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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Theory of Planned behavior 

Pada penelitian Ajzen (1991) menjelaskan bahwa perilaku seseorang 

berhubungan dengan niat seseorang melakukan perilaku tersebut. Niat perilaku 

dipengaruhi oleh sikap seseorang terhadap perilaku, norma subjektif, dan 

kontrol terhadap perilaku yang dirasakan. Lebih jauh, sikap terhadap perilaku 

tergantung pada faktor ekstrinsik (sosial) dan kontrol terhadap perilaku yang 

dirasakan tergantung pada sumber daya (income) yang dimiliki individu. 

Sikap terhadap perilaku memengaruhi niat seseorang yang mendasari 

melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991). Selanjutnya, norma subjektif 

merupakan persepsi individual bahwa sebagian besar orang yang penting di 

dalam hidupnya berpikir tentang harus atau tidaknya individu melakukan 

sesuatu (Ajzen and Fishbein, 1980). Kontrol terhadap perilaku yang dirasakan 

merupakan persepsi individual kemudahan dan kesulitan dalam melakukan 

perilaku yang menarik bagi dirinya, ada tidaknya peluang dan sumber daya 

yang dibutuhkan (Ajzen, 1991) 

2. Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan 

sebagai kontrak yang terjadi ketika satu atau lebih individu (prinsipal) 



mengikat perjanjian dengan individu lainnya (agen) yang melibatkan 

pendelegasian wewenang kepada agen dalam pembuatan keputusan, sedangkan 

menurut Gultom dan Diyanty (2013) dalam Mahayana (2015), teori keagenan 

dimulai ketika pemilik perusahaan tidak mampu mengelola perusahaan sendiri, 

sehingga harus melakukan kontrak dengan para eksekutif untuk menjalankan 

perusahaan. Wujud nyata teori agensi terdapat pada kontrak kerja yang 

mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak (Saputri, 2012). 

Manajer sebagai agen seharusnya dapat bertanggungjawab secara moral 

untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (prinsipal), meskipun para 

manajer tersebut juga memiliki kepentingan masing-masing demi 

kesejahteraan hidup mereka sendiri. Keadaan tersebut akan terjadi karena 

beberapa perbedaan yang terjadi dalam sebuah perusahaan, sehingga dengan 

adanya beberapa perbedaan kepentingan tersebut kemudian menimbulkan 

konflik keagenan, dimana konflik keagenan ini memberi kesempatan kepada 

para manajemen untuk melakukan rekayasa dalam mengelola laba yang disebut 

dengan manajemen laba. Tujuan pihak manajemen melakukan rekayasa ini 

adalah untuk menghindari kerugian, mendapatkan kompensasi, memenuhi 

target laba, dan analyst forecast Koyuimirsa (2011), sehingga dengan adanya 

praktik manajemen laba tersebut dapat dijelaskan melalui teori agensi. 

Saputri (2012) menyatakan bahwa teori agensi dilandasi oleh tiga 

asumsi, yaitu: 



a. Asumsi tentang sifat manusia, menekankan bahwa manusia memiliki sifat 

untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan 

rasionalitas dan tidak menyukai resiko. 

b. Asumsi tentang keorganisasian, adanya konflik antar anggota organisasi, 

efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya asymmetric information 

antara prinsipal dan agen. 

c. Asumsi tentang informasi, informasi dipandang sebagai barang komoditi 

yang bisa diperjual belikan. 

3. Love Of Money 

Beberapa manajer memutuskan untuk terlibat dalam manajemen laba 

dan beberapa yang lainnya tidak (Greenfield et al., 2008). Manajemen laba 

dapat terjadi ketika manajer mempunyai pertimbangan dalam menyajikan 

laporan keuangan dan menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan 

yang dapat menyesatkan stakeholders (Wardana, 2016). Berdasarkan Teori 

Keagenan, manajer berada pada posisi yang dilematis ketika harus 

memutuskan kedudukannya sebagai agen di sebuah perusahaan. Hubungan 

antara agen dan prinsipal dapat menimbulkan konflik ketika muncul konflik 

kepentingan di antara keduanya (Messier et al., 2006). Sebagai agen, di satu 

sisi manajer seharusnya mengambil keputusan yang dapat menguntungkan 

prinsipal, tetapi di sisi lain manajer mempunyai pertimbangan untuk dapat 

memperoleh bonus yang lebih tinggi dengan cara menaikkan laba. Hal itulah 

yang mendorong manajer menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai 

dengan keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Tindakan memaksimalkan 



bonus muncul karena adanya keinginan, keserakahan  (Sloan, 2002), dan sifat 

materialisme  (Belk, 1985) manusia untuk memiliki uang yang disebut dengan 

love of money (LOM). 

