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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyampaikan informasi perusahaan secara 

tepat waktu dan reliabel kepada para pemakai laporan keuangan baik pihak eksternal maupun 

pihak internal (Kurniawansyah, 2018). Laporan keuangan juga merupakan bentuk 

pertanggungjawaban manajemen kepada para pemegang saham dan masyarakat umum 

(Agustia, 2013). Informasi laba perusahaan merupakan salah satu informasi dalam laporan 

keuangan (Sriwedari, 2012). Laba dapat berfungsi sebagai alat pengukur kinerja manajemen 

atas pertanggungjawabannya dalam mengelola sumber daya dalam perusahaan, dan perkiraan 

prospek perusahaan di masa depan dapat diketahui melalui laba (Sriwedari, 2012). Oleh 

karena itu, manajer sering melakukan manipulasi dalam proses penyusunan laporan keuangan 

yang bagi manajer akan mendatangkan keuntungan pribadi. Tindakan yang dilakukan 

manajer ini disebut dengan manajemen laba (Sriwedari, 2012).  

Laporan keuangan berbasis akrual dipilih dalam penyusunan laporan keuangan karena 

laporan keuangan dengan penggunaan dasar akrual dapat menggambarkan kondisi 

perusahaan secara riil (Harahap, 2017). Tetapi, penggunaan dasar akrual inilah yang memberi 

keleluasaan dan kebebasan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang tidak 

menyimpang dari Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (Adryanti, 2019). Akibat dari 

adanya keleluasaan dan kebebasan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi tersebut 

dapat mendorong manajer untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memberikan 

keuntungan pribadi bagi manajer yang berakibat akan mempengaruhi hasil pelaporan laba 

yang dilaporkan perusahaan (Guna & Herawaty, 2010).  
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Asimetri informasi antara manajer (agen) dengan pemegang saham (principal) dapat 

menyebabkan terjadinya manajemen laba (Jao & Pagalung, 2011). Manajer bertanggung 

jawab secara moral kepada pemegang saham untuk memaksimalkan keuntungan pemegang 

saham, tetapi disisi lain manajer memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan 

mereka, sehingga manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan yang terbaik bagi 

pemegang saham (Jensen & Meckling, 1976 dalam Lisa, 2012). Manajer yang merupakan 

pengelola perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai informasi internal 

dan prospek perusahaan di masa depan daripada pemilik, dan disini manajer memiliki 

kewajiban untuk memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemegang saham 

melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan, namun laporan 

keuangan yang dilaporkan terkadang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya. Hal ini disebut dengan asimetri informasi.  

Manajemen laba adalah intervensi manajemen dalam proses penetapan laba untuk 

mendapatkan keuntungan pribadi (Kaaya, 2015). Manajemen laba juga dapat didefinisikan 

sebagai diskresi manajemen dalam proses penyusunan transaksi dan pelaporan keuangan 

yang memiliki tujuan untuk menyesatkan pemegang saham tentang kinerja ekonomi 

perusahaan yang sebenarnya (Healy & Wahlen, 1998). 

Salah satu kasus manajemen laba yang pernah terjadi di Indonesia adalah kasus 

manajemen laba yang dilakukan oleh PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) yang dilakukan 

perusahaan PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) pada tahun 2015. Dalam kasus ini Bursa Efek 

Indonesia (BEI) menemukan indikasi salah saji laporan keuangan periode September 2014. 

Manajemen INVS melakukan salah saji pada item pembayaran kas kepada karyawan dan 

pembayaran bersih hutang pihak berelasi dalam laporan arus kas. Pada periode semester 

pertama 2014, pembayaran gaji pada karyawan adalah Rp 1,9 triliun, namun pada kuartal 

ketiga 2014 angka pembayaran gaji pada karyawan turun menjadi Rp 59 miliar. Berdasarkan 
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laporan posisi keuangan bagian pelunasan hutang berelasi tercatat sebesar Rp 124 miliar, 

sedangkan dalam laporan arus kas hanya diakui pembayaran sebesar Rp 108 miliar. 

Pengakuan laba periode berjalan untuk mengakui laba bersih per saham memberikan dampak 

laba bersih per saham INVS menjadi lebih besar. PT Inovisi Infracom juga tidak melakukan 

tie-up terhadap bagian jumlah kewajiban, bagian aset tetap, bagian hutang lain-lain, dan 

bagian instrumen keuangan (Bareksa.com, 2015).   

