
 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A.  Landasan Teori 

 

1. Agency Theory 

 

Menurut Sulistyanto (2008)  teori keagenan (agency theory) merupakan pengorbanan 

yang timbul dari hubungan keagenan apapun, termasuk hubungan didalam kontrak 

kerja antara investor dan manajer perusahaan. Oleh karena itu, dalam hubungan 

keagenan setiap pihak akan menanggung biaya keagenan, tidak hanya prinsipal tetapi 

juga agen. Teori agensi muncul setelah fenomena terpisahnya kepemilikan 

perusahaan dengan pengelolaan terdapat dimana-mana, khususnya pada perusahaan-

perusahaan besar yang modern, sehingga teori perusahaan yang klasik tidak bisa lagi 

dijadikan basis analisis perusahaan (Kresnohadi Ariyoto dkk., 2000) dalam 

Trihapsari (2006).  

 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan didefinisikan 

sebagai kontrak di mana satu atau lebih pelaku menyewa seseorang (agen), untuk 

melakukan beberapa layanan kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa 

kebijakan untuk pengambilan keputusan. Menurut Harmono (2009) teori keagenan 

dapat dikembangkan melalui berbagai hubungan antar pihak yang memiliki 

kepentingan. Berdasarkan pernyataan tersebut maka penulis berpendapat mengenai 
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teori keagenan dalam hubungannya dengan asimetri informasi yaitu hubungan antara 

pemegang saham, manajer dan pemilik perusahaan. Asimetri informasi yang 

merupakan ketidaksamaan atau tidak berimbangnya informasi yang dimiliki antara 

pemegang saham, manajer perusahaan dan pemilik perusahaan. Dalam mengelola 

sebuah perusahaan tidak dapat dijalankan oleh seorang pemilik sendirian, karena 

pemilik akan membutuhkan penyokong dana bagi perusahannya maka dibutuhkan 

adanya investor, sedangkan untuk mengatur jalannya perusahaan dibutuhkan seorang 

manajer yang mampu mengatur jalannya sebuah perusahaan.   

 

Manajer yang mengatur jalannya dan kelangsungan sebuah perusahaan akan memiliki 

informasi lebih banyak. Seorang manajer akan mengolah informasi yang dimilikinya 

sesuai dengan kebutuhan. Dalam hubungannya dengan investor maka manajer akan 

berusah membuat laba sebuah perusahaan menjadi relatif stabil, dalam hubungan 

dengan pemerintah manajer akan membuat laba relatif lebih rendah untuk 

menghindari pajak yang tinggi. Dalam hubungan dengan pemilik manajer akan 

membuat laba relatif lebih tinggi untuk mempertahankan posisi dan kepercayaan 

yang dimilikinya serta menghindari biaya ketika negosiasi ulang mengenai perjanjian 

kredit.  

 

Berdasarkan keterangan sebelumnya peneliti berpendapat mengenai teori keagenan 

dalam hubungannya dengan kompensasi manajerial, yaitu untuk mendapatkan 

kepercayaan pemilik, manajer mengelola perusahaan dengan baik dan mengelola 

laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian akan mampu 

meningkatkan kompensasi yang diberikan kepada pada komisaris ataupun dewan 
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direksi selaku manajer perusahaan. Teori keagenan dalam hubungannya dengan 

perjanjian kredit yang dilakukan oleh para kreditur sehingga manajer akan 

menggunakan metode dengan membuat laba lebih tinggi untuk menarik dan 

mempertahankan para kreditur. 

 

2. Stakeholder Theory 

Teori ini menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan 

informasi tentang bagaimana aktivitas organisasi mempengaruhi stakeholder, bahkan 

saat mereka tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam hal 

kelangsungan organisasi. Teori ini menekankan akuntabilitas organisasi jauh 

melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Organisasi akan lebih memilih 

secara suka rela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan 

intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajib wajibnya, untuk memenuhi 

ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh stakeholder (Deegan dalam Ulum, 

2009). 

 

Menurut Ulum (2009) tujuan utama dari teori stakeholder adalah untuk membantu 

manajer korporasi dalam memahami lingkungan stakeholder mereka dan melakukan 

pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadan berbagai hubungan 

dilingkungan perusahaan mereka. Selain itu tujuan luas dari teori stakeholder adalah 

untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-

aktivitas yang mereka lakukan dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi 

stakeholder. 
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3. Positive Accounting Theory 

Teori akuntansi positif atau positive accounting theory untuk menjelaskan dan 

memprediksi praktek akuntansi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Watts dan Zimmerman (1978) menunjukan bahwa pelaporan keuangan berhubungan 

langsung dengan manajemen. Menurutnya hal-hal yang berhubungan dengan dengan 

manajemen adalah hal-hal yang berkaitan dengan peratutan-peraturan maupun 

dengan publikasi resmi oleh badan-badan akuntansi, seperti standar akuntansi 

maupun interpretasi atas standar tersebut (Hery, 2013). Teori akuntansi positif 

menjelaskan sebuah proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman dan 

pengetahuan akuntansi serta penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai 

untuk menghadapi kondisi tertentu di masa mendatang. Teori akuntansi positif pada 

prinsipnya beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk menjelaskan 

dan memprediksi praktek-praktek akuntansi (Hery, 2013). 

