
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasasan Teori 

1. Teori Keagenan 

Teori keagenan merupakan salah satu teori yang muncul 

dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi 

dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan 

menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. 

Teori keagenan mendasarkan hubungan kontrak dalam perusahaan 

dimana prinsipal dan agen sebagai pelaku utama. Prinsipal 

merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk 

bertindak atas nama prinsipal sedangkan agen merupakan pihak 

yang diberi amanat oleh prinsipal untuk menjalankan perusahaan. 

Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang 

telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya. Dalam teori keagenan 

mengenal adanya asymmetric information yaitu informasi yang 

tidak seimbang yang disebabkan karena adanya distribusi 

informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen.  

Menurut Eisenhard (1989) teori keagenan dilandasi oleh 3 buah 

asumsi yaitu: 

 



 

a. Asumsi tentang sifat manusia 

Asumsi tentang sifat manusia menekankan bahwa manusia 

memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (self 

interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded 

rationality), dan tidak menyukai resiko (risk aversion). 

b. Asumsi tentang keorganisasian 

Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota 

organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan 

adanya asymmetric information antara prinsipal dan agen. 

c. Asumsi tentang informasi. 

Asumsi tentang informasi adalah bahwa informasi 

dipandang sebagai barang komoditi yang dapat diperjual 

belikan.    

 

2. Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah suatu usaha atau upaya mengatur 

pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan-kepentingan 

tertentu yang dilandasi oleh faktor-faktor ekonomi tertentu. 

Manajemen laba dilakukan melalui kebijakan akrual yaitu dengan 

perilaku manajer yang bermain dalam komponen akrual untuk 

menentukan besarnya laba. Terdapat dua konsep akrual yaitu 

nondiscretionary accruals dan discretionary accruals. 

Nondiscretionary accruals adalah pengakuan akrual laba yang 



 

wajar dan tunduk pada suatu standar atau prinsip akuntansi yang 

berlaku umum, sedangkan discretionary accruals adalah 

pengakuan akrual laba atau beban yang bebas serta tidak diatur dan 

merupakan pilihan kebijakan manajemen. Biasanya manajemen 

akrual dilakukan pada akhir periode ketika manajer mengetahui 

laba sebelum direkayasa sehingga dapat mengetahui berapa besar 

manipulasi yang diperlukan agar target laba tercapai. 

Menurut Sulistyanto (2008) manajemen laba dilakukan 

dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam 

laporan keuangan. Secara umum akrual merupakan produk 

akuntansi dimana dapat dianggap memiliki jumlah yang relatif 

tetap dari tahun ke tahun sehingga perubahan akrual yang terjadi 

dapat dianggap sebagai hal yang tidak normal (abnormal). 

Perubahan hasil dari kebijakan manajemen yang berlebihan dan 

disertai motif untuk memanipulasi laba dianggap sebagai bentuk 

tindakan manajemen laba dalam memanipulasi laba yang dilakukan 

manajemen terhadap pengguna laporan keuangan. 

Motivasi yang mendorong manajemen laba adalah:  

1. Earning management for bonus purposes 

Menyatakan bahwa manajer akan meningkatkan net income 

perusahaan untuk memaksimalkan bonus yang mereka 

terima.  



 

2. Other contractual motivations 

Ada 2 tujuan untuk menggambarkan manajemen laba dari 

sisi kontrak yaitu: 

a. Kontrak antara manajer dengan perusahaan 

Dalam   hal   ini   perusahaan   memberi   kebebasan   

bagi   manajer   untuk melakukan manajemen laba 

dengan tujuan agar target perusahaan dapat tercapai. 

Untuk mencapai tujuannya perusahaan menawarkan 

bonus bagi prestasi manajer yang dapat mencapai 

target perusahaan. 

b. Kontrak antara perusahaan dengan kreditur 

Kontrak hutang antara perusahaan dengan kreditur 

pada awal kontrak telah ditentukan adanya 

persyaratan-persyaratan tertentu antara perusahaan 

dengan kreditur. Adanya pelanggaran pada 

persyaratan kontrak akan menyebabkan perusahaan 

terkena penalties. Oleh sebab itu untuk menghindari 

adanya penalties perusahaan cenderung 

meningkatkan pendapatan. 