Penelitian mengenai manajemen laba telah banyak dilakukan dan berhasil 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong manajer melakukan manajemen laba. 

Penelitian-penelitian tersebut antara lain Davidson et al., (2007) dan Almashaqbeh et al., 

(2019) menemukan hubungan negatif umur anggota dewan direksi dan manajemen laba, Jao 

& Pagalung (2011) dan Agustia (2013) menemukan hubungan negatif antara kepemilikan 

manajerial dan manajemen laba, Widyastuti (2007) dan Yendrawati & Nugroho (2012) 

menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan manajemen laba, 

Restuningdiah (2011) dan Hayati & Gusnardi (2012)  menemukan hubungan negatif antara 

proporsi komisaris independen dan manajemen laba, Agustia (2013) dan Anggriani & 

Isgiyarta (2017) menemukan hubungan negatif antara ukuran komite audit dan manajemen 

laba, Christiani & Nugrahanti (2014) dan Hendratno et al., (2017) menemukan hubungan 

negatif antara kualitas auditor dan manajemen laba, Fatmawati & Sabeni (2013) dan 

Vasilescu & Millo (2016) menemukan hubungan positif antara diversifikasi geografis dan 

manajemen laba, Ardiyansyah (2014) dan Purnama & Nurdiniah (2019) menemukan 

hubungan positif antara profitabilitas dan manajemen laba, serta Jao & Pagalung (2011) dan 

Yendrawati & Nugroho (2012) menemukan hubungan negatif ukuran perusahaan dan 

manajemen laba. 

Tata kelola perusahaan memegang peranan penting untuk memastikan mekanisme 

pengendalian dalam perusahaan dapat terlaksana, sehingga dapat mengurangi praktik 
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manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dalam perusahaan (Diri et al., 2020). 

Mekanisme tata kelola perusahaan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan 

adanya pengawasan terhadap manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap 

pemegang kepentingan yang berdasarkan pada kerangka peraturan (Nasution & Setiawan, 

2007). Salah satu mekanisme tata kelola perusahaan yang baik yaitu keberadaan dewan 

direksi, struktur kepemilikan saham, komisaris independen dan komite audit di dalam 

perusahaan (Guna & Herawaty, 2010).  

Umur anggota dewan direksi juga dapat menyebabkan terjadinya manajemen laba. 

Umur adalah rentang waktu lamanya kehidupan yang dapat diukur dengan tahun sejak 

manusia dilahirkan (Kusumastuti et al., 2007). Umur anggota dewan direksi dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan yang diambil, dimana dewan direksi 

yang lebih muda akan cenderung berani melakukan strategi yang berisiko untuk melakukan 

manajemen laba agar dapat meningkatkan reputasi mereka sebagai dewan direksi yang 

nantinya akan berdampak pada kompensasi bonus yang akan mereka terima serta untuk 

meningkatkan reputasi mereka di pasar tenaga kerja, sedangkan dewan direksi yang berusia 

tua tidak memiliki dorongan untuk melakukan manajemen laba karena secara karir dan 

finansial dewan direksi yang berusia tua sudah lebih stabil dan mereka lebih berfokus untuk 

mempertahankan reputasinya daripada mengejar bonus yang akan diterimanya (Hambrick & 

Mason, 1984). Penelitian yang dilakukan oleh Davidson et al., (2007) dan Almashaqbeh et 

al., (2019) menunjukkan bahwa umur anggota dewan direksi berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

Struktur kepemilikan saham dapat mengurangi masalah keagenan karena kepemilikan 

saham dapat menyelaraskan kepentingan pemegang saham (principal) dengan manajer (agen) 

(Jao & Pagalung, 2011). Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh 

manajemen secara pribadi (Salfauz et al., 2012). Manajer terdorong untuk menyelaraskan 
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kepentingan manajer dengan pemegang saham melalui kepemilikan manajerial (Ujiyantho & 

