
II. TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori utama dalam penelitian ini adalah teori keagenan. Teori keagenan

menjelaskan bahwa hubungan keagenan suatu perusahaan muncul karena adanya

masalah  kepercayaan yang diberikan dari para pemilik perusahaan untuk dikelola

oleh para manajer tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh principal terhadap

kinerja manajer dalam menjalankan aktivitas bisnis serta kinerja perusahaannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Meckling (1976) dikutip dari

Sugiri (2003) yang menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah

kesepakatan yang timbul antara manajer (agent) dengan pemilik perusahaan dan

investor (principal), para manajer akan melakukan pengelolaan perusahaan atas

nama pemilik perusahaan untuk mengambil keputusan. Pernyataan tersebut

menjelaskan adanya asumsi bahwa prinsipal dan agen sebagai orang atau

sekelompok orang yang sama-sama memiliki sifat rasional ekonomis yang

termotivasi oleh kepentingan pribadi mereka.

Teori keagenan mengatakan sulit untuk mempercayai bahwa manajemen

(agent) akan selalu bertindak berdasarkan kepentingan pemegang saham

(principal), sehingga diperlukan monitoring dari pemegang saham (Copeland dan

Weston,1992:20). Shareholder atau prinsipal mempekerjakan agen untuk
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melaksanakan tugas termasuk pengambilan keputusan ekonomik, dalam

lingkungan yang tidak pasti seperti perusahaan dalam kondisi financial distress.

Agen sebagai seorang manajer akan mengambil keputusan untuk melakukan

berbagai strategi guna mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan. Disisi

lain agen merupakan pihak yang diberikan  kewenangan oleh prinsipal

berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya.

Teori keagenan menyatakan bahwa dalam pengelolaan perusahaan selalu ada

konflik kepentingan (Brigham dan Gapenski,1996 dalam Sugiri 2003) antara (1)

manajer dan pemilik perusahaan (2) Manajer dan bawahannya, (3) Pemilik

perusahaan dan kreditor.

Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pihak yang melakukan proses pemantauan

dan pemeriksaan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut

diatas. Aktivitas pihak-pihak tersebut, dinilai lewat kinerja keuangannya yang

tercermin dalam laporan keuangan.

2.1.2 Manajemen Laba

Manajemen laba didefinisikan sebagai usahan manajer untuk melakukan

manipulasi laporan keuangan dengan sengaja dalam batasan yang dibolehkan oleh

prinsip-prinsip akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi yang

menyesatkan kepada para pengguna laporan keuangan untuk kepentingan para

manajer (Meutia, 2004), Menurut Sulistyanto (2008) dalam naftalia (2013).

Manajemen laba dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual

dalam laporan keuangan, sebab pada komponen akrual dapat dilakukan permainan

angka melalui metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan keinginan orang

yang  melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. Komponan
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akrual merupakan komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik

sehingga mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai

dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan (Sulistyanto, 2008, dalam

Nuraini 2012).

2.1.3 Good Corporate Governance

Menurut Komite Cadburry, dikutip dari Marihot dan setiawan (2007) Good

Corporate Governance (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta

kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada

para shareholder khususnya, dan stakeholders pada umumnya. Tentu saja hal ini

dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham

dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di

lingkungan tertentu.

Sedangkan Center for European Policy Studies (CEPS) dikutip dari Veronica

(2005) punya formula lain. GCG, papar pusat studi ini, merupakan seluruh

sistem yang dibentuk mulai dari hak (right), proses, serta pengendalian, baik yang

ada didalam maupun diluar manajemen perusahaan. Sebagai catatan, hak disini

adalah hak seluruh stakeholders, bukan terbatas kepada shareholders saja. Hak

adalah berbagai kekuatan yang dimiliki stakeholders secara individual untuk

mempengaruhi manajemen. Proses, maksudnya adalah mekanisme dari hak-hak

tersebut. Adapun pengendalian merupakan mekanisme yang

memungkinkan stakeholders menerima informasi yang diperlukan seputar aneka

kegiatan perusahaan. Sementara itu, ADB (Asian Development Bank) menjelaskan
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bahwa GCG mengandung empat nilai utama yaitu: accountability, transparency,

predictability dan participation. dikutip dari Widyanigdyah (2001)

Ada beberapa ukuran di dalam GCG yang digunakan untuk mengukur GCG dari

suatu peusahaan diantaranya ialah dewan komisaris independen dan komite audit.