3. Political Motivation 

Perusahaan besar yang sebagian besar kegiatan usahanya 

menyentuh masyarakat pada umumnya cenderung 



 

mengurangi laba yang dilaporkan untuk mengurangi 

political cost. 

4. Taxation Motivation 

Pajak penghasilan merupakan motivasi yang paling nyata 

untuk manajemen laba. Perusahaan cenderung mengurangi 

laba yang dilaporkan agar pajak penghasilan yang 

dibayarkan perusahaan semakin kecil.   

5. Changes of Chief Executive Officer (CEO) 

CEO yang mengundurkan diri atau pensiun cenderung 

membuat kondisi perusahaan terlihat bagus dengan 

meningkatkan pendapatan atau laba. Hal ini dilakukan agar 

bonus yang mereka terima pada saat pengunduran 

diri/pensiun dapat meningkat. Disamping itu CEO yang 

tidak menampilkan kinerja yang bagus pada perusahaan 

cenderung melindungi diri dengan meningkatkan 

pendapatan atau laba agar tidak diberhentikan dari 

pekerjaannya. 

6. Initial Public Offering ( IPO ) 

IPO adalah peristiwa dimana untuk pertama kalinya suatu 

perusahaan menjual atau menawarkan sahamnya kepada 

khalayak ramai (public) di pasar modal. Penetapan harga 

dasar penawaran (offerings price) saham suatu perusahaan 

yang untuk pertama kalinya menawarkan sahamnya ke 



 

publik (go public) merupakan hal yang tidak mudah untuk 

dilakukan karena ketetapan harga penawaran dalam pasar 

perdana akan konsekuensi langsung terhadap kesejahteraan 

pemilik lama (issuer). 

7. To Communicate Information To Investor 

Manajemen   perusahaan   selalu   menyajikan   informasi   

yang   bagus mengenai prospek perkembangan perusahaan 

di masa yang akan datang agar investor tertarik untuk 

menanamkan modalnya. Oleh sebab itu perusahaan 

cenderung menaikkan pendapatan/laba agar dapat 

menampilkan kesan positif. 

Menurut Scott (2003) berbagai pola yang sering dilakukan 

manajer dalam manajemen laba adalah: 

1.  Taking a bath 

Terjadinya taking a bath pada periode reorganisasi 

termasuk pengangkatan CEO baru. Bila perusahaan harus 

melaporkan laba yang tinggi, manajer dipaksa untuk 

melaporkan laba yang tinggi, konsekuensinya manajer akan 

menghapus aktiva dengan harapan laba yang akan datang 

dapat meningkat. Bentuk ini mengakui adanya biaya pada 

periode yang akan datang sebagai kerugian pada periode 



 

berjalan ketika kondisi buruk yang tidak menguntungkan 

tidak dapat dihindari pada periode tersebut.  

2. Income Minimization 

Income minimization ini dilakukan sebagai alasan politis 

pada periode laba yang tinggi dengan mempercepat 

penghapusan aktiva tetap dan aktiva tak berwujud dan 

mengakui pengeluaran-pengeluaran sebagai biaya. Pada 

saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud 

agar tidak mendapat perhatian secara politis kebijakan yang 

diambil dapat berupa penghapusan atas barang modal dan 

aktiva tak berwujud, biaya iklan, dan pengeluaran untuk 

penelitian dan pengembangan, serta hasil akuntansi untuk 

biaya eksplorasi. 

3.  Income Maximization 

Tindakan ini bertujuan untuk melaporkan net income yang 

tinggi agar bonus yang didapat lebih besar. Perencanaan 

bonus yang didasarkan pada data akuntansi mendorong 

manajer untuk memanipulasi data akuntansi tersebut guna 

menaikkan laba sehingga meningkatkan pembayaran bonus 

tahunan. Jadi tindakan ini dilakukan pada saat laba 

menurun. Perusahaan yang melakukan pelanggaran 



 

perjanjian hutang mungkin akan memaksimalkan 

pendapatan. 

4.    Income Smoothing 

Income smoothing dilakukan dengan meratakan laba yang 

dilaporkan untuk tujuan pelaporan eksternal terutama bagi 

investor karena pada umumnya investor lebih menyukai 

laba yang relatif stabil. Pola manajemen laba ini 

melaporkan tingkatan laba yang cenderung berfluktualisasi 

yang normal pada periode-periode tertentu. 

