
 

BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori dan Telaah Pustaka 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)  

Sebuah perspektif teoretis yang penting pada desain insentif manajemen disediakan oleh 

konsep biaya agensi, yang berfokus pada konflik kepentingan dan insentif antara para 

pemangku kepentingan perusahaan yang berbeda, terutama antara manajemen dan pemegang 

saham (Faulkender et al.,  2010). Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan sendiri 

adalah: 

“…an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) 

engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves 

delegating some decision making authority to the agent.” 

Dalam penejelasannya Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan keagenan 

dalam bentuk hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, bila pemilik 

mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada manajer. Perencanaan kontrak yang 

tepat untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan 
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untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemilik dalam hal konflik kepentingan inilah 

yang merupakan inti dari agency theory. Namun untuk menciptakan kontrak yang tepat 

merupakan hal yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, investor diwajibkan untuk memberi 

hak pengendalian residual kepada manajer (residual control right) yakni hak untuk membuat 

keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum terlihat di kontrak .  

Teori keagenan juga dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989 dalam Emirzon, 

2007). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi tentang sifat 

manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan 

bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (self-interest), manusia memiliki 

daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan manusia 

selalu menghindari resiko (risk averse). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar 

anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara 

principal dan agent. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang 

dapat diperjualbelikan.  

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik 

kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak pemilik (principal) termotivasi mengadakan 

kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. 

Sedangkan manajer (agent) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan 

psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak 

kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan 

dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 

kemakmuran yang dikehendaki (Ningsaptiti dan Hidayat, 2010).  
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Permasalahan yang timbul akibat adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen 

disebut dengan agency problems. Salah satu penyebab agency problems adalah adanya 

asymmetric information. Asymmetric Information adalah ketidakseimbangan informasi yang 

dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup 

tentang kinerja agen sebaliknya, agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas 

diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan (Widyaningdyah, 2004) 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan asymmetric information tersebut 

menjadi dua tipe, yaitu:  

1. Permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal-hal yang disepakati 

bersama dalam kontrak kerja  

2. Permasalahan yang disebabakan dari keadaan di mana prinsipal tidak dapat 

mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-benar 

didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi sebagai sebuah 

kelalaian dalam tugas.  

Pendekatan lain dari teori keagenan yang didasarkan dari penelitian Ross (1973) dalam origin 

of the economic theory of agency, memperkenalkan studi tentang keagenan dalam hal 

masalah kompensasi kontrak yang berinti pada masalah insentif. Lebih lanjut menurut Ross 

(1973) dalam Mitnick (2013) menjelaskan bahwa dalam lembaga ekonomi, salah satu 

permasalahan adalah dalam pemilihan sistem kompensasi yang dapat menghasilkan perilaku 

agen yang konsisten sesuai dengan preferensi dari pemilik.  

Jensen dan Meckling (1976) dalam Xu dan Cui (2014) mengusulkan sistem kompensasi 

dalam bentuk kompensasi berbasis ekuitas dalam menghadapi permasalahan keagenan. 
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Kompensasi berbasis ekuitas dinilai dapat mengurangi konflik keagenan, meningkatkan 

tingkat upaya manajemen, memperkuat manajemen dan pemegang saham dalam mekanisme 

pembagian keuntungan dan pembagian risiko, dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui 

efek sinergis.  

2.1.2 Earnings Management 

Pengertian  manajemen  laba  oleh  Scott (1997) adalah  sebagai pemilihan  kebijakan  

akuntansi  oleh  manajer.  Scoot  mengungkapkan terdapat  dua  cara  untuk  memahami  

manajemen  laba.  Pertama,  sebagai perilaku  oportunistik  manajemen  untuk 

memaksimumkan  utilitasnya dalam  menghadapi  kontrak  kompensasi,  kontrak  utang  dan  

biaya  politik. Kedua,  memandang  manajemen  laba  dari  perspektif  kontrak  efisien, 

dimana  manajemen  laba  memberi  manajer  suatu  fleksibilitas  untuk melindungi  diri  

mereka  dan  perusahaan  dalam  mengantisipasi  kejadian-kejadian  yang  tak  terduga  untuk  

keuntungan  pihak-pihak  yang  terlibat dalam kontrak.  Menurut Scott  (1997),  terdapat  4  

jenis  strategi  manajemen  laba, yaitu : 

a. Meningkatkan laba (increasing income atau income maximization).  

