitas yang tinggi. Apabila 

manajemen mampu mencapai target dari principal, manajemen akan dianggap 

mempunyai kinerja baik. Archibalt dalam Herni dan Yulius (2008) menjelaskan 

bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah cenderung melakukan 

perataan laba. Perataan laba ini merupakan salah satu bentuk dari manajemen 

laba. Penelitian Herni dan Yulius (2008), menyimpulkan bahwa profitabilitas 

memiliki pengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba yang merupakan 

salah satu teknik dari manajemen laba. Pengaruh ini menunjukkan semakin rendah 

profitabilitas, maka akan semakin tinggi perusahaan melakukan tindakan perataan 

laba yang bersifat oportunis. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan 

hipotesis yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

 
2.2.9 Pengaruh Leverage  terhadap manajemen laba  

Leverage sebagai salah satu variabel independen dalam penelitian ini, diharapkan 

mampu membatasi praktik manajemen laba. Devon dan Jiambalvo (1994) dalam 

Dewi menyatakan bahwa leverage yang tinggi akan meningkatkan manajemen 

laba untuk menghindari kemungkinan pelanggaran perjanjian hutang. Apabila 

suatu perusahaan memiliki leverage yang tinggi, maka kemungkinan untuk 
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melakukan manajemen laba sangat besar, dan perusahaan pun memiliki kewajiban 

yang lebih besar dalam pengungkapan terhadap publik.  

Besarnya tingkat hutang perusahaan (leverage) dapat mempengaruhi 

tindakan manajemen laba. Husnan (2001) menyatakan bahwa leverage yang 

tinggi yang disebabkan kesalahan manajemen dalam mengelola keuangan 

perusahaan atau penerapan strategi yang kurang tepat dari pihak manajemen. Oleh 

karena kurangnya pengawasan yang menyebabkan leverage yang tinggi, juga 

akan meningkatkan tindakan oppurtunistic seperti manajemen laba untuk 

mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik. Hasil penelitian 

oleh Dewi, menyimpulkan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan 

terhadap aktivitas manajemen laba. Hal tersebut serupa dengan penelitian yang 

dilakukan oleh J.C. Shanti dan C. Bintang (2007) yang menghasilkan leverage 

financial berhubungan secara positif dengan tingkat akrual diskresioner 

(manajemen laba). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan hipotesis 

yaitu leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

 
2.3 Kerangka Pemikiran  

Penelitian yang berjudul “ANALISIS PENGARUH MEKANISME 

GOODCORPORATE GOVERNANCE, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE 

TERHADAP PRAKTEK MANAJEMEN LABA (EARNING MANAGEMENT)” 

ini terdiri atas variabel dependen manajemen laba dan variabel independen good 

corporate governance, dimana good corporate governance memiliki 5 indikator 

yaitu tranparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran, 

beserta profitabilitas dan leverage sebagai variable independen lainnya. Penelitian 
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ini diharapkan dapat membuktikan bahwa mekanisme good corporate governance 

serta profitabilitas dan leverage dapat membatasi manajemen laba. 

Berikut gambaran kerangka pemikiran penelitian ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN 

 

2.4 Hipotesis Penelitian  

 Berdasarkan uraian pada bab ini, telah dirumuskan 3 (tiga) hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini. Hipotesis-hipotesis tersebut yaitu : 

H1  :  Good Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap praktek 

manajemen laba. 

H2  :  Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktek manajemen laba. 

H3 :  Leverage berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba.  
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