 

B. Asimetri Informasi 

Dalam teori keagenan mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer 

sebagai agent dan pihak investor sebagai principal (Ujiyanto, 2003) dalam Wulandari 

dan Widaryanti (2008). Menurut Rahmawati dkk. (2006) asimetri informasi 

merupakan sebuah keadaan dimana manajer mempunyai akses informasi atas prospek 

perusahaan yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan. Sedangkan menurut Scott 

(1997) dalam Trihapsari (2006) menyatakan bahwa asimetri informasi merupakan 

sebuah kondisi dimana beberapa pihak yang terkait dalam transaksi bisnis memiliki 
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informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya.  Bentuk asimetri informasi 

yaitu informasi yang terdistribusi dengan tidak merata antara principal dan agent.  

 

Keinginan principal dan agent dalam  memaksimalkan utility masing-masing dengan 

informasi yang dimiliki. Namun, informasi yang dimiliki oleh agent lebih banyak 

dibanding informasi yang dimiliki oleh principal. Pengungkapan penuh merupakan 

upaya perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi yang dimilikinya, baik 

informasi non keuangan ataupun informasi keuangan. Sedangkan pengungkapan 

cukup merupakan upaya perusahaan dalam mengungkapkan informasi sesuai dengan 

diwajibkan oleh standar akuntansi.  

 

Tingkat pengungkapan perusahaan dipengaruhi oleh asimetri yang terjadi di pasar. 

Semakin tinggi asimetri informasi akan membuat tingkat pengungkapan yang 

dilakukan perusahaan semakin rendah (Sulistyanto, 2008). Leland dan Pyle (1979) 

dalam Weston dan Copeland (1997) menggunakan pengaruh asimetri informasi 

dalam merasionalkan eksistensi lembaga perantara keuangan. Mereka menemukan 

bahwa asimetri informasi merupakan alasan utama munculnya perantara keuangan 

yang bertumpu pada pemberian isyarat sebagai aspek yang berarti dalam operasi yang 

mereka lakukan. 

 

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa jika kedua kelompok yaitu agent 

dan principal tersebut adalah pihak-pihak yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, 

maka terdapat alasan yang kuat untuk meykini bahwa agen tidak akan selalu 

bertindak yang terbaik dalam memenuhi kepentingan prinsipal. Terdapat dua tipe 
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asimetri yaitu adverse selection dan moral hazard. Adverse selection merupakan jenis 

asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan 

melangsungkan suatu transaksi usaha, atau transaksi usaha potensial memiliki 

informasi lebih atas pihak-pihak lain. Adverse selection terjadi akibat beberapa orang 

seperti manajer perusahaan dan para pihak lainnya lebih mengetahui kondisi dan 

prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor. Sedangkan, moral hazard 

merupakan jenis asimetri informasi dimana satu pihak atau lebih yang 

melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha 

potensial untuk mengamati tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-

transaksi mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. Moral hazard dapat terjadi 

karena terdapat pemisahan antara pemilikan dengan pengendalian yang merupakan 

karakteristik kebanyakan perusahaan besar. 

 

Berdasarkan keterangan sebelumnya maka peneliti berpendapat bahwa asimetri 

merupakan hasil dari kesenjangan atau perbedaan antara informasi yang dimiliki oleh 

manajer, pemilik dan investor. Dengan adanya perbedaan informasi, dimana manajer 

memiliki informasi lebih banyak mengenai perusahaan membuat manajer lebih bebas 

dalam mengolah laporan keuangan dengan memilih dan menggunakan metode-

metode yang dapat memberikan keuntungan padanya.  

 

Asimetri informasi dapat dilihat berdasarkan harga saham perusahaan yang beredar di 

bursa saham setiap harinya. Dalam menghitung asimetri informasi digunakan bid ask 

spread. Bid Ask Spread merupakan selisih dari harga jual tertinggi yang pedagang 

saham (trader) bersedia untuk membeli suatu saham dengan harga jual terendah yang 
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trader bersedia menjual saham tersebut (Halim dan Hidayat, 2000 dalam Rahardjo, 

2004). Sedangkan secara konseptual menurut Megginson (1997) dan Callahan et al. 

(1997) dalam Rahadjo (2004) bid ask spread adalah kompensasi ekonomi yang 

diberikan kepada market maker atas pelayanan atau jasanya. Rumus yang digunakan 

untuk menghitung bid ask spread adalah sebagai berikut: 

  ………………………………….. (2.1) 

 

C. Kompensasi Manajerial 

Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa “Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa 

“managers of firms with bonus plans are more likely to use accounting methods that 

increase current periode reported income”. Dalam bonus atau kompensasi 

manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah 

bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Janji bonus inilah alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur 

labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan supaya dapat menerima 

bonus. 

 

Watts dan Zimmerman (1986) dan Scott (2000) mengungkapkan tiga hipotesis 

manajemen laba yaitu rencana bonus, perjanjian kredit, biaya politik. Hipotesis 

rencana bonus menjelaskan mengenai peran dalam pemilihan kebijakan akuntansi 

dalam rencana kompensasi manajemen. Kompensasi merupakan suatu jasa yang 

diberikan pemilik perusahaan kepada manajemennya (Jensen dan Meckling, 1976).  
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Konsep-konsep tersebut membahas bahwa bonus yang dijanjikan pemilik kepada 

manajer perusahaan tidak hanya memotivasi manajer untuk bekerja lebih baik lagi, 

namun juga dapat memotivasi manajer untuk melakukan kecurangan manajerial. 