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham

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

mempengaruhi independensinya sedangkan komite audit merupakan sekelompok

orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggungjawab

untuk membantu auditor mempertahankan independensinya dari manajemen.

2.1.4 Kualitas Audit

Sebagaimana dijelaskan oleh De Angelo sebagaimana dikutip oleh Mulyadi

(2002), bahwa kualitas audit adalah probabilitas saat seorang auditor menemukan

dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi

auditnya. Dalam penelitiannya, Watkins dkk. (2004) telah mengidentifikasi

empat buah definisi kualitas audit dari beberapa ahli, yaitu sebagai berikut.

a. Kualitas audit adalah probabilitas nilaian-pasar bahwa laporan keuangan

mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan

melaporkan kekeliruan material tersebut.

b. Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan

laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan

keuangan yang mengandung kekeliruan material.

c. Kualitas audit diukur dari akurasi informasi yang dilaporkan oleh auditor.
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d. Kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk mengurangi noise

dan bias dan meningkatkan kemurnian pada data akuntansi.

Selanjutnya, istilah “kualitas audit” mempunyai arti yang berbeda-beda bagi

setiap orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit

yang dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada

salah saji yang material (no material misstatements) atau kecurangan (fraud)

dalam laporan keuangan audit.

Sulitnya mengukur kualitas audit, banyak penelitian empiris yang menggunakan

beberapa dimensi atau proksi sebagai wakil dari kualitas audit tersebut. Beberapa

proksi yang lazim digunakan dalam penelitian mengenai kualitas audit adalah

ukuran KAP (Krishnan, 2002; Choi dkk., 2007; Riyatno, 2007; Yuniarti, 2007;

Sundgren dan Svanstrom, 2011). Menurut Deis dan Giroux sebagaimana dikutip

Watkins dkk. (2004), ukuran KAP dapat diukur berdasarkan jumlah klien dan

prosentase dari audit fees dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak

berpindah pada perusahaan audit yang lain.

Beberapa penelitian yang menggunakan ukuran KAP sebagai pengukur kualitas

audit berhasil membuktikan secara empiris bahwa terdapat perbedaan kualitas

antara KAP berukuran besar (Big four accounting firms) dengan KAP berukuran

kecil (non big four accounting firms).
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2.1.5 Leverage (Debt Ratio)

leverage merupakan rasio-rasio yang menjelaskan besarnya sumber-sumber

pendanaan jangka pendek atau jangka panjang terhadap ekuitas perusahaan.

Leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara total

hutang pada ekuitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menjamin

seluruh hutangnya dengan modal yang dimilikinya. Menurut Jiambalvo (1996)

seperti dikutip oleh Widyaningdyah (2001), perusahaan dengan rasio leverage

yang tinggi, diduga melakukan earnings management. Earnings management

dilakukan untuk dapat memberikan posisi bargaining yang lebih baik yang

berkaitan dengan sumber dana eksternal atau pada saat terjadi negosiasi ulang

apabila perusahaan benar-benar tidak dapat melunasi kewajibannya.

Rasio hutang bisa berarti buruk pada situasi ekonomi sulit dan suku bunga tinggi,

perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi dapat mengalami masalah

keuangan, namun selama ekonomi baik dan suku bunga rendah maka dapat

meningkatkan keuntungan. Nilai rasio yang tinggi menunjukkan peningkatan dari

resiko pada kreditor berupa ketidakmampuan perusahaan membayar semua

kewajibannya. Menurut Darsono (2005), dari pihak pemegang saham, rasio yang

tinggi akan mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi yang pada akhirnya

akan mengurangi pembayaran dividen.