Pramuka, 2007). Pihak manajer yang memiliki sebagian dari saham perusahaan akan lebih 

cenderung mengurangi pengaturan laba akuntansi dalam bentuk akrual, sehingga praktik 

manajemen laba dalam perusahaan akan berkurang (Arfan & Nurma, 2010). Namun disisi 

lain, manajer yang memiliki saham cenderung berfokus pada sudut pandang investor dalam 

mengambil kebijakan untuk meningkatkan laba yang dilaporkan agar dapat menarik minat 

investor untuk berinvestasi di perusahaan (Agustia, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Jao 

& Pagalung (2011) dan Agustia (2013) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Utami (2016) dan Paramitha & Firnanti (2018) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi 

atau lembaga seperti perusahaan, asuransi, perusahaan investasi , bank, dan kepemilikan 

institusi lainnya di luar perusahaan (Ardiyansyah, 2014). Investor institusional selalu 

memantau dan melindungi investasi yang mereka tanamkan di perusahaan (Hadani et al., 

2011). Investor institusional yang memiliki jumlah kepemilikan saham dalam jumlah besar 

akan terdorong untuk mengawasi tindakan-tindakan manajemen, mengumpulkan informasi, 

serta memiliki kesempatan, sumber daya dan kemampuan untuk menertibkan, melakukan 

pengawasan dan mempengaruhi manajer untuk tidak melakukan manajemen laba. Dengan 

demikian, investor institusional akan mendorong manajer untuk menyajikan pelaporan 

keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak dapat menyesatkan pihak 

investor dengan tidak menunjukkan kinerja ekonomi perusahaan yang sebenarnya (Chung et 

al., 2002). Namun disisi lain, investor institusional lebih berfokus pada kepentingan 

institusinya, sehingga mendorong manajer supaya laba perusahaan tinggi agar mereka dapat 

mendapatkan keuntungan atas dana yang sudah mereka investasikan. Penelitian yang 
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dilakukan oleh Widyastuti (2007) dan Yendrawati & Nugroho (2012) mengemukakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan 

penelitian yang dilakukan Jao & Pagalung (2011) dan Paramitha & Firnanti (2018) 

mengemukakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen 

laba. 

Perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris yang mayoritas anggotanya 

berasal dari pihak independen memiliki akrual abnormal yang lebih rendah daripada 

perusahaan yang memiliki anggota dewan komisaris yang mayoritas anggotanya tidak berasal 

dari pihak independen (Klein, 2002). Dengan menambahkan anggota independen menjadi 

pihak mayoritas dalam dewan komisaris akan memiliki posisi yang kuat dalam rapat-rapat 

yang digelar dengan direksi, serta mampu untuk memposisikan dirinya sejajar dengan direksi 

dalam menyuarakan kepentingan pemegang saham. Suara komisaris independen yang 

mayoritas akan lebih diperhatikan saat berpendapat mengenai kritik dan pandangannya 

mengenai tindakan direksi yang merugikan pemegang saham (Butar, 2014). Penelitian yang 

dilakukan oleh Restuningdiah (2011) dan Hayati & Gusnardi (2012) menunjukkan bahwa 

proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Dalam mekanisme tata kelola perusahaan komite audit mengambil andil dalam 

peranan penting. Komite audit memiliki fungsi untuk membantu dewan komisaris dalam 

mengawasi pihak manajemen dalam proses penyusunan pelaporan keuangan (Guna & 

Herawaty, 2010). Selain itu, komite audit juga berfungsi untuk mengawasi audit eksternal, 

dan mengamati sistem pengendalian internal yang nantinya akan berdampak pada laporan 

keuangan dengan berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, berkurangnya 

pengukuran akuntansi yang tidak tepat sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba 

yang dilakukan oleh manajer (Giovani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Agustia (2013) 
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dan Anggriani & Isgiyarta (2017) menunjukkan hasil ukuran komite audit berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. 

Kualitas auditor dapat mempengaruhi manajemen laba. Kualitas auditor dapat dilihat 

dari kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya kesalahan dalam laporan keuangan dan 

melaporkan kesalahan tersebut kepada pengguna laporan keuangan (Francis, 2004). Dalam 

penelitian empiris, kualitas auditor umumnya diukur menggunakan ukuran KAP. Auditor 

yang berasal dari KAP Big-4 dipercaya memiliki kemampuan audit yang lebih baik 

dibandingkan auditor yang berasal dari KAP Non-Big 4 (Guna & Herawaty, 2010). Penelitian 

yang dilakukan oleh Christiani & Nugrahanti (2014) dan Hendratno et al., (2017) 

