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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu 

1. Teori Keagenanan (Agency Theory) 

Jensen dan Meckling (1976) teori keagenan merupakan hubungan 

antar anggota yang berada di perusahaan. Timbulnya hubungan keagenan 

yaitu pada saat pihak pemilik memberikan kewenangan secara penuh kepada 

manajer dalam  mengelola perusahaan serta dalam pengambilan keputusan. 

Menurut Jao dan Pagalung (2011) utamanya hubungan keagenan yaitu 

terdapat pemisahan fungsi antara manajemen dengan pemegang saham. 

Adanya hubungan keagenan  antara antara manajemen dan pemegang saham 

seringkali timbul masalah keagenan. 

Masalah yang terjadi akibat adanya ketidakselarasan kepentingan 

antar pemilik dan agen dikenal dengan istilah agency problem (Villalonga 

dan Amit, 2006). Alasan yang menyebabkan timbulnya masalah agensi 

adalah adanya asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan antara informasi 

yang dimiliki principal dengan informasi yang diterima agen, saat pemegang 

saham tidak mempunyai informasi yang lebih mengenai kinerja manajemen. 

Sedangkan principal mempunya informasi yang lebih banyak mengenai 

kondisi lingkungan kerja perusahaan keseluruhan (Widyaningdyah, 2001). 

Kondisi ini timbul karena masing-masing pihak baik agen maupun principal 
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mempunyai keinginan untuk meningkatkan keuntungan pribadinya 

berdasarkan informasi yang dimiliki. 

Eisenhardt (1986) mengemukakan bahwa terdapat tiga asumsi sifat 

dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu (1) sifat lebih 

mementingkan diri sendiri (self interest), (2) sifat manusia yang kurang 

memikirkan masa depan (bounded rationality), dan (3) sifat manusia yang 

takut menghadapi resiko (risk averse).  Kemungkinan  besar manajer akan 

melakukan sesuatu berdasarkan sifat opportunistic berdasarkan asumsi sifat 

dasar manusia yaitu dengan mendahulukan kepentingan pribadinya.  

 

2. Manajemen Laba (Earning Management) 

Scoot (1997) manajemen laba adalah perilaku manajemen dalam 

memanipulasi laporan laba dengan  tujuan untuk meningkatan nilai  

perusahaan dengan memanfaatkan kelonggaran dalam pemilihan metode 

akuntansi. Selain itu definisi manajemen laba menurut Scoot (1997) sebagai 

intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan, yang 

dapat meningkatkan maupun menurunkan laba sesuai dengan kepentingan 

pribadinya. Manajemen laba muncul saat manajer  mengambil keputusan 

untuk mengubah suatu transaksi pada laporan keuangan, sehingga laporan 

keuangan tersebut dapat menyesatkan pemegang saham  mengenai kinerja 

ekonomi perusahaan (Healy dan Wahlen, 1999) 

Berdasarkan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan  manajemen  

laba adalah kegiatan manajemen dalam memanipulasi laporan keuangan yang 

dilakukan dengan sengaja berdasar pada  batasan-batasan yang diperbolehkan 
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dalam prinsip akuntansi dengan  tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi. 

Menurut Antonia (2008) tindakan manajemen laba adalah tindakan yang 

dapat menurunkan kualitas suatu laporan keuangan. 

Menurut Healy dan Wahlen (1999) manajemen laba terjadi pada saat 

manajer mengubah laporan keuangan untuk meningkatkan kepentingan 

pribadinya dan untuk mempengaruhi pemangku kepentingan. Manajemen 

laba dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dapat melalui pertimbangan 

(judgement) seperti keputusan bahwa suatu asset perlu dihapus (write-off) 

atau dapat melalui penstrukturan transaksi, misalnya dengan meningkatkan 

penjualan di akhir tahun. 

 

3. Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

Menurut (Forum for Corporate governance in Indonesia, 2003) 

menyatakan bahwa : 

“Corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur 

hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, 

karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal 

maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab 

mereka” 

 

Dapat disimpulkan dari pengertian corporate governance diatas, 

corporate governance adalah suatu tatanan untu mengatur hubungan  antara 

pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan agar tercapainya 

tujuan yang diharapkan. Tujuan dari corporate governance untuk 

memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan yang ada di 

perusahaan. 