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai tata kelola perusahaan dan tingkat Leverage perusahaan

sebenarnya sudah banyak diteliti akan tetapi terdapat hasil yang tidak konsisten
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dari penelitian-penelitian sebelumnya.  Penelitian sebelumnya juga hanya meneliti

sampel perusahaan manufaktur. Atas dasar itulah peneliti mencoba meneliti tata

kelola perusahaan dan rasio utang dengan menggunakan sampel perusahaan non-

keuangan agar diharapkan penelitian ini lebih bisa mengeneralisir hipotesis yang

akan diuji.

Menurut Herawati dan Guna (2010) menyatakan bahwa komite audit dan

komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan

kualitas audit dan leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Menurut

Antonia (2008)  leverage dan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan

terhadap manajemen laba sedangkan komite audit berpengaruh terhadap

manajemen laba. Menurut Veronica dan Siddartha (2005) Dalam penelitian ini

ditemukan bukti bahwa  Kualitas audit, yang diproxy dengan menggunakan

ukuran KAP, dalam pengujian utama tidak terbukti mempunyai pengaruh

signifikan terhadap praktek pengelolaan laba yang dilakukan manajemen.

Proporsi komisaris independen yang tinggi dan keberadaan komite audit juga

tidak terbukti dapat membatasi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan.

Menurut Widyaningdyah (2001) menguji pengaruh reputasi auditor, proporsi

dewan direksi , leverage dan persentase saham yang ditawarkan kepada publik

pada saat IPO terhadap manajemen laba. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya

leverage yang terbukti signifikan mempengaruhi manajemen laba.

Sedangkan menurut Kusumaning (2004) dan Darmawati (2003) menemukan

rekomendasi yang tidak konsisten mengenai pengaruh komite audit terhadap
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manajemen laba. Namun demikian Midiastuty (2003) dan Fidyati (2004)

memberikan rekomendasi yang konsisten mengenai pengaruh kepemilikan

manajerial terhadap manajemen laba. Menurut Guna dan Arleen (2010) leverage

dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba sedangkan

dewan komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen  laba.

Susilo (2010) menyatakan Proporsi dewan komisaris dan komite audit

berpengaruh terhadap manajemen laba Sedangkan Palestin (2006) menyatakan

kualitas audit dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen  laba.

2.3 Hipotesis

2.3.1 Komite Audit terhadap manajemen laba

Komite audit merupakan komite yang dibuat oleh dewan komisaris yang memiliki

tugas melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan. (Kep/29/2004). Dalam

tugasnya komite audit memberikan pandangan terhadap masalah kebijakan

keuangan, akuntansi, dan pengendalian internal.

Tujuan komite audit akan sejalan dengan pengurangan indikasi masalah-masalah

dalam hubungan antara pemilik perusahaan dan manajer yaitu dalam

meminimalisir praktik manajemen laba karna apabila tugas-tugas dari komite

audit ini dilaksanakan secara konsisten dan baik maka praktik manajemen laba

yang dilakukan oleh pihak manajer(agent) dapat ditekan dan diminimalisir.

Tujuan komite audit sesuai yang diungkapkan Susiana dan Herawati (2007) yaitu

1. Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pihak
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manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umun

dan disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan 2. Memastikan bahwa

pengendalian internal perusahaan telah memadai 3. Melakukan pengawasan dan

menindaklanjuti kemungkinan penyimpangan material dalam bidang keuangan

dan implikasi hukumnya 4.memberikan rekomendasi auditor eksternal yang akan

mengaudit di perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai

berikut:

H1 = Good Corporate Governance dengan proksi ukuran Komite audit

berpengaruh Negatif terhadap manajemen laba.