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan  laba  yang  dilaporkan  pada 

periode  kini  untuk  membuat  perusahaan dipandang  lebih  baik.  Cara  ini  juga  

memungkinkan  untuk  peningkatan  laba  selama  beberapa  periode.  Perusahaan  

dapat melaporkan  laba  yang  lebih  tinggi  berdasarkan manajemen laba  yang agresif 

sepanjang waktu yang panjang.  
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b. Menurunkan laba (income minimization).  

Strategi  ini  dilakukan  oleh  manajemen, jika laba yang dilaporkan pada periode 

sekarang dirasa terlalu tinggi. Selain itu, stra-tegi  ini  juga  dilakukan  untuk  tujuan  

penghindaran  pajak.  Salah  satu  cara  yang  diterapkan  perusahaan dalam  rangka  

menurunkan laba  yaitu dengan menetapkan metode  LIFO  pada  metode penilaian  

persediaan. 

c. Mandi  besar  (taking a bath atau big bath)  

Istilah mandi besar biasanya didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan laba 

yang dilaporkan pada periode berikutnya dengan membebankan item yang mungkin 

memiliki dampak negatif di masa depan pada biaya pada periode berjalan (Tokuga 

dan Yamashita, 2011). Periode yang dipilih biasanya periode dengan  kinerja  yang  

buruk  atau  peristiwa saat  terjadi  satu  kegiatan  yang  tidak  biasa seperti perubahan 

manajemen, merger atau restrukturisasi. Menurut Tokuga dan Yamashita (2011) hal 

ini dilakukan karena perusahaan berusaha untuk menggunakan perubahan manajemen 

sebagai kesempatan untuk menghapus faktor yang dapat memberikan tekanan pada 

kinerja bisnis masa depan. 

d. Perataan laba (income smoothing)  

Pada  strategi  ini,  manajer  meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan 

untuk  mengurangi  fluktuasinya.  Perataan  laba  juga  mencakup  tidak  melaporkan  

sebagian  laba  pada  periode  baik  dengan  menciptakan  cadangan  atau  bank  laba 

sebagai cadangan yang akan akan dilaporkan pada periode buruk demi menjaga 

kestabilan laba.  
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Menurut pendapat lain dari  Healy dan  Wahlen (1999) menyatakan  manajemen  laba  

muncul ketika  manajer  menggunakan  keputusan  tertentu  dalam  pelaporan keuangan  dan  

mengubah  transaksi  untuk  merekayasa  laporan  keuangan sehingga  menyesatkan  

stakeholder  yang  ingin  mengetahui  kinerja ekonomi  perusahaan  atau  untuk  

mempengaruhi  hasil  kontrak  yang menggunakan  angka-angka  akuntansi  yang  

dilaporkan.  Definisi  tersebut mengakibatkan  manajemen  laba  sebagai  perilaku  

oportunistik  manajer untuk  memaksimumkan  utilitas  mereka.  Manajer  melakukan  

manajemen laba  dengan  memilih  metode  atau  kebijakan  akuntansi  tertentu  untuk 

menaikkan laba atau menurunkan laba. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Berikut pada tabel 2.1 ringkasan penelitian terdahulu mengenai kompensasi berbasis ekuitas 

(equity incentive) dan manajemen laba yang menjadi landasan penelitian ini : 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel 

Penelitian 

Hasil Penelitian 

1 Nagar et al., 

(2003) 

Discretionary disclosure 

and stock-based 

incentives 

Variabel 

Dependen: 

tingkat 

pengungkapan 

informasi 

perusahaan 

 

Variabel 

Independen: 

equity incentives 

Kompensasi berbasis 

ekuitas berpengaruh 

positif  terhadap 

tingkat keterbukaan 

perusahaan. 
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2 Cheng dan 

Warfield (2005) 

Equity incentives and 

earnings management 

Variabel 

Dependen: 

earnings 

management  

 

Variabel 

Independen: 

equity incentives  

Equity incentives 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap  

earnings 

management. 