Agar selalu dapat mencapai tingkat kinerja yang dapat memberikan bonus, manajer 

mempermainkan besar kecilnya angka-angka akuntansi yang terdapat dalam laporan 

keuangan sehingga manajer mampu memperoleh bonus setiap tahunnya.  

 

Berdasarkan hal tersebut peneliti berpendapat bahwa kompensasi manajerial 

merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh seorang manajer. Apabila manajer 

mampu meningkatkan laba perusahaan maka manajer akan memperoleh kompensasi 

dari pemilik, karena hal demikianlah manajer menggunakan metode yang mampu 

meningkatkan laba perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Dalam menghitung 

bonus atau kompensasi manajerial dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut 

Achmad dkk. (2007): 

  ………………...……………….. (2.2)  

 

Rumus tersebut untuk mengetahui besarnya kompensasi yang diberikan kepada 

manajer, pada saat total ekuitas tertentu. Untuk mengetahui kompensasi atau bonus 

tersebut mengandung praktek manajemen laba atau tidak, maka digunakan total 

ekuitas sebagai pembagi (semakin tinggi laba maka semakin tinggi pula kompensasi, 

namun jika tidak diiringi dengan semakin tingginya modal maka terjadi manajemen 

laba). Dengan laba yang tinggi maka modal yang dimiliki oleh perusahaan juga 
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tinggi. Sehingga persentase bonus plan yang semakin tinggi menunjukan adanya 

praktek manajemen laba. 

 

D. Perjanjian Kredit 

Metode akuntansi terkait dengan teori akuntansi positif, salah satunya adalah debt 

covenant hyphothesis menurut Watts dan Zimmerman (1986) dalam Hasnawati dan 

Astuti (2007). Berkaitan dengan biaya negosiasi ulang perjanjian kredit, perjanjian 

kredit (debt covenant) akan memperbaiki angka akuntansi. Dalam perjanjian kredit 

ini memprediksikan bahwa manajer ingin meningkatkan laba dan aktiva untuk 

mengurangi biaya negosiasi ulang perjanjian kredit ketika perusahaan memutuskan 

perjanjian utangnya.  

 

Sulistyanto (2008) menyatakan bahwa “Perusahaan yang mempunyai rasio antara 

utang dan ekuitas lebih besar, cenderung memilih dan menggunakan metode-metode 

akuntansi dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar perjanjian 

utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang dapat diperolehnya”. Dalam 

konteks perjanjian utang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar 

kewajiban hutang yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda 

untuk tahun berikutnya. Hal tersebut merupakan upaya manajer untuk mengelola dan 

mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam 

menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengaturan dan 

pengelolaan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode yang bersangkutan 

dan akan diselesaikan pada periode-periode mendatang. 
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Pada saat perusahaan mengalami penurunan laba, maka manajer akan melakukan 

pelanggaran pada perjanjian kredit dengan memilih metode yang mampu mentransfer 

laba periode yang akan datang pada periode berjalan. Sehingga perusahaan terhindar 

dari renegosiasi ulang yang membutuhkan biaya. Dengan adanya perjanjian kredit 

membuat manajer berusaha untuk tidak melakukan perjanjian ulang dengan kreditur 

karena hal tersebut membuat manajer harus mengeluarkan biaya untuk mengadakan 

perjanjian kredit, maka semaksimal mungkin manajer mempertahankan kreditur 

sehingga membuat manajer berasumsi untuk meningkatkan laba. 

 

Menurut Etty dan Ardhy (2010) debt covenant hypothesis menyatakan bahwa jika 

semua hal  lain tetap sama, semakin dekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian 

utang yang berbasis akuntansi, lebih mungkin manajer perusahaan dalam memilih 

prosedur akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode masa 

datang ke periode saat ini. Alasannya bahwa laba bersih naik akan mengurangi 

probabilitas kegagalan teknik jadi dimungkinkan bahwa manajer perusahaan mampu 

mempengaruhi angka-angka akuntansi pada laporan keuangan, khususnya angka laba 

buttom line.  

 

Selanjutnya dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki kontrak utang maupun 

kontrak yang lain berkeinginan meminimalkan berbagai biaya kontrak yang terkait 

dengan kontraknya, seperti biaya negosiasi, biaya pengawasan kinerja kontrak, 

kemungkinan negosiasi ulang, dan biaya perkiraan jika bangkrut. Dengan kata lain 

debt covenant hypothesis memprediksi bahwa manajer  ingin meningkatkan laba dan 

aktiva perusahaan untuk mengurangi biaya renegosiasi kontrak utang ketika 
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perusahaan harus memutuskan perjanjian utangnya (Scott, 2003 dalam Etty dan 

Ardhy, 2010). 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka, peneliti berpendapat bahwa perjanjian kredit 

merupakan sebuah kontrak yang dilakukan antara pihak perusahaan dan pihak 

kreditur, yang mampu melindungi kepentingan kreditur dari tindakan-tindakan 

manajer, seperti membiarkan modal dibawah batas yang telah ditentukan atau 

disepakati. Apabila perusahaan mulai mengalami penurunan laba maka manajer akan 

memilih  metode yang mampu memindahkan laba periode mendatang pada periode 

saat ini. Dalam menghitung perjanjian kredit dapat diketahui dengan rumus sebagai 

berikut (Achmad dkk. 2007): 

  ………………….………….. (2.3)   

 

E. Biaya Politik 

Political cost hypothesis yang menyatakan bahwa “large firms rather than small 

firms are more likely to use accounting choise that reduce reported profits”. 