menunjukkan kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi terjadinya manajemen laba adalah 

diversifikasi geografis. Diversifikasi geografis diartikan dengan perusahaan yang 

mengembangkan usahanya dengan memperluas wilayah usahanya yang tersebar di beberapa 

wilayah di suatu negara maupun negara lain (Darmawan, 2015). Aktivitas bisnis yang 

semakin menyebar meningkatkan kompleksitas organisasi serta menurunkan transparansi 

keuangan (Fatmawati & Sabeni, 2013). Investor menjadi kesulitan mengawasi aktivitas 

perusahaan secara langsung sehingga memudahkan manajer untuk melakukan praktik 

manajemen laba (Fatmawati & Sabeni, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati & 

Sabeni (2013) dan Vasilescu & Millo (2016) menunjukkan bahwa diversifikasi geografis 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Profitabilitas dapat menjadi faktor lainnya untuk mempengaruhi manajemen laba. 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan dalam 

menjalankan aktivitas operasinya, dimana manajer melakukan manajemen laba agar 

profitabilitas perusahaan tetap stabil (Ambarwati, 2016). Profitabilitas juga merupakan 
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indikator kinerja manajemen dalam tugasnya untuk mengelola kekayaan perusahaan yang 

ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga dengan tingkat profitabilitas 

yang tinggi  maka akan menunjukkan kinerja manajer yang bagus serta semakin tinggi 

tingkat profitabilitas mencerminkan produktivitas penggunaan aset akan semakin baik dalam 

menghasilkan keuntungan bersih perusahaan yang dapat menarik investor untuk berinvestasi 

pada perusahaan karena dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memberikan tingkat 

return yang tinggi pula (Irawan, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Ardiyansyah (2014) 

dan Purnama & Nurdiniah (2019) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba. 

Faktor yang mempengaruhi manajemen laba selanjutnya adalah ukuran perusahaan. 

Manajemen laba banyak dilakukan oleh perusahaan kecil karena ingin menarik perhatian 

investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan karena kondisi perusahaan terlihat baik 

akibat dilakukannya manajemen laba, daripada perusahaan besar yang cenderung 

menghindari manajemen laba karena laporan keuangan perusahaan besar dapat diakses oleh 

masyarakat (Medyawati, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Jao & Pagalung (2011) dan 

Yendrawati & Nugroho (2012) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini menguji kembali variabel-variabel yang mempengaruhi manajemen laba 

yang telah teridentifikasi dalam penelitian terdahulu yaitu kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kualitas 

auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan diversifikasi geografis. Variabel-variabel yang 

mempengaruhi manajemen laba ini diambil dari beberapa penelitian yang yaitu dari 

penelitian Jao & Pagalung (2011) dan Agustia (2013) tentang kepemilikan manajerial, 

Widyastuti (2007) dan Yendrawati & Nugroho (2012) tentang kepemilikan institusional, 

Restuningdiah (2011) dan Hayati & Gusnardi (2012) tentang proporsi komisaris independen, 
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Anggriani & Isgiyarta (2017) tentang ukuran komite audit, Christiani & Nugrahanti (2014) 

dan Hendratno et al., (2017) tentang kualitas auditor, Fatmawati & Sabeni (2013) dan 

Vasilescu & Millo (2016) tentang diversifikasi geografis, Ardiyansyah (2014) dan Purnama 

& Nurdiniah (2019) tentang profitabilitas, serta penelitian Yendrawati & Nugroho (2012) 

tentang ukuran perusahaan. Alasan peneliti menguji kembali variabel-variabel yang 

mempengaruhi manajemen laba yang telah teridentifikasi dalam penelitian terdahulu yaitu 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran 

komite audit, kualitas auditor, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan diversifikasi geografis 

karena ditemukanya hasil penelitian yang tidak konsisten, yaitu Jao & Pagalung (2011) dan 

Agustia (2013) menemukan hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan manajemen 

laba, sedangkan Utami (2016) dan Paramitha & Firnanti (2018) menemukan hubungan positif 

antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba, Widyastuti (2007) dan Yendrawati & 