3 Gong dan Li 

(2007)  

Outside Directors’ 

Equity-based 

Compensation and 

Earnings Management 

Variabel 

Dependen: 

earnings 

management  

 

Variabel 

Independen: 

equity incentives 

Kompensasi berbasis 

ekuitas berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap manjemen 

laba 

4 Bergstresser dan 

Philippon (2006) 

CEO Incentives And 

Earnings Management 

Variabel 

Dependen: 

earnings 

management  

 

Variabel 

Independen: 

CEO Incentives 

CEO Incentives 

(berbasis ekuitas) 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap manajemen 

laba. 

5 Cheng et al.  

(2011) 

Equity Incentives and 

Earnings Management 

Evidence from the 

Banking Industry 

Variabel 

Dependen: 

earnings 

management  

 

Variabel 

Independen: 

equity incentives 

Pada industry 

perbankan potential 

regulatory 

intervention 

(intervensi dari 

regulator) 

memperkuat pengaruh 

kompensasi berbasis 

ekuitas terhadap 

tingkat manajemen 

laba. 

6 Schabus (2012)  Equity Incentives And 

Opportunistic Real 

Earnings Management 

Variabel 

Dependen: 

real earnings 

management  

 

Variabel 

Independen: 

equity incentives 

Kompensasi berbasis 

ekuitas berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap manjemen 

laba 
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7 Xu dan Cui 

(2014) 

An Empirical Study on the 

Effects of Equity Incentive 

of the Listed Corporations 

in the SME Board of 

China 

Variabel 

Dependen: 

earnings 

management dan 

kinerja 

perusahaan. 

 

Variabel 

Independen: 

equity incentive 

Equity incentives  

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap  manajemen 

laba.  

2.3 Kerangka Pemikiran 

Perbedaan kepentingan antara principal (pemilik/stakeholder) dan agent (manajemen) 

menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Pihak pemilik (principal) 

termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang 

selalu meningkat. Sedangkan manajer (agent) termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan 

ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun 

kontrak kompensasi. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam 

perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ningsaptiti dan Hidayat, 2010). 

Tindakan manajemen yang berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 

kemakmuran yang dikehendaki memunculkan sesutau fenomena yang disebut manajemen 

laba. Manajemen laba dalam konteks perilaku opurtusnitik manajemen yang dimaksudkan 

untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang 

dan biaya politik dapat menghadirkan dampak buruk bagi pemilik (stakeholder). Dampak 

buruk tersebut diakibatkan karena demi memaksimumkan utilitasnya, manajemen akan 

menggunakan kebijakan tertentu  dalam pelaporan keuangan untuk merekayasa laporan 

keuangan sehingga  menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui  kinerja ekonomi  
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perusahaan  atau  untuk  mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka 

akuntansi yang  dilaporkan.  

Dalam menghadapi permasalah akibat tindakan oportunistik manajemen, kompensasi 

berbasis ekuitas (equity incentive) merupakan jawaban atas masalah agensi menurut Jensen 

dan Meckling (1976). Kompensasi berbasis ekuitas diyakini (equity incentive) dapat 

mengurangi konflik keagenan, meningkatkan tingkat upaya manajemen, memperkuat 

manajemen dan pemegang saham dalam mekanisme pembagian keuntungan dan pembagian 

risiko, dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui efek sinergis teraplikasi pada 

perusahaan-perusahaan perbankan yang memberikan kompensasi berbasis ekuitas. 