Berkaitan dengan masalah regulasi pemerintah. Sejauh ini ada beberapa regulasi yang 

dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, seperti undang-undang 

mengenai perpajakan, anti-trust, monopoli dan lain sebagainya. Undang-undang yang 

mengatur jumlah pajak akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh 

perusahaan selama periode tertentu. Besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh 

pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. 



19 
 

Kondisi tersebut memotivasi manajer dalam mengelola dan mengatur labanya dalam 

jumlah tertentu agar pajak yang harus dibayarkan menjadi tidak terlalu tinggi 

(Sulistyanto, 2008). 

 

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan memilih metode 

akuntansi yang menurunkan laba oleh perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan 

karena dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan 

Rahmawati dkk. (2006). Menurut Hasnawati dan Astuti (2007) Biaya politik akan 

terjadi dari konflik kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wakil dari 

masyarakat yang berwenang dalam melakukan pengalihan kekayaan dari perusahaan 

kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik peraturan perpajakan, 

peraturan monopoli maupun peraturan-peraturan lainnya.  

 

Proses pengalihan kekayaan biasanya akan didasari dari informasi akuntansi dari 

perusahaan terkait. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan, maka akan 

semakin besar pula biaya politik yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu Watts dan 

Zimmerman (1990) dalam Hasnawati dan Astuti (2007) mengungkapkan bahwa 

hipotesis biaya politik memprediksikan bahwa manajer ingin mengecilkan laba untuk 

mengurangi biaya politik yang potensial. Pada dasarnya, perusahaan yang memiliki 

keuntungan yang besar menarik perhatian pemerintah. Oleh karena itu, pelaporan 

laba yang besar akan meningkatkan kemungkinan diatur atau dibebani secara 

monopoli Chan et al. dalam Hasnawati dan Astuti (2007). Proksi untuk political cost 

pada penelitian Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Hasnawati dan Astuti (2007) 
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adalah size (ukuran) perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan, semakin besar 

political cost-nya. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti berpendapat bahwa perusahaan cenderung 

memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi yang mampu menurunkan laba 

pada pelaporan keuangan perusahaan sehingga memperkecil kemungkinan 

pembiayaan pajak yang tinggi dan mendapatkan kemudahan mengenai kebijakan-

kebijakan pemerintah. 

 

Biaya politik yang diproksikan dengan ukuran (size) perusahaan yang dikelompokan 

berdasarkan market value pada tiap-tiap akhir tahun penelitian, yaitu jumlah saham 

yang beredar dikalikan dengan harga pasar saham (Handayani dan Rachadi, 2009 dan 

Halim dkk. 2005). 

 

F. Manajemen Laba 

Manajemen laba merupakan suatu kemampuan dalam memanipulasi pilihan-pilihan 

yang tersedia dan mengambil pilihan yang tepat dalam mencapai laba yang 

diinginkan. Definisi telah diberikan dalam memaparkan manajemen laba sebagai 

suatu bentuk khusus akuntansi yang dirancang dan bukan berdasarkan prinsip (Riahi 

dan Belkaoui, 2004). Schipper dalam Riahi dan Belkaoui (2004) melihat cara 

mendapatkan beberapa keuntungan pribadi dengan manajemen laba sebagai suatu 

intervensi yang disengaja pada proses pelaporan eksternal.  

 



21 
 

Sedangkan menurut Wolk et al. (2001) manajemen laba merupakan suatu intervensi 

dalam proses pelaporan keuangan eksternal yang bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan pribadi. Pada saat perusahaan akan menjual sahamnya kepada publik, 

manajer perlu memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaannya 

sesuai yang dibutuhkan oleh publik untuk dapat mempertimbangkan pilihannya. Hal 

tersebut mampu mendorong manajer dalam melakukan manajemen laba untuk 

meningkatkan nilai perusahaan dan kepentingan pribadinya. 

 

Menurut sugiri (1998:1-18) dalam Ma’ruf (2006) membagi definisi manajemen laba 

menjadi dua, yaitu : 

1) Definisi Sempit 

Dalam hal ini manajemen laba hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. 

Dalam arti sempit, manajemen laba didefinisikan sebagai perilaku manajer dalam 

bermain dengan komponen discretionary accruals dalam menentukan besarnya laba. 

2) Definisi Luas 

Manajemen laba adalah tindakan manajer dalam meningkatkan atau mengurangi laba 

yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana manajer yang bertanggung 

jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi 

jangka panjang unit tersebut.  