 

3. Konvergensi IFRS 

Gunawan dan Hendrawati (2016) mengatakan 

bahwa perbedaan yang ada disetiap negara akan 

mempersulit para pengguna laporan keuangan dalam 

memahami laporan keuangan tersebut, sehingga untuk 

memudahkan pemahaman laporan keuangan diperlukan 

suatu standar yang sama antar negara yaitu Internasional 

Financial Reporting Standart (IFRS). International 

Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan standar, 

interpretasi, dan kerangka kerja dalam rangka penyusunan 

dan penyajian laporan keuangan yang diadopsi oleh IASB 

(International Accounting Standards Board). Konvergensi 



 

IFRS merupakan gabungan standar, interpretasi serta 

kerangka kerja dalam rangka penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan yang diadopsi dari IFRS yang kemudian 

digunakan dan diarahkan dalam satu titik tujuan. Dalam hal 

ini konvergensi IFRS berarti bahwa standar akuntansi yang 

berlaku di Indonesia akan sesuai dengan standar yang ada 

di internasional. Alasan perlu adanya standar akuntansi 

internasional yaitu: 

1. Peningkatan daya banding laporan keuangan dan 

memberikan informasi yang berkualitas di pasar modal 

internasional. 

2. Menghilangkan hambatan arus modal internasional dengan 

mengurangi perbedaan dalam ketentuan pelaporan 

keuangan. 

3. Mengurangi biaya pelaporan keuangan perusahaan 

multinasional dan biaya untuk analisis keuangan bagi para 

analis serta meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

menuju “best practice.” 

Indonesia melakukan konvergensi IFRS ini karena 

Indonesia sudah memiliki komitmen dalam kesepakatan 

negara-negara G-20. Tujuan dari kesepakatan tersebut 

adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas 

dalam pelaporan keuangan. Selain itu konvergensi IFRS ini 



 

memiliki manfaat lain seperti meningkatkan arus investasi 

global melalui keterbandingan laporan keuangan. Indonesia 

mengadopsi IFRS secara penuh pada tahun 2012. Adapun 

strategi adopsi yang dilakukan untuk konvergensi ada dua 

macam, yaitu big bang strategy dan gradual strategy. Big 

bang strategy berarti mengadopsi penuh IFRS sekaligus 

tanpa melalui tahapan-tahapan tertentu (digunakan oleh 

negara-negara maju). Gradual strategy berarti mengadopsi 

IFRS secara bertahap (digunakan oleh negara-negara 

berkembang, seperti Indonesia). Konvergensi IFRS di 

Indonesia dilakukan secara bertahap. Tahapan yang 

dilakukan Indonesia dalam melakukan konvergensi IFRS 

adalah: 

1. Tahap Adopsi (2008 – 2010) 

 Adopsi seluruh IFRS ke PSAK 

 Persiapan infrastruktur yang diperlukan 

 Evaluasi dan kelola dampak adopsi terhadap PSAK 

yang berlaku 

2. Tahap Persiapan Akhir (2011) 

 Penyelesaian persiapan infrastruktur yang diperlukan 

 Penerapan secara bertahap beberapa PSAK berbasis 

IFRS 



 

3. Tahap Implementasi (2012) 

 Penerapan PSAK berbasis IFRS secara bertahap 

 Evaluasi dampak penerapan PSAK secara komprehensif 

Adopsi IFRS diharapkan dapat memberikan manfaat seperti: 

a. Memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan 

menggunakan SAK dikenal secara internasional. 

b. Meningkatkan arus invetasi global. 

c. Menurunkan biaya modal melalui pasar modal global dan 

menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan. 

Sementara itu dampak konvergensi IFRS terhadap bisnis adalah 

sebagai berikut: 

a. Akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka 

karena laporan keuangan akan lebih mudah 

dikomunikasikan ke investor global. 

b. Relevansi laporan keuangan akan meningkat karena lebih 

banyak menggunakan nilai wajar. 

c. Income smoothing menjadi semakin sulit dengan 

menggunakan balance sheet approach dan fair value. 

d. Penggunaan off balance sheet semakin terbatas. 

 

 



 

4. Struktur Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan manajerial adalah pemegang saham dari pihak 

manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan 

keputusan perusahaan. Adanya kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap 

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. 

Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan 

manajemen dengan pemegang saham sehingga manajer ikut 

merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang 

diambil serta ikut menanggung kerugian sebagai konsekuensi 

dari pengambilan keputusan.  