2.3.2 Dewan Komisaris Independen Terhadap Manajemen Laba

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak

terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham

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

mempengaruhi independensinya. Semakin besar proporsi dewan komisaris

independen dalam suatu perusahaan semakin baik tingkat indepedensi hasil

laporan dari perusahaan tersebut yang membuat praktik manajemen laba semakin

berkurang

Menurut Susilo (2010) proporsi dewan komisaris independen berpengaruh

signifikan terhadap manajemen laba. Begitu pula dengan peneitian yang dilakukan

Boediono (2005) yang menyatakan secara parsial pengaruh Corporate Governance

dalam hal ini komposisi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap

manajemen laba.
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Hal sebaliknya yang didapatkan dari hasil penelitian Veronica dan Bachtiar

(2004) menemukan bahwa persentase dewan komisaris tidak berkorelasi secara

signifikan terhadap akrual kelolaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai

berikut:

H
2

: Good Corporate Goverance dengan proksi Proporsi dewan komisaris

Independen berpengaruh Negatif terhadap manajemen laba

2.3.3 Kualitas Audit terhadap manajemen laba

Dalam presepsi masyarakat, ada perbedaan kualitas hasil audit yang dilakukan

oleh auditor yang memiliki reputasi (Auditor Big 4) dengan yang tidak(auditor

Non Big). Auditor Big 4 cenderung memiliki kualitas hasil audit yang lebih

terjamin dibandingkan dengan auditor non big dikarenakan auditor Big 4

cenderung lebih berhati-hati dan lebih professional.

Menurut Becker dkk. (dalam Herawaty, 2008) menyatakan bahwa klien dari

auditor Non Big Six melaporkan discretionary accrual yang secara rata-rata lebih

tinggi dari yang dilaporkan oleh klien auditor Big Six. Jadi, dapat disimpulkan

klien dari auditor non Big SIx cenderung lebih tinggi dalam melakukan earnings

management.  Karena pada auditor Big Six telah berubah menjadi Big Four , maka

diduga bahwa klien dari auditor non Big Four cenderung lebih tinggi dalam

melakukan earnings management. Dibandingkan dengan auditor Big Four.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai

berikut:
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H
3

: Kualitas Audit berpengaruh Negatif terhadap manajemen laba

2.3.4 Leverage terhadap manajemen laba

leverage merupakan rasio-rasio yang menjelaskan besarnya sumber-sumber

pendanaan jangka pendek atau jangka panjang terhadap ekuitas perusahaan.

Leverage yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan antara total

hutang pada ekuitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menjamin

seluruh hutangnya dengan modal yang dimilikinya.

Menurut Jiambalvo (1996) seperti dikutip oleh Widyaningdyah (2001),

perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi, diduga melakukan earnings

management. Earnings management dilakukan untuk dapat memberikan posisi

bargaining yang lebih baik yang berkaitan dengan sumber dana eksternal atau

pada saat terjadi negosiasi ulang apabila perusahaan benar-benar tidak dapat

melunasi kewajibannya. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan

oleh  Widyaningdyah (2001), Veronica dan Bactiar (2003), Guenther (1994) yang

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Akan tetapi hasil yang sebaliknya muncul dalam penelitian Antonia (2008)

menyatakan bahwa leverage tidak signifikan mempengaruhi manajemen laba.

menurut Antonia, Implikasi manajerial yang paling mungkin menjelaskan

hubungan tidak signifikan ini adalah dengan tingginya hutang akan meningkatkan

risiko default bagi perusahaan, tetapi manajemen laba tidak dapat dijadikan



18

sebagai mekanisme untuk menghindarkan default tersebut, karena pemenuhan

kewajiban hutang tidak dapat dihindarkan dengan manajemen laba.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dapat disusun adalah sebagai

berikut:

H
4

: Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba

2.4 Desain Penelitian

Penelitian ini menggambarkan hubungan antara Ukuran Komite Audit, Proporsi

Dewan Komisaris Independent, Kualitas Audit, Leverage dan Manajemen Laba

dijelaskan pada skema berikut ini :

2.4.1 Desain Penelitian