 

Manajemen laba terjadi pada saat manajer menggunakan pertimbangan dalam 

pelaporan keuangan, dan menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan 

yang tujuan untuk menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan, 
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atau untuk mempengaruhi contractual outcomes yang tergantung pada angka-angka 

pelaporan dalam akuntansi (Healy dan Wahlen, 1999). 

 

Berdasarkan pemaparan di atas penulis berpendapat bahwa manajemen laba 

merupakan salah satu cara dari metode-metode berstandar umum yang dipilih oleh 

seorang manajer sesuai dengan kebutuhan kepada siapa laporan keuangan tersebut 

diberikan. Manajemen laba bukanlah sesuatu hal yang menyimpang dari prinsip 

akuntansi karena dalam pembuatan laporan keuangan masih menggunakan prinsip 

akuntansi yang berstandar umum. Manajemen laba ini terjadi karena perbedaan 

informasi yang dimiliki oleh seorang agent dan principal, selain perbedaan informasi 

ada pula dorongan yang dimiliki oleh seorang agent atau manajer seperti 

keinginannya untuk mensejahterakan perusahaan dan mendapatkan keuntungan 

pribadi dari kesejahteraan perusahaan.  

 

1. Teknik Manajemen Laba 

Teknik dan pola dalam manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im (2000) dalam 

Rahmawati dkk. (2006) dilakukan dengan tiga teknik yaitu; 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi 

Cara manajemen dalam mempengaruhi laba melalui perkiraan pada estimasi 

akuntansi antara lain estimasi biaya garansi, estimasi tingkat piutang tak tertagih, 

estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, 

dan lain-lain. 
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2. Mengubah metode akuntansi 

Perubahan metode akuntansi yang digunakan dalam mencatat suatu transaksi. 

Seperti contoh : merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi 

angka tahun kedalam metode depresiasi garis lurus, metode FIFO, metode LIFO 

dan rata-rata. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Dalam hal ini contohnya mempercepat atau menunda pengeluaran untuk 

penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya.  

 

Dari teknik-teknik diatas dapat diketahui bahwa manajemen laba dapat dikatakan 

sebagai pemilihan cara dalam menyampaikan laporan keuangan. Sesuai dengan 

kebutuhan manajer pola tersebut dipilih sesuai dengan kepada siapa laporan keungan 

tersebut diperuntukan.  

 

2. Pola Manajemen Laba 

Menurut Scott (2000) pola manajemen laba dapat dilakukan dengan berbagai cara 

seperti: 

1. Taking a Bath 

Pola ini akan terjadi ketika pengorganisasian ulang termasuk pengangkatan CEO 

baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah yang besar. Hal seperti ini 

diharapkan mampu meningkatkan laba dimasa yang akan datang. 
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2. Income minimization 

Perusahaan melakukan income minimization pada saat mengalami tingkat 

profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan 

turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 

3. Income Maximization 

Perusahaan melakukan income maximization ketika laba menurun. Hal tersebut 

bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi bertujuan untuk mendapatkan 

bonus yang lebih besar. Pola income maximization dilakukan oleh perusahaan 

yang melakukan perjanjian hutang. 

4. Income Smoothing 

Cara ini dilakukan perusahaan dengan meratakan laba yang dilaporkan sehingga 

mampu mengurangi fluktuasi laba yang terlalu tinggi karena pada umumnya 

investor lebih menyukai laba yang relatif lebih stabil. 

 

Ada tiga cara yang digunakan dalam metode income smoothing yaitu:  

1) waktu transaksi. 

2) memilih alokasi metode / prosedur.  

3) mengklasifikasikan pemerataan antara operasi dan pendapatan nonoperasional. 

 

Waktu transaksi merupakan pilihan manajer daripada pilihan akuntansi, tetapi 

mungkin metode yang langsung dan paling berpengaruh dalam memanipulasi laba 

akuntansi. Chaney dan Jeter dalam Scott (2000) menemukan bahwa perusahaan yang 

melakukan income smoothing cenderung memiliki laba yang besar daripada 



25 
 

perusahaan yang tidak melakukan pemerataan pendapatan (nonsmoothing), akan 

memiliki return pasar saham yang lebih tinggi.  

 

Dalam mengukur manajemen laba pada penelitian ini digunakan modified jones 

model, model ini dapat digunakan untuk mengetahui praktek manajemen laba lebih 

baik dibandingkan dengan metode-metode lainnya sejalan dengan hasil penelitian 

Dechow at al. (1995) dalam Rahmawati dkk. (2006). Manajemen laba dapat diukur 

dengan model DA. Model ini menjelaskan bahwa manajer memiliki kidkresi untuk 

menggunakan akuntansi akrual sebagai alat pengelolaan laba (Jones dalam Achmad 

dkk., 2007). Model Jones meregresikan total akrual sebagai fungsi dari perubahan 

pendapatan dan aktiva tetap. Koefisien regresi ini digunakan untuk mengestimasi 

nilai NDA. Residual regresi dianggap sebagai DA. Model perhitungannya adalah 

sebagai berikut (Achmad dkk., 2007):   

……………….(2.4) 

 

Keterangan : 

TAit  = akrual total pada tahun t untuk perusahaan i 

∆REVit = pendapatan pada tahun t dikuramgi pendapatan pada tahun t-1 untuk  

perusahaan i 

PPEit  = gross property, plant, and equipment pada tahun t untuk perusahaan  

Ait-1  = aset total pada tahun t untuk perusahaan I  

∊it  = error term pada tahun t untuk perusahaan i 

i  = N indeks perusahaan 
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t = Ti, indeks tahun untuk tahun‐tahun yang dimasukkan dalam periode 

pengestimasian untuk perusahaan i. 