Kompensasi berbasis ekuitas juga merupakan salah satu mekanisme penting dalam 

menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang saham jangka panjang (Ke, 2005) 

Kompensasi berbasis ekuitas sebagai jawaban dalam menghadapi permasalahan agensi yang 

menimbulkan tindakan oportunistik dari manajemen menjadi dasar pemikiran dalam 

membangun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan menguji pengaruh kompensasi 

berbasis ekuitas terhadap manajemen. Penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel 

kontrol, yaitu remunerasi, leverage, dan total aset. Variabel kontrol adalah variabel yang 

digunakan untuk mengontrol hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, 

karena variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini diduga ikut berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Kerangka pemikiran secara singkat digambarkan melalui gambar 

2.1. 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

 

2.4  Perumusan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Kompensasi Berbasis Ekuitas Terhadap Manajemen Laba 

Model teoritis dari Jensen dan Meckling (1976) menawarkan kompensasi berbasis ekuitas 

sebagai sebuah jawaban dalam menghadapi permasalahan agensi. Salah satu bentuk masalah 

yang timbul dalam permasalahan agensi akibat adanya perbedaan kepetingan antara 

manajemen dan pemilik (pemegang saham) adalah manajemen laba. Berdasarkan asumsi sifat 

dasar manusia dijelaskan bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh 

kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan 

agen. Pihak pemilik (pemegang saham) termotivasi mengadakan kontrak untuk 

mensejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Sedangkan 

manajemen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara 

lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. 

Motivasi manajemen dalam memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara 

lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi inilah yang 
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melahirkan adanya tindakan manjemen laba. Maka disinilah peran kompensasi berbasis 

ekuitas dalam meminimalisir dan merduksi tingkat terjadinya manajem laba. Hal ini dapat 

terjadi karena menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Xu dan Cui (2014) menunjukkan 

bahwa kompensasi berbasis ekuitas (equity incentive) dapat mengurangi konflik keagenan, 

meningkatkan tingkat upaya manajemen, memperkuat manajemen dan pemegang saham 

dalam mekanisme pembagian keuntungan dan pembagian risiko, dan meningkatkan kinerja 

perusahaan melalui efek sinergis.  

Pemberian kompensasi berbasis ekuitas yang membuat manajemen berada diposisi yang 

sama seperti pemilik (stakeholder/pemegang saham) akan memperkuat manajemen dan 

pemegang saham dalam mekanisme pembagian keuntungan dan pembagian risiko sehingga 

akan memicu manajemen perusahaan lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan 

mereduksi tingkat manajemen laba untuk menghindari resiko yang muncul. Resiko yang 

muncul adalah kerusakan reputasi perusaahan apabila tindakan manajemen laba dapat 

dideteksi oleh pasar modal, hal ini akan berdampak pada perusahaan dengan turunnya 

kepercayaan dari pasar modal dan pada akhirnya akan menghancurkan harga saham 

perusahaan. 

Kompensasi berbasis ekuitas mampu mereduksi tingkat manajemen laba dalam efek 

kompensasi berbasis ekuitas yang meningkatkan tingkat upaya manajemen dan meningkatkan 

kinerja perusahaan melalui efek sinergis dapat terjadi karena kompensasi berbasis ekuitas 

merupakan mekanisme penting dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang 

saham dalam jangka panjang (Ke, 2005). Karena manajemen berada diposisi yang sama 

seperti pemegang saham akan membuat manajemen lebih peduli terhadap kinerja jangka 

panjang perusahaan daripada melakukan tindakan agresif secara jangka pendek untuk  

memaksimalkan pemenuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh 
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investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi yang akan mengganggu kestabilan 

perusahaan. Hal ini dilakukan demi menjaga keberlangsungan perusahaan serta dapat 

berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 

Nagar et al., (2003) membuktikan bahwa kompensasi berbasis ekuitas berpengaruh positif 

terhadap tingkat keterbukaan perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa 

kompensasi berbasis ekuitas memicu manajemen dalam meningkatkan keterbukaan 

pengungkapan informasi perusahaan dan hal ini membuktikan perusahan tidak bertindak 

menutupi informasi perusahaan yang akan dilakukan bila perusahaan melakukan tindakan 

manjemen laba. Pada penelitian Gong dan Li (2007) dan Schabus (2012) menunjukan bahwa 

kompensasi berbasis ekuitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manjemen laba. 

Maka hipotesis pada penelitian ini: 

Ha1 : Kompensasi berbasis ekuitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

 