14 

 

 
 

Terdapat beberapa mekanisme corporate governance yang lazim 

digunakan pada penelitian antara lain yaitu konsentrasi kepemilikan, proporsi 

dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit. Ningsaptiti 

(2010) pemegang saham akan memiliki posisi yang kuat dengan adanya porsi 

kepemilikan dalam perusahaan. Pernyataan ini menunjukan bahwa pemegang 

saham mempunyai  kuasa untuk menuntut manajemen dalam pelaporan 

keuangan yang disajikan secara akurat. Konsentrasi kepemilikan pada 

penelitian ini yaitu kepemilikan institutional dan kepemilikan manajerial. 

Dewan Komisaris memliki peran dalam menjalankan tugas sebagai 

pengawas, ukuran dewan komisaris dapat menekan manajemen untuk 

menyajikan laporan keuangan yang akurat dan berkualitas (Boediono, 2005). 

Salah satu argumen menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah 

anggota dewan komisaris yang banyak dapat menimbulkan kesulitan dalam 

menjalankan tugasnya dan dapat menurunkan kinerja perusahaan itu sendiri 

Riadiani dan Wahyudin (2014) dan  Eisenhardt (1986) 

Audit adalah  kegiatan evaluasi laporan keuangan yang dilakukan oleh 

pihak yang bersifat independen untuk mengurangi terjadinya kesenjangan 

informasi antara manajemen dengan pemegang saham (Meutia, 2004). 

Komite audit dalam suatu perusahaan memiliki tugas untuk menjaga 

keandalan laporan keuangan, serta untuk mencapai terlaksananya corporate 

governance dengan melakukan pengawasan (Ningsaptiti, 2010). Keberadaan 

komite audit yang dilakukan secara efektif, diharapkan mampu mengawasi 
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perusahaan dari tindakan yang mampu menimbulkan konflik keagenan (Andri 

dan Hanung, 2007). 

Kualitas audit dinilai berdasarkan kemampuan yang dimiliki auditor 

untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan. Kualitas audit 

yang baik mampu memberikan kepercayaan kepada investor (Christiani dan 

Nugrahati, 2014).  

 

4. Leverage 

Leverage termasuk ke dalam rasio keuangan yang menjelaskan 

besaran jumlah sumber  pendanaan yang diperoleh dari pihak eksternal 

perusahaan (Antonia, 2008). Leverage  memberikan informasi yang terkait 

dengan kemapuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan asset 

yang dimilikinya. 

Menurut Widyaningdyah (2001) leverage yang tinggi menunjukan 

risiko yang tinggi pula kepada kreditur seperti ketidakmampuan perusahaan 

dalam membayar utang dari pihak pemegang saham, dan mengakibtkan 

pembayaran bunga yang tinggi yang pada akhirnya akan mengurangi 

pembayaran dividen. Rice (2016) mengemukakan suatu perusahaan yang 

memiliki rasio leverage yang tinggi ada kemungkinan melakukan manajemen 

laba. Tujuan melakukan manipulasi pada  rasio leverage yaitu untuk 

mendapatkan keringanan dalam penjadwalan pembayaran hutang ketika 

perusahaan belum mampu melunasi pada saat jatuh tempo. 
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5. Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Ukuran perusahaan menunjukkan besarnya skala perusahaan yang 

dapat dilihat dari jumlah aset yang dimiliki, laba yang diperoleh perusahaan, 

dan kapasitas pasar (Rice, 2016). Semakin besar kapasitas perusahaan 

ditunjukan dari semakin besarnya aktiva yang dimiliki dan laba yang 

diperoleh perusahaan.  

Nasution dan Setiawan (2007)  menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki dua pandangan, yaitu : 1) Perusahaan yang berskala kecil cenderung 

untuk melakukan manajemen laba untuk menunjukan keadaan perusahaan 

dengan kinerja yang baik sehingga dapat menarik investor untuk 

menginvestasikan sahamnya di perusahaan. 2) skala perusahaan yang besar 

lebih berhati-hati dalam membuat laporan keuangan karena lebih disorot oleh 

masyarakat. 