………………...(2.5) 

 

Keterangan : 

NDAT  = akrual nondiskresioner 

DA  = (TAt,i/At,I – NDAT) 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu yang telah menguji teori dan menjelaskan 

beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Berdasarkan hasil dari 

penelitian terdahulu dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Yangseon Kim et al. (2003) meneliti tentang The Effect of Firm Size on 

Earning Management. Dengan variabel yang diteliti yaitu ukuran perusahaan 

dan manajemen laba. Menggunakan metode Analisis distribusi akuntansi, 

multivariate probit analysis result. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

manajemen laba lebih berpengaruh kepada perusahaan ukuran kecil dari pada 

perusahaan ukuran besar. 

 

2.   Widanarni dan Aida (2006) The Influence of Earning Management on Earning 

Quality. Dengan variabel yang diteliti yaitu kualitas manajemen dan manajemen 

laba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik. 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu semakin tinggi tingkat manajemen 

laba maka kualitas laba akan semakin tinggi pula. 

 

3.   Healy dan Wahlen (1999) Riview of the Earning Management Literature And 

Its Implications For Standard Setting. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah standar akuntansi dalam pelaporan keuangan dan praktek 

managemen laba. Metode yang digunakan yaitu tests of distribution of reported 

earning and accrual. Hasil dalam penelitian ini adalah manajemen laba terjadi 

karena alasan: untuk mempengaruhi saham persepsi pasar, meningkatkan 

kompensasi manajemen, mengurangi kemungkinan melanggar perjanjian 

pinjaman, dan untuk menghindari intervensi peraturan. 

 

4. Rahmawati dkk. (2006) Meneliti tentang asimetri informasi yang berpengaruh 

terhadap praktek manajemen laba. Dengan variabel independen yang digunakan 

adalah asimetri informasi. Menggunakan metode Jones Modifikasi dalam 

mengukur manajemen laba dan pengujin koefisien regresi parsial, serentak dan 

ketepatan perkiraan. Hasil penelitian yang dilakukan adalah  variable 

independen yaitu asimetri informasi berpengaruh  secara positif sigifikan 

terhadap manajemen laba. 

 

5. Elisa Trihapsari (2006) meneliti tentang analisis korelasi antara penerapan 

prinsip-prinsip good corporate governance dengan manajemen laba. Dengan 

variabel independen yang digunakan adalah penerapan prinsip-prinsip good 

corporate governance (kewajaran, transparansi, responsibilitas dan 
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akuntabilitas). Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah uji korelasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap prinsip-prinsip good corporate 

governance adalah aspek kewajaran berhubungan negatif dengan manajemen 

laba, aspek transparansi berhubungan negative dengan manajemen laba, aspek 

akuntabilitas berhubungan negative dengan manajemen laba, dan aspek 

responsibilitas berhubungan negative dengan manajemen laba. 

 

6.  Hasnawati dan Astuti (2007) meneliti mengenai analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi pemilihan metode akuntansi konservatif. Dengan variabel 

independen yang diteliti antara lain struktur kepemilikan, debt covenant 

hypothesis, political cost hypothesis, growth, manajemen laba dalam kaitannya 

dengan konservatisme. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah uji 

asumsi klasik antara lain; uji autokorelasi, multikorelasi, heteroskedastisitas, 

dan goodness of fit. Hasil dari penelitian tersebut adalah aspek struktur 

kepemilikan terdapat pengaruh antara tinggi rendahnya struktur kepemilikan 

terhadap konservatisme, aspek debt covenant hypothesis tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme, aspek political cost hypothesis tidak berpengaruh 

terhadap konservatisme, aspek growth tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme, aspek manajemen laba tidak berpengaruh terhadap 

konservatisme. 

 

7.  Etty dan Ardhy (2010) meneliti tentang relevansi nilai konservatisme beserta 

beberapa faktor yang mempengaruhi. Variabel independen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan, debt covenant hypothesis, 
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political cost hypothesis, growth,manajemen laba. Uji yang dilakukan adalah uji 

asumsi klasik. Hasil dari penelitian tersebut adalah manajemen laba memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap konservatisme, sedangkan debt covenant 

hypothesis, political cost hypothesis, growth,dan struktur kepemilikan tidak 

memiliki pengaruh terhadap konservatisme. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti dan Judul Variabel Metode Hasil Penelitian 

1 Yangseon Kim et al. 

(2003) meneliti tentang 

The Effect of Firm Size 

on Earning Management 

Ukuran 

perusahaan dan 

manajemen laba 

Analisi distribusi 

akuntansi, 

multivariate probit 

analysis result 

Manajemen laba lebih 

berpengaruh kepada 

perusahaan ukuran kecil dari 

pada perusahaan ukuran 

besar. 