LOM merupakan akar penyebab dari skandal keuangan perusahaan 

(Tang dan Chiu, 2003) dan mengindikasikan persepsi etis yang rendah dalam 

situasi bisnis (Wong, 2008). Lebih lanjut Kaplan (2001) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa uang merupakan salah satu alasan manajer untuk 

melakukan manajemen laba. Penelitian sebelumnya Wardana (2016) 

mengindikasikan bahwa LOM berpengaruh terhadap perilaku manajer dalam 

memutuskan untuk melakukan manajemen laba atau tidak. 

4. Spiritual 

Spiritual adalah sebuah proses dalam kehidupan individu, yang berupa 

makna dan tujuan, dan hal itu berdampak pada individu lain dan 

lingkungannya, termasuk organisasi (Pargament dan Mahoney dalam (King, 

2007)). Spiritual dalam pekerjaan didefinisikan sebagai kerangka kerja dari 

nilai-nilai budaya organisasi yang mendorong pengalaman transenden para 

karyawan melalui proses bekerja, memfasilitasi perasaan terhubung mereka 

dengan orang lain sekaligus memberikan mereka perasaan lengkap dan bahagia 

(Nurtjahjanti, 2010). Saat ini, baik pemimpin dan pemilik perusahaan, maupun 

karyawan semakin sadar akan pentingnya kebutuhan spiritual. Perusahaan 

ingin berhasil harus berupaya sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan 

spiritual (Nurtjahjanti, 2010). Banyak perusahaan mendorong pengembangan 

spiritual karena mereka percaya adannya pengaruh positif terhadap kinerja 



organisasi. Pengembangan spiritual dalam organisasi juga memberikan 

pengaruh positif pada tingkat individu. 

Harrington et al. (2001), seperti dikutip oleh Chen dan Sheng (2013) 

menyatakan bahwa pada awal abad ke-21 karyawan mengalami perubahan 

mendasar dalam nilai kerja. Pergeseran paradigma globalisasi abad ke-21 

adalah sebagai era informasi yang banyak mendorong untuk memulai masalah 

spiritual dan kesadaran spiritual yang dihasilkan dari tempat kerja. Definisi 

spiritual pada dunia kerja adalah kerangka kerja dari nilai-nilai budaya 

organisasi yang mampu mendorong karyawan mendapatkan pengalaman 

transenden yang didapat melalui proses bekerja, memfasilitasi perasaan 

individu terhubung dengan orang lain sekaligus memberikan mereka perasaan 

lengkap dan bahagia (Nurtjahjanti, 2010). 

Berdasarkan definisi dari Nurtjahjanti (2010) di atas, terdapat empat 

komponen dalam spiritual dalam pekerjaan. Pertama, nilai individu, yang 

meliputi kebajikan, perikemanusiaan, integritas, keadilan, mutualitas, 

penerimaan, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepercayaan. Kedua, 

pengalaman transenden,  yaitu bagaimana individu merasa melakukan 

perubahan melalui pelayanan terhadap orang lain, dan dengan melakukannya 

individu tersebut merasakan makna dan tujuan dalam hidupnya. Ketiga, rasa 

terhubung, meliputi perasaan dipahami dan dihargai melalui interaksi sosial 

dan juga melalui keanggotaan. Keempat, perasaan bahagia dan terlengkapi, 

individu akan merasa bahwa pekerjaannya dapat membuatnya merasa 



terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dan sesuatu yang penting bagi 

kehidupan pribadinya dan juga membawa kebahagiaan bagi dirinya. 

Spiritual dalam dunia kerja akan menghasilkan hal-hal positif baik 

untuk karyawan maupun perusahaan. Litzsey (2003) berpendapat bahwa 

melibatkan aspek spiritual di tempat kerja, karyawan akan merasakan makna 

dan perasaan bertujuan dalam kehidupannya. Tidak hanya membuat karyawan 

merasa utuh sebagai pribadi tetapi juga memberikan keuntungan bagi 

perusahaan dalam hal laba, moral yang tinggi serta penurunan tingkat absensi 

karyawan. 