Hasil penelitian Chtourou et al.,(2001) penelitiannya di Amerika 

Serikat menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Diketahui bahwa ukuran Perusahaan berskala kecil memiliki 

tekanan untuk melakukan manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan 

besar. Namun penelitian Siregar dan Utama (2005)  dengan sampel 

perusahaan di Indonesia menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan negatif terhadap manajemen laba, artinya yaitu ukuran perusahaan 

yang besar maka semakin kecil  kemungkinan terjadinya praktik manajemen 

laba. 
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6. Financial Distress 

Brigham dan Daves (2007) financial distress adalah kondisi 

perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dalam menghasilkan laba di 

masa depan sampai pada akhirnya perusahaan harus dilikuidasai dan 

dibubarkan.  Rosner (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang menhadapi 

kendala dari segi financial, terutama pada  perusahaan dengan pelanggaran 

perjanjian hutang akan mengatasinya dengan memilih kebijakan akuntansi 

yang dapat meningkatkan laba. Hal tersebut menunjukan bahwa perusahaan 

yang berada dalam posisi financial distress dan terancam bangkrut cenderung 

memilih tindakan manajemen laba. 

 

B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis 

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba 

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa salah satu 

cara untuk mengurangi masalah keagenan yaitu melalui kepemilikan 

institusionals. Bushee (1998) kepemilikan institusional memiliki kemampuan 

untuk mengawasi secara  intens tindakan manajemen untuk melakukan 

tindakan untuk kepentingan dirinya sendiri.  

Penelitian yang telah dilakukan oleh  Midiastuty dan Machfoedz 

(2003) menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat menghambat 

manajemen untuk memanfaatkan kebijakan akuntansi yang dapat dipilih 

untuk memenuhi kepentingan pribadinya dan mengabaikan kepentingan pihak 

lain. Hal ini karena kepemilikan institutional memiliki peran yang cukup kuat 
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dalam pengawasan (controlling ownership), hasil penelitian tersebut sama 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Tarjo (2008)  Jika kepemilikan 

institutional merupakan pemegang saham mayoritas, ketika manajemen 

melakukan manajemen laba yang bertujuan untuk menguntungkan pihak 

pemegang saham mayoritas dan juga manajemen itu sendiri, maka pihak 

pemegang saham minoritas akan mendiskonkan harga saham perusahaan, 

justru hal ini akan merugikan pihak mayoritas itu sendiri. Sehingga 

kepemilikan institutional akan menekan manajemen untuk tidak melakukan 

manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Midiastuty dan 

Machfoedz (2003) dan Tarjo (2008) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.  

Kepemilikan manajerial memiliki peran sebagai pengawas yang 

dinilai mampu meminimalisir tindakan oportunis manajemen untuk 

melakukan manajemen laba, karena kepemilikan institutional ini merupakan 

pihak luar perusahaan yang menanamkan sahamnya maka mereka akan lebih 

ketat dalam mengawasi kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan 

laporan keuangan. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang 

diajukan adalah : 

H1 : Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba 

2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan kepemilikan manajerial 

merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang dapat 
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mengatasi agency problem serta berpengaruh terhadap penurunan biaya 

perusahaan.  Tekanan  dari pasar modal mendorong perusahaan untuk 

memilih metode akuntansi untuk meningkatkan laba, maka dari itu tingginya 

kepemilikan manajerial akan mampu mengurangi terjadinya kendala 

keuangan dan praktik manajemen laba. 

 Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Midiastuty dan 

Machfoedz (2003) dan Ujiyantho dan Pramuka (2007) penelitiaanya yang 

dilakukan di Indonesia menunjukan bahwa kepemilikan manajerial 

merupakan salah satu mekanisme corporate governance yang mampu 

mangatasi masalah keagenan antara manajemen dengan pemegang saham. 

Hasil keduanya menunjukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba.  

 Manajer akan memiliki kepentingan yang sama dengan pemegang saham, 

apabila mereka memiliki saham di perusahaan tersebut. Adanya persamaan 

kepentingan tersebut akan mengurangi masalah keagenan, sehingga 

mendorong manajer untuk memperbaiki kinerja perusahaan serta termotivasi 

bertindak secara berhati-hati, karena manajer ikut merasakan konsekuensi 

atas tindakanya. Maka diharapkan semakin besarnya kepemilikan manajerial 

dapat membantu mengurangi tindakan manajemen untuk melakukan 

manajemen laba. 