2 Widanarni dan Aida 

(2006) The Influence of 

Earning Management on 

Earning Quality 

Kualitas 

manajemen dan 

manajemen laba 

Uji asumsi klasik Semakin tinggi tingkat 

manajemen laba maka 

kualitas laba akan semakin 

tinggi pula. 

3 Healy dan Wahlen 

(1999) Riview of the 

Earning Management 

Literature And Its 

Implications For 

Standard Setting 

Standar akuntansi 

dalam pelaporan 

keuangan dan 

praktek 

managemen laba 

Tests of 

distribution of 

reported earning 

and accrual 

Manajemen laba terjadi 

karena alasan: untuk 

mempengaruhi saham  

persepsi pasar, 

meningkatkan kompensasi 

manajemen, mengurangi 

kemungkinan  

melanggar perjanjian 

pinjaman, dan untuk 

menghindari intervensi 

peraturan. 

4 Rahmawati dkk. (2006) 

Meneliti tentang asimetri 

informasi yang 

berpengaruh terhadap 

praktek manajemen laba 

Asimetri informasi 

dan manajemen 

laba 

Pengujin koefisien 

regresi parsial, 

serentak dan 

ketepatan perkiraan 

Asimetri informasi 

berpengaruh  secara positif 

sigifikan terhadap 

manajemen laba. 

5 Elisa Trihapsari (2006) 

meneliti tentang analisis 

korelasi antara penerapan 

prinsip-prinsip good 

corporate governance 

dengan manajemen laba.  

Kewajaran, 

transparansi, 

responsibilitas dan 

akuntabilitas 

Uji korelasi Aspek kewajaran, aspek 

transparansi, aspek 

responsibilitas, aspek 

akuntabilitas berhubungan 

negatif dengan manajemen 

laba,. 
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6 Hasnawati dan Astuti 

(2007) meneliti 

mengenai analisis faktor-

faktor yang 

mempengaruhi pemilihan 

metode akuntansi 

konservatif..  

Struktur 

kepemilikan, debt 

covenant 

hypothesis, 

political cost 

hypothesis, 

growth, 

manajemen laba 

dalam kaitannya 

dengan 

konservatisme 

Uji asumsi klasik 

antara lain; uji 

autokorelasi, 

multikorelasi, 

heteroskedastisitas, 

dan goodness of fit. 

Aspek struktur kepemilikan 

terdapat pengaruh antara 

tinggi rendahnya struktur 

kepemilikan terhadap 

konservatisme, aspek debt 

covenant hypothesis, aspek 

political cost hypothesis, 

aspek growth, aspek 

manajemen laba tidak 

berpengaruh terhadap 

konservatisme. 

7 Etty dan Ardhy (2010) 

meneliti tentang 

relevansi nilai 

konservatisme beserta 

beberapa faktor yang 

mempengaruhi. 

Struktur 

kepemilikan, debt 

covenant 

hypothesis, 

political cost 

hypothesis, 

growth,manajemen 

laba 

Uji asumsi klasik Manajemen laba memiliki 

pengaruh yang signifikan 

terhadap konservatisme, 

sedangkan debt covenant 

hypothesis, political cost 

hypothesis, growth,dan 

struktur kepemilikan tidak 

memiliki pengaruh terhadap 

konservatisme. 

Sumber : Berdasarkan penelitian terdahulu 

 

H. Perbedaan Penelitian 

1. Yangseon Kim et al. (2003) dalam penelitian ini lebih fokus pada bahasan 

mengenai ukuran perusahaan, tidak ada asimetri informasi, rencana bonus dan 

perjanjian kredit. Sampel yang diteliti berbeda. 

2. Widanarni dan Aida (2006) dalam penelitian ini focus pada manajemen laba dan 

kualitas laba tersebut, tidak membahas mengenai motivasi manajemen laba. 

3. Healy dan Wahlen (1999) penelitian ini membahas mengenai faktor apasaja yang 

mampu mengakibatkan manajemen laba dan aturan bagaimana seharusnya 

manajemen laba. Periode dan sampel yang diteliti berbeda. 

4. Rahmawati dkk. (2006) dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dkk. 

tidak menggunakan variabel independen berupa perencanaan bonus, perjanjian 

kredit, dan biaya politik, selain perbedaan pada variabel terdapat pula perbedaan 
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pada objek penelitian, yaitu tidak menggunakan perusahaan manufaktur dan 

periode yang berbeda pula. 

5. Trihapsari (2006) dalam penelitian ini peneliti cenderung fokus terhadap good 

corporate governant dalam manajemen laba, tidak menggunakan asimetri 

informasi, perencanaan bonus, perjanjian kredit, dan biaya politik. 

6. Hasnawati dan Astuti (2007) dalam penelitian ini variabel dependen yang 

digunakan bukanlah manajemen laba dan variabel independennya tidak ada 

asimetri informasi. 

7. Ethy dan Ardhy (2010) dalam penelitian ini variabel dependen yang digunakan 

bukanlah manajemen laba laba dan variabel independennya tidak ada asimetri 

informasi. 