Kriswantini (2015) mengatakan bahwa kebutuhan adanya aspek 

spiritual adalah megatrend terbesar di masa sekarang ini. Kriswantini (2015) 

yakin bahwa trend spiritual yang kini marak akan menjadi megatrend dalam 

beberapa tahun mendatang. Bahkan transformasinya tidak hanya pada tingkat 

individu, namun sudah mencapai tingkat institusi atau korporasi. Sebelum era 

kesadaran spiritual datang, dunia bisnis cenderung mengesampingkan nilai-

nilai transpersonal. Perusahaan tanpa disadari telah merubah fungsinya dari 

sekedar “mencetak-uang” (money-making) menjadi “mengeruk-uang” (money-

grubbing) dan pengerukan uang tidak baik untuk bisnis (Kriswantini, 2015). 

Tidak hanya fungsi perusahaan yang jauh dari nilai spiritual, tetapi juga tempat 

kerja turut menghalangi berkembangnya dimensi spiritual. Padahal secara 

naluriah manusia akan bergerak untuk mencari makna dan mencapai nilai-nilai 

tertentu 

. 



5. Iklim Etis Organisasi 

Iklim etis organisasi merupakan hasil refleksi dari sikap manajemen 

dan perilaku-perilaku yang mengarah pada etika (Victor dan Cullen, 1988) dan 

terdiri dari tiga konstruk multidimensional yang terdiri dari budaya etis 

organisasi, tone of the top, dan kepemimpinan etis (Wardana, 2016). Lebih 

jauh, (Shafer, 2015) berpendapat bahwa ketika karyawan merasakan iklim 

tidak etis di sebuah organisasi atau instruksi dari atasan, maka mereka 

cenderung meminimalisasi pentingnya etika perusahaan dan tanggung jawab 

sosial untuk merasionalkan keputusan agresif manajemen laba. Budaya 

organisasi akan memengaruhi individu dalam perusahaan untuk berperilaku 

etis ketika budaya organisasi tersebut dapat berjalan seperti sistem formal 

(Trevino, 1986). 

Sebaliknya, karyawan akan mengesampingkan pentingnya etika 

perusahaan sebagai hasil refleksi dari aktivitas manajemen atas yang tidak 

menjunjung tinggi perilaku etis (Shafer, 2015). Dengan adanya evaluasi 

tentang persepsi iklim etis organisasi mungkin dapat meningkatkan pentingnya 

penerapan etika bagi para peneliti dan praktisi bisnis (Martin dan Cullen, 

2006). Penelitian ini berusaha untuk menguji apakah iklim etis organisasi dapat 

memengaruhi perilaku individu untuk melakukan manajemen laba. Karyawan 

menganggap bahwa tindakan manajemen laba untuk meningkatkan bonus 

merupakan hal yang wajar jika berada dalam iklim organisasi yang tidak 

mendukung kegiatan etis. 

 



B. Pengembangan Hipotesis 

1. Hubungan Love of Money (LOM) dan Manajemen Laba 

LOM merupakan akar penyebab dari skandal keuangan perusahaan 

(Tang dan Chiu, 2003) dan mengindikasikan persepsi etis yang rendah dalam 

situasi bisnis (Wong, 2008). Karyawan yang memiliki tingkat LOM tinggi akan 

melakukan apapun demi mendapatkan uang yang banyak dan juga bonus yang 

melimpah. Salah satunya melakukan praktik manajemen laba. Lebih lanjut 

Kaplan (2001) dalam penelitiannya menyatakan bahwa uang merupakan salah 

satu alasan manajer untuk melakukan manajemen laba. Ditegaskan oleh 

penelitian sebelumnya Wardana (2016) mengindikasikan bahwa LOM 

berpengaruh terhadap perilaku manajer dalam memutuskan untuk melakukan 

manajemen laba atau tidak.  

H1: Manajer yang memiliki tingkat LOM tinggi lebih cenderung 

melakukan praktik manajemen laba daripada manajer yang memiliki 

tingkat LOM rendah. 