H2 : Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen    

laba 
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3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisari Independen Terhadap 

Manajemen  Laba 

Riadiani dan Wahyudin (2014) keberadaan komisaris independen  

dalam perusahaan yaitu sebagai penasehat yang memberikan masukan serta 

saran dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.  Jao dan Pagalung (2011) 

dan Nasution dan Setiawan (2007) menemukan perusahaan dengan ukuran 

anggota dewan komisaris independen dari luar perusahaan mampu menekan 

manajemen untuk tidak melakukan manajemen laba. Hasil penelitian 

keduanya menunjukan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba.  Dapat dikatakan bahwa, apabila anggota 

dewan komisaris independen dapat meningkatkan tindakan pengawasan, hal 

ini berdampak pada penggunaan akrual diskresioner akan berkurang 

(Cornett et al., 2006).  

Maka semakin besar komposisi dewan komisaris yang berasal dari 

luar perusahaan yang bersifat independen akan meningkatkan pengawasan. 

Hal ini dapat menekan manajemen untuk tidak mengerjakan sesuatu yang 

dapat menyesatkan pihak lain yaitu manajemen laba, karena dewan 

komisaris independen tidak mempunyai hak atas perusahaan sehingga 

mampu mengontrol kegiatan perusahaan tanpa terikat oleh manajemen. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah :  

H3 : Proporsi dewan komisari independen berpengaruh negative 

terhadap manajemen laba 
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4. Pengaruh Komite Audit Terhadap Manajemen Laba 

Pengertian komite audit berdasarkan Kep. 29/PM/2004 adalah komite 

yang dibentuk oleh dewan komisari untuk membantu tugasnya dalam 

melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan. Dalam masalah 

pengendalian, komite audit dapat menjadi penghubung antara dewan 

komisaris dan pemegang saham.  

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, jumlah 

keanggotaan komite audit paling sedikit yaitu tiga orang, yang terdiri dari 

satu orang dewan komisaris,  komisaris independen perusahaan yang 

sekaligus jadi ketua, serta anggota lain dari pihak eksternal yang  independen. 

Masing-masing anggota memiliki proporsi 30% untuk terselenggaranya 

pengelolaan korporasi yang baik (Wedari, 2004)  

Hasil penelitian Carcello et al (2006) menunjukkan bahwa keahlian 

komite audit di bidang keuangan terbukti efektif mengurangi manajemen 

laba. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) dan 

Wedari(2004) menyatakan bahwa komite audit yang dilakukan secara efektif 

dan menjalankan tugasnya dalam mengawasi jalanya perusahaan sesuai 

aturan serta dapat mendeteksi adanya kecurangan seperti manajemen laba. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa komite audit berpengaruh negative 

terhadap manajemen laba.  

Komite audit yang dilakukan secara efektif mampu menekan 

manajemen untuk tidak melakukan manajemen laba. Banyaknya komite audit 

maka akan mengurangi kesempatan manajemen untuk melakukan manajemen 
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laba, sebab  tingkat pengawasan akan lebih kuat. Berdasarkan uraian tersebut 

maka hipotesis yang diajuakan adalah : 

H4 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

 

5. Pengaruh Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba 

DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit adalah suatu kegiatan 

untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan dalam laporan keuangan yang 

dilakukan oleh pihak yang bersifat independen diantara keduanya. Salah satu 

upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi perilaku manajemen 

laba yaitu dengan menggunakan jasa auditor (Purwanti, 2012). Kualitas audit 

yang baik, akan terciptanya suatu pengendalian seperti preventive control, 

detective control dan reporting control yang diharapkan mampu mengurangi 

tindakan manajemen laba dengan pengawasan yang lebih ketat (Luhgianto, 

2008). Hasil penelitian Isnanta (2008) menunjukan bahwa kualitas audit 

berpengaruh negative terhadap manajemen laba. 

Kualitas audit yang memiliki reputasi baik di masyarakat akan 

melakukan tugasnya dengan lebih berhati-hati untuk menjaga kepercayaan 

pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan yang diauditnya dan 

menghindarkan perilaku yang dapat merugikan pihak lain salah satunya dapat 

mendeteksi adanya kecurangan seperti tindakan menejemen laba. 

Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah : 

H5 : Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 
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6. Pengaruh Leverage Terhadap Manajemen Laba 

Watts dan Zimmerman (1990) mengemukakan bahwa perusahaan 

yang mendekati kearah pelanggaran hutang yang berdasarakan angka 

akuntansi maka manajemen memiliki kemampuan dalam mengubah laba 

periode masa depan ke periode berjalan. Tarjo (2008) dalam hasil 

penelitiannya mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki dana lebih 

banyak didapat dari pihak kreditur akan termotivasi untuk melakukan 

manajemen laba. Kreditur akan melihat kinerja perusahaan dari laporan 

keuangan, jika pada laporan keuangan kinerja perusahaan tidak mencapai 

target maka dapat menguragi kepercayaan kreditur. Hal ini menjadi motivasi 

manajer untuk bertindak oportunis yaitu dengan melakukan manipulasi 

laporan keuangan sehingga kinerja perusahaan terlihat baik dan dapat 

meyakinkan kreditur untuk memberikan kucuran dana pada perusahaan. Tarjo 

(2008) menunjukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba. 

Purwanti (2012) menemukan bahwa ketika rasio leverage perusahaan  

tinggi karena kewajibannya lebih besar dibandingkan dengan asset yang 

dimiliki, cenderung akan melakukan manajemen laba karena perusahaan 

terancam bangkrut yaitu tidak mampu untuk membayar kewajiban pada saat 

jatuh tempo.  

Rasio leverage dapat menjadi ukuran untuk menentukan kinerja 

ekonomi perusahaan. ketika kinerja perusahaan dianggap tidak baik oleh 

kreditur, manajer akan mengambil tindakan untuk melakukan manajemen 
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laba  demi meyakinkan kreditur untuk terus memberikan dana kepada 

perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan 

adalah : 

H6 : Leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

 

7. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba 

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggambarkan besar 

kecilnya perusahaan dilihat dari total penjualannya. Skala perusahaan yang 

besar akan lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih 

berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga perusahaan akan 

memperlihatkan kondisinya lebih akurat (Purwanti, 2012). Penelitian yang 

dilakukan oleh Siregar dan Utama (2005), Jao dan Panggalung (2011), 

Susilawati dan Purwanto (2016) menemukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba artinya semakin besar 

perusahaan akan semakin kecil pengelolaan labanya. 

Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi manajemen untuk 

melakukan tindakan manajemen laba. Perusahaan yang besar akan lebih 

cermat dalam melaporkan laporan keuangannya, sebaliknya perusahaan 

berskala kecil akan menyajikan laporan keuangan yang baik untuk menarik 

investor menanamkan sahamnya di perusahaan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H7 : Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba 

 

 



25 

 

 
 

 

8. Pengaruh Financial distress Terhadap Manajemen Laba 

Financial distress yang dialami suatu perusahaan ditandai dengan 

ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran yang sudah jatuh 

tempo dan ketika proyeksi arus kas mengindikasi bahwa perusahaan tersebut 

tidak dapat memenuhi kewajibannya (Brigham dan Daves, 2003). Platt dan 

Platt (2002) mendefinisikan financial distress sebagai tahap penurunan 

kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun 

likuidasi. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rosner (2003) menemukan  

perusahaan yang mengalami financial distress, terutama pada perusahaan 

yang mengalami masalah dengan kreditur karena hutang yang belum 

terbayar, akan mengatasinya dengan memanipulasi laba, hal ini dilakukan 

sebagai usaha untuk menarik perhatian calon investor. 

Perusahaan dengan masalah pendanaan akan menanggapinya dengan 

melakukan manajemen laba, baik meningkatkan laba maupun menurunkan 

laba untuk mempercantik laporan keuangannya sehingga kinerja ekonominya 

terlihat baik dan untuk meyakinka pengguna laporan keuangan bahwa 

perusahaan dalam kondisi stabil. Berdasarkan penjelasan tersebut maka 

hipotesis yang diajukan adalah : 

H8 : Financial distress berpengaruh positif  terhadap manajemen laba 
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C. Model Penelitian 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian terdahulu maka, model 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

Manajemen Laba 

Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan Manajerial 

Proporsi Dewan Komisaris 
Independen 

Komite Audit 

Kualitas Audit 

Leverage 

Ukuran Perusahaan 

Financial Distress 

H1 (-) 

H2 (-) 

H3 (-) 

H4 (-) 

H5 (-) 

H6 (+) 

H7 (-) 

H8 (+) 