Nugroho (2012) menemukan hubungan negatif antara kepemilikan institusional dan 

manajemen laba, sedangkan Jao & Pagalung (2011) dan Paramitha & Firnanti (2018) 

menemukan hubungan positif antara kepemilikan institusional dan manajemen laba, 

Restuningdiah (2011) dan Hayati & Gusnardi (2012) menemukan hubungan negatif antara 

proporsi komisaris independen dan manajemen laba, sedangkan Ujiyantho & Pramuka (2007) 

menemukan hubungan positif antara proporsi komisaris independen dengan manajemen laba, 

Agustia (2013) dan Anggriani & Isgiyarta (2017) menemukan hubungan negatif antara 

ukuran komite audit dan manajemen laba, sedangkan Putri (2020) menemukan hubungan 

positif antara ukuran komite audit dan manajemen laba, Christiani & Nugrahanti (2014) dan 

Hendratno et al., (2017) menemukan hubungan negatif antara kualitas auditor dan 

manajemen laba, sedangkan Rahmawati et al., (2017) menemukan hubungan positif antara 

kualitas auditor dan manajemen laba, Fatmawati & Sabeni (2013) dan Vasilescu & Millo 

(2016) menemukan hubungan positif antara diversifikasi geografis dan manajemen laba, 
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sedangkan Verawati (2012) menemukan hubungan negatif antara diversifikasi geografis dan 

manajemen laba, Ardiyansyah (2014) dan Purnama & Nurdiniah (2019) menemukan 

hubungan positif antara profitabilitas dan manajemen laba, sedangkan Nainggolan (2018) 

menemukan hubungan negatif antara profitabilitas dan manajemen laba, serta Jao & Pagalung 

(2011) dan Yendrawati & Nugroho (2012) menemukan hubungan negatif antara ukuran 

perusahaan dan manajemen laba, sedangkan Angin (2020) menemukan hubungan positif 

antara ukuran perusahaan dan manajemen laba. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini 

menambahkan variabel baru yaitu variabel umur anggota dewan direksi sebagai variabel yang 

mempengaruhi manajemen laba, dimana variabel umur anggota dewan direksi belum pernah 

dipakai sebagai variabel yang mempengaruhi manajemen laba di Universitas Katolik 

Soegijapranata. Variabel umur anggota dewan direksi diambil dari penelitian yang dilakukan 

oleh Davidson et al., (2007) dan Almashaqbeh et al., (2019) yang menunjukkan hasil bahwa 

umur anggota dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan diatas maka judul penelitian ini adalah : 

“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Diversifikasi Geografis Terhadap 

Manajemen Laba”. 

1.2 Perumusan Masalah  

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

1. Apakah umur anggota dewan direksi berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba? 
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4. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba? 

5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 

6. Apakah kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 

7. Apakah diversifikasi geografis berpengaruh positif terhadap manajemen laba? 

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berfungsi untuk mengetahui pengaruh : 

1. Umur anggota dewan direksi terhadap manajemen laba. 

2. Kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. 

3. Kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. 

4. Proporsi komisaris independen terhadap manajemen laba. 

5. Ukuran komite audit terhadap manajemen laba. 

6. Kualitas auditor terhadap manajemen laba. 

7. Diversifikasi geografis terhadap manajemen laba. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi mengenai tata kelola perusahaan, diversifikasi geografis, dan 

manajemen laba serta sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya untuk lebih 

dikembangkan dan disempurnakan kembali. 

2. Manfaat Praktis 
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Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan menjadi 

panduan untuk mengurangi praktik manajemen laba di perusahaan, serta menambah 

pengetahuan dan wawasan bagi investor dan kreditur untuk lebih cermat lagi dalam 

pengambilan keputusannya. 

1.4 Kerangka Pikir 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh umur anggota dewan direksi, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, ukuran 

komite audit, kualitas auditor, dan diversifikasi geografis terhadap manajemen laba dengan 

profitabilitas dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Umur anggota dewan direksi 

juga dapat menyebabkan terjadinya manajemen laba. Umur anggota dewan direksi 

berhubungan negatif dengan manajemen laba, karena umur anggota dewan direksi dapat 

mempengaruhi tindakan yang diambil oleh dewan direksi, karena umur dewan direksi 
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berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, pengalaman bekerja, dan kestabilan karir dan 

finansial dewan direksi. Struktur kepemilikan saham dalam penelitian ini diproksikan oleh 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Kepemilikan manajerial berhubungan 

negatif dengan manajemen laba, karena pihak manajer yang memiliki sebagian dari saham 

perusahaan akan lebih cenderung mengurangi pengaturan laba akuntansi dalam bentuk 

akrual, sehingga praktik manajemen laba dalam perusahaan akan berkurang. Kepemilikan 

manajerial dapat berhubungan positif dengan manajemen laba, karena manajer yang juga 

memiliki saham perusahaan akan cenderung mengambil kebijakan untuk mengelola laba 

seperti meningkatkan laba yang dilaporkan agar banyak investor yang tertarik untuk 

menanamkan modalnya di perusahaan dan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. 

Kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan manajemen laba, karena investor 

institusional yang memiliki jumlah kepemilikan saham dalam jumlah besar akan terdorong 

untuk mengawasi tindakan-tindakan manajemen sehingga akan mendorong manajer untuk 

menyajikan pelaporan keuangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kepemilikan 

institusional dapat berhubungan positif dengan manajemen laba, karena kepemilikan 

institusional lebih berfokus pada kepentingan institusi itu sendiri agar mendapatkan 

keuntungan atas dana yang sudah diinvestasikan, maka investor institusional mendorong 

manajer untuk melakukan manajemen laba untuk memenuhi keinginan mereka. Proporsi 

komisaris independen berhubungan negatif dengan manajemen laba, karena dengan 

menambahkan anggota independen menjadi pihak mayoritas dalam dewan komisaris akan 

lebih diperhatikan saat berpendapat mengenai kritik dan pandangannya mengenai tindakan 

direksi yang merugikan pemegang saham. Ukuran komite audit berhubungan negatif dengan 

manajemen laba, karena komite audit yang memiliki fungsi membantu dewan komisaris 

dalam mengawasi pihak manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan, juga 

memiliki fungsi untuk mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian 
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internal yang nantinya akan berdampak pada laporan keuangan dengan berkurangnya 

pengungkapan akuntansi yang tidak tepat, berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak 

tepat sehingga dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. 

Kualitas auditor juga merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Kualitas 

auditor berhubungan negatif dengan manajemen laba, kualitas auditor dapat dilihat dari 

kemampuan auditor dalam mendeteksi adanya kesalahan dalam laporan keuangan dan 

melaporkan kesalahan tersebut kepada pengguna laporan keuangan, sehingga dapat 

mengurangi tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer. Diversifikasi geografis 

juga dapat mempengaruhi terjadinya manajemen laba. Diversifikasi geografis berhubungan 

positif dengan manajemen laba, karena dengan aktivitas bisnis yang semakin menyebar akan 

membuat investor menjadi kesulitan mengawasi aktivitas perusahaan secara langsung 

sehingga memberi peluang besar kepada manajer untuk melakukan manajemen laba. Faktor 

lainnya yang yang dapat mempengaruhi manajemen laba adalah profitabilitas. Profitabilitas 

berhubungan positif dengan manajemen laba, karena profitabilitas mencerminkan tingkat 

keuntungan bersih yang didapat oleh perusahaan, sehingga manajer akan berusaha untuk 

menjaga agar keuntungan yang didapat oleh perusahaan dapat memenuhi target yang 

diinginkan. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi motivasi manajer untuk melakukan 

manajemen laba. Ukuran perusahaan berhubungan negatif dengan manajemen laba, dimana 

ukuran perusahaan yang kecil lebih sering terindikasi melakukan praktik manajemen laba 

karena ingin menampilkan kondisi perusahaan dalam keadaan yang baik, sedangkan 

perusahaan besar cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan manajemen laba karena 

laporan keuangan perusahaan besar dapat diperhatikan oleh masyarakat.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Agar dapat memahami penelitian ini, maka penelitian ini disusun berdasarkan 

sistematika sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

  Dalam bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan riset, 

manfaat atau kontribusi riset, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN  PUSTAKA 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian, pengembangan hipotesis, dan kerangka pikir penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini mengandung isi tentang populasi dan sampel yang digunakan 

untuk penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel dependen, variabel independen, 

dan variabel kontrol penelitian, serta teknik analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas mengenai deskripsi objek penelitian yang terdiri dari 

deskripsi variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol, hasil 

analisis data dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis data yang telah dilakukan, 

keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya. 
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