2. Hubungan Spiritual dan Manajemen Laba 

Perusahaan ingin berhasil harus berupaya sebaik-baiknya untuk 

memenuhi kebutuhan spiritual Nurtjahjanti (2010). Banyak perusahaan 

mendorong pengembangan spiritual karena mereka percaya adannya pengaruh 

positif terhadap kinerja organisasi. Pengembangan spiritual dalam organisasi 

juga memberikan pengaruh positif pada tingkat individu. Dengan demikian 

tingkat spiritual tinggi akan lebih cenderung tidak melakukan praktik 

manajemen laba daripada tingkat spiritual rendah. Penelitian Bhunia dan 



Mukhuti (2011) mengatakan bahwa spiritual berpengaruh signifikan terhadap 

motivasi manajemen laba. Penelitian lainnya, (Ebaugh, 2002) spiritual individu 

membantu menghindari perilaku yang dapat membahayakan perkembangan 

karir. 

H2: Manajer yang memiliki tingkat spiritual rendah lebih cenderung 

melakukan praktik manajemen laba daripada manajer yang memiliki 

tingkat spiritual tinggi. 

3. Hubungan Iklim Etis Organisasi dan Manajemen Laba 

Dengan adanya evaluasi tentang persepsi iklim etis organisasi mungkin 

dapat meningkatkan pentingnya penerapan etika bagi para peneliti dan praktisi 

bisnis (Martin dan Cullen, 2006). Penelitian ini berusaha untuk menguji apakah 

tingkat iklim etis organisasi dapat memengaruhi perilaku individu untuk 

melakukan manajemen laba. Karyawan menganggap bahwa tindakan 

manajemen laba untuk meningkatkan bonus merupakan hal yang wajar jika 

berada dalam iklim organisasi yang tidak mendukung kegiatan etis. Penelitian 

sebelumnya Wardana (2016) juga menegaskan bahwa karyawan dengan tingkat 

iklim etis organisasi tinggi akan mengurangi potensi manajer melakukan 

manajemen laba. 

H3: Manajer yang memiliki tingkat iklim etis organisasi rendah lebih 

cenderung melakukan praktik manajemen laba daripada manajer yang 

memiliki tingkat iklim etis organisasi tinggi. 

 

 



4. Hubungan Interaksi antara Love of Money dengan Spiritual 

Love of money yaitu kecintaan terhadap uang dan juga bonus. Tindakan 

memaksimalkan bonus muncul karena adanya keinginan, keserakahan  (Sloan, 

2002), dan sifat materialisme  (Belk, 1985) manusia untuk memiliki uang yang 

disebut dengan love of money (LOM). LOM merupakan akar penyebab dari 

skandal keuangan perusahaan (Tang dan Chiu, 2003) dan mengindikasikan 

persepsi etis yang rendah dalam situasi bisnis (Wong, 2008). 

Islam adalah agama yang mengajarkan kepada umatnya berbagai nilai-

nilai kebaikan universal (Karim, 2015). Spiritual berarti hubungan manusia 

dengan Tuhannya, dalam Islam hubungan dengan Allah SWT. Islam 

mengajarkan umatnya salahsatunya untuk berzakat. Zakat  adalah  salah  satu  

ibadah  yang  syarat  dengan  nilai-nilai  sosial  dan  spiritual. zakat itu 

merupakan momentum kesadaran ummat Islam untuk bangkit dari kungkungan 

tradisi individualistik di tengah-tengah ketimpangan sosial masyarakat. Dengan 

melaksanakan zakat, dapat mengurangi atau menghindari sifat keserakahan 

manusia. Dari hubungan tersebut sehingga hipotesis keempat yang dibentuk 

adalah: 

H4: Manajer yang memiliki tingkat LOM tinggi dan tingkat spiritual 

rendah memiliki kecenderungan paling tinggi melakukan praktik 

manajemen laba dibandingkan kondisi lainnya. 

 

 

  



C. Model Penelitian 
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Gambar 2.1 

Model Penelitian 

X1: LOM Tinggi 

H1 (+) 

X2: Spiritual Rendah 

H2 (+) 

X3: Iklim Etis Rendah 

H3 (+) 

Y: Manajemen Laba 

X2: Spiritual Rendah 

LOM Tinggi 

H4 (+) 