Apabila suatu manajer memiliki tingkat kepemilikan 

manajerial yang terkonsentrasi maka otomatis akan 

memberikan informasi yang lebih banyak dibanding dengan 

tingkat kepemilikan manajerial yang menyebar. Hal tersebut 

dapat lebih memotivasi manajer untuk melakukan manajemen 

laba dan mengutamakan kepentingannya. Selain itu, motivasi 

yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang 

berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai 

pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang 

saham. Sebab kepemilikan saham seorang manajer akan ikut 

menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap 



 

metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang 

mereka kelola (Boediono, 2005). 

 

5. Struktur Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi atau lembaga. Institusi yang 

dimaksud dalam hal ini misalnya LSM, pemerintah serta 

perusahaan swasta. Investor institusional sering disebut sebagai 

investor yang canggih (sophisticated) seharusnya lebih dapat 

menggunakan informasi periode sekarang dalam memprediksi 

laba masa depan dibandingkan dengan investor non 

institusional. Adanya pemegang saham institusi memiliki arti 

penting dalam memonitor manajemen sehingga akan 

mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. 

Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan 

kemakmuran pemegang saham. Kepemilikan saham institusi 

sebagai agen pengawas ditekankan melalui investasi mereka 

yang cukup besar dalam pasar modal. Apabila institusional 

merasa tidak puas atas kinerja manajerial maka mereka akan 

menjual sahamnya ke pasar. Perubahan perilaku institusional 

ownership dari pasif menjadi aktif dapat meningkatkan 

akuntabilitas manajerial sehingga manajer akan bertindak lebih 

hati-hati dalam pengambilan keputusan. 



 

Meningkatnya aktivitas kepemilikan institusional dalam 

melakukan monitoring disebabkan oleh kenyataan bahwa 

adanya kepemilikan saham yang signifikan oleh pihak 

institusional telah meningkatkan kemampuan mereka untuk 

bertindak secara kolektif. Dalam waktu yang sama biaya untuk 

keluar dari investasi yang mereka lakukan menjadi semakin 

mahal karena adanya resiko saham akan terjual pada harga 

diskon. Kondisi ini akan memotivasi pemegang saham 

institusional untuk lebih serius dalam mengawasi maupun 

mengoreksi semua perilaku manajer dan memperpanjang 

jangka waktu investasi. 

 

B. Penurunan Hipotesis 

1. Konvergensi IFRS danManajemen Laba 

Konvergensi IFRS merupakan gabungan standar, 

interpretasi serta kerangka kerja dalam rangka penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan yang diadopsi dari IFRS yang 

kemudian digunakan dan diarahkan dalam satu titik tujuan. 

Standar IFRS yang berbasis prinsip lebih pada penggunaan 

nilai wajar dan pengungkapan yang lebih banyak serta rinci 

dapat mengurangi manajemen laba. Jadi secara teoritis 

konvergensi IFRS dapat mengurangi manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan (Cahyati,2011). Angkoso (2012) 



 

menyatakan bahwa secara umum salah satu manfaat dari 

konvergensi IFRS ini adalah untuk meningkatkan kualitas 

laporan keuangan antara lain dengan mengurangi kesempatan 

untuk melakukan manajemen laba (earning management). 

Namun, Senjani (2012) menyatakan bahwa secara empiris 

tidak ada perbedaan antara manajemen laba akrual dan riil pada 

periode sebelum dan setelah adopsi IFRS secara wajib. 

Narendra (2013) dan Lippens (2010) menyatakan bahwa 

konvergensi IFRS memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap manajemen laba akrual. Handayani (2014) 

menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat 

manajemen laba akrual dan manajemen laba riil yang 

signifikan sebelum dan sesudah penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan (Konvergensi IFRS). Sellami dan Fakhfakh (2014) 

di Perancis menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi 

Keuangan IFRS mempunyai pengaruh negatif signifikan 

terhadap tindakan manajemen laba akrual yang terlihat dari 

kualitas laba yang semakin meningkat. 