 

I. Kerangka Pemikiran dan Perumusan Hipotesis 

1. Kerangka Pemikiran 

Teori agensi yang berkaitan dengan agent dan principal yang saling membutuhkan 

dan berperan sebagai fungsinya masing-masing, dimana agen atau manajer dalam 

mengelola perusahaan dan investor sebagai penyokong dana, dari kedua pihak di atas 

selain memiliki fungsi dan peran tersebut mereka juga memiliki keinginan dalam 

memaksilmalkan utilitasnya. Karena adanya perbedaan kepentingan inilah 

mengakibatkan adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal.  

 

Dalam menjalankan usahanya selain agent dan principal (manajer dan stockholder) 

terdapat pengaruh dari pihak lain yaitu stakeholder (pemerintah, kreditur dan pemilik 
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perusahaan) yang mampu mempengaruhi pengambilan keputusan atau kebijakan 

yang dilakukan oleh seorang manajer untuk kelangsungan sebuah perusahaan. 

Penelitian ini mengangkat empat varibel yaitu asimetri informasi, kompensasi 

manajerial, perjanjian kredit, biaya politik sebagai variabel bebas yang melalui 

berbagai buku dan penelitian terdahulu termasuk sebagai faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen laba. Variabel-variabel ini diuji untuk mengetahui ada 

atau tidaknya pengaruh yang signifikan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia.  

 

Manajemen laba merupakan sebuah istilah yang digunakan para manajer dalam 

mengolah laba perusahaan untuk meningkatkan nilai sebuah perusahaan dan 

mendapatkan keuntungan tersendiri bagi seorang manajer. Dalam manajemen laba 

digunakan berbagai metode yang dapat mendukung tujuan seorang manajer dalam 

pelaporan keuangan kepada pemilik, investor maupun pemerintah. Asimetri informasi 

merupakan kesenjangan informasi yang dimiliki oleh investor dan manajer. Dalam 

hal ini semakin tinggi tingkat asimetri informasi membuat manajer menjadi lebih 

bebas dalam melakukan manajemen laba.  

 

Perbedaan informasi biasanya terletak pada manajer yang mengurus perusahaan 

sehingga membuat manajer memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan 

dibandingkan dengan investor. kompensasi manajerial terjadi anatara manajer dan 

pemilik perusahaan, dimana pemilik menetapkan bonus ketika manajer melakukan 

kinerja dengan baik yang dilihat dari peningkatan laba perusahaan, untuk 

mendapatkan bonus tersebut manajer berusaha meningkatkan laba dengan memilih 
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metode akuntansi yang mampu meningkatkan laba. Perjanjian kredit terjadi antara 

manajer dan kreditur perusahaan. Kreditur yang ingin memperoleh keuntungan dari 

bagi hasil atau bunga yang diperoleh perusahaan, sedangkan manajer berusaha untuk 

mempertahankan kreditur untuk tetap memberikan dana. Sehingga manajer berusaha 

untuk melakukan manajemen laba dengan memilih metode yang mampu menaikkan 

laba sehingga kreditur tidak memutuskan perjanjian kredit dengan perusahaan. Biaya 

politik terjadi antara manajer dan pihak pemerintah, dimana manajer berusaha untuk 

meminimalkan biaya yang dikeluarkan perusahaan berupa pajak dan ikatan peraturan 

lainnya.  

 

Karena faktor-faktor tersebut, membuat manajer berusaha meminimalkan resikonya 

yaitu dengan cara memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan manajer kepada 

siapa manajer akan memberikan laporan keuangan tersebut. Laporan keungan 

merupakan salah satu sarana berkomunikasi dengan para pemilik, investor, kreditur 

dan pemerintah dengan laporan keuangan yang baik maka akan mencerminkan 

pekerjaan seorang manajer, apabila laba perusahaan meningkat maka manajer akan 

dipertahankan dan bahkan diberikan bonus namun apabila laba perusahaan menurun 

dengan tidak wajar maka kinerja manajer tersebut tidaklah baik dan sulit untuk 

dipertahankan. Laporan keuangan yang telah dihitung berdasarkan metode-metode 

yang dipilih oleh manajer tersebut dilaporkan kepada pemilik, investor, kreditur dan 

pemerintah, dengan demikian manajer tersebut telah melakukan manajemen laba. 
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2. Perumusan Hipotesis 

Berdasarkan pemaparan diatas maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara asimetri informasi terhadap praktek 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur.  

Ha1 : Ada pengaruh yang signifikan antara asimetri informasi terhadap praktek 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur. 

H02 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi manajerial terhadap 

praktek manajemen laba pada perusahaan manufaktur.  

Ha2 : Ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi manajerial terhadap praktek 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur. 

H03 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara perjanjian kredit terhadap praktek 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur.  

Ha3 : Ada pengaruh yang signifikan antara perjanjian kredit terhadap praktek 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur. 

H04 : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara biaya politik terhadap praktek 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur.  

Ha4 : Ada pengaruh yang signifikan antara biaya politik terhadap praktek manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur. 

H05 : Asimetri informasi, kompensasi manajerial, perjanjian kredit dan biaya politik 

secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap praktek manajemen laba.  
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Ha5 : Asimetri informasi, kompensasi manajerial, perjanjian kredit dan biaya politik 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba. 