Menurut Melyana (2015) dengan adanya penerapan IFRS 

laporan keuangan disajikan dengan prinsip akuntansi yang 

sama. Penyeragaman ini mempermudah proses konsolidasi 

pelaporan keuangan perusahaan multinasional yang berada di 

negara yang berbeda. Penerapan IFRS dapat meningkatkan 



 

kualitas pelaporan keuangan dan meminimalisir praktik-praktik 

kecurangan dalam akuntansi. Dengan adanya penerapan IFRS 

sebagai standar global akan menimbulkan dampak semakin 

sedikitnya pilihan metode akuntansi yang dapat diterapkan 

sehingga akan meminimalisir praktik-praktik kecurangan 

akuntansi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H1: Konvergensi IFRS berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba. 

 

2. Struktur Kepemilikan Manajerial dan Manajemen Laba 

Menurut  teori keagenan terdapat hubungan antara struktur 

kepemilikan manajerial dengan manajemen laba. Untuk 

mengatasi terjadinya konflik kepentingan antara agent dan 

principal diperlukan suatu mekanisme untuk mengurangi 

konflik yaitu dengan memperbesar jumlah struktur kepemilikan 

melalui kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial 

adalah pemegang saham dari pihak manajemen yang secara 

aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Proporsi 

jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajerial perusahaan 

akan memengaruhi keputusan yang dibuat oleh manajer karena 

keputusan tersebut nantinya akan memengaruhi posisinya 

sebagai manajer perusahaan sekaligus sebagai pemegang 



 

saham. Sehingga akan menambah keyakinan pada investor 

bahwa perilaku manajer untuk melakukan tindakan manajemen 

laba dapat diminimalisir. 

Midiastuty dan Mahfoedz (2003) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial dengan manajemen laba berhubungan 

negatif. Begitupula dengan Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif signifikan terhadap manajemen laba. Hasil penelitian 

mereka serupa dengan Nuryaman (2008); Susilo (2010); dan 

Mahariana (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen 

laba. Semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada 

perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat 

untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah 

dirinya sendiri, sehingga dapat meminimalisir tindakan 

manajemen laba. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

H2: Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh negatif  

signifikan terhadap manajemen laba. 

 

3. Struktur Kepemilikan Institusionaldan Manajemen Laba 

Kepemilikan institusional merupakan adanya sejumlah 

saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga 



 

(perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan 

institusi lainnya). Kepemilikan institusional mempunyai 

kemampuan mengendalikan pihak manajemen melalui proses 

monitoring secara efektif sehingga dapat mengurangi manajemen 

laba. Persentase saham yang dimiliki oleh institusi dapat 

memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang mungkin 

terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen. 

Kelebihan yang dimiliki investor institusional diduga mampu 

untuk mencegah terjadinya manajemen laba dibanding dengan 

investor individual. Investor institusional dianggap lebih 

profesional ketika mengendalikan portofolio investasinya sehingga 

lebih kecil kemungkinan mendapatkan informasi keuangan yang 

dimanipulasi karena mereka memiliki tingkat pengawasan yang 

tinggi untuk menghindari terjadinya tindakan manajemen laba. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa antara kepemilikan 

institusional dengan manajemen laba mempunyai hubungan 

negatif. Dimana semakin besar persentase saham yang dimiliki 

oleh institusi maka semakin kecil kemungkinan terjadinya 

manajemen laba. 

Midiastuty dan Machfoedz (2003) menemukan bahwa 

kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi 

manajer untuk melakukan pengelolaan laba. Balsam et al. (dalam 

Siregar dan Utama, 2005) menyatakan bahwa kepemilikan 



 

institusional yang tinggi dapat meminimalisir manajemen laba 

tergantung pada tingkat kecanggihan investor tersebut. Persentase 

saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat memengaruhi 

proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup 

kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak 

manajemen (Boediono, 2005). Ujiyantho dan Pramuka (2007) 

menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusional karena 

mereka dianggap sebagai sophisticated investor dengan jumlah 

kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen 

yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan 

manajemen laba. Tarjo (2008) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berhubungan negatif dan signifikan terhadap 

manajemen laba. Putri dan Yuyetta (2013) menyatakan 

kepemilikan institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya 

yang lebih intensif dalam membatasi perilaku manajer yang 

oportunistik sehingga dapat menekan kecenderungan manajemen 

untuk memanfaatkan discretionary accruals dalam laporan 

keuangan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H3: Struktur kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

      signifikan terhadap manajemen laba. 

 

 



 

C. Model Penelitian 

  H1 (-) 

    

    H2 (-)  

    

 H3 (-) 
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