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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan 

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa 

pada kontrak antara kepemilikan (principal) dengan manajemen (agent) yang 

mengendalikan sumber daya tersebut. Dalam teori keagenan ini dari istilah 

principal menjelaskan para pemegang saham perusahaan yang mempunyai 

fasilitas untuk kebutuhan operasi perusahaan  serta bertanggungjawab atas 

seluruhnya tindakan yang dapat diambil dan istilah dari agent menjelaskan pihak 

manajemen yang berkewajiban untuk mengelola perusahaan supaya 

mempercayakan pengelolaan saham yang akan dimiliki dengan menggunakan jasa 

manajemen (Lestari dan Wiranti, 2016). Teori keagenan ini merupakan suatu 

pemahaman bahwa yang menjadi dasar individu termotivasi dari diri sendiri. Jadi 

hubungan antara principal dan agent dapat mengarah ketidakseimbangan 

informasi yang didapat oleh karena itu agent berada di posisi yang memiliki 

informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan principal. 

Tujuan dari manajemen dapat memberikan pandangan bahwa konflik 

dapat diciptakan dari kepentingan. Konflik kepentingan yang dapat terjadi antara 

principal dengan agent didorong untuk melakukan menyembuyikan dari beberapa 

informasi penting yang tidak boleh diketahui oleh principal dan yang di sajikan 

informasi transparan kepada principal yang paling utama itu mengatur laba 
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perusahaan yang sering disebut manajemen laba (Aditama dan Purwaningsih, 

2014). 

2.1.2 Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen yang dapat 

melakukan campur tangan dalam proses menyusunan laporan keuangan dengan 

tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan pihak eksternal sehingga dapat 

meratakan, meninggikan, dan merendahkan laba perusahaan (Gunawan dkk, 

2015). 

Penggunaan penelitian dan estimasi dalam akuntansi akrual 

memungkinkan manajer untuk menggunakan informasi dalam dan 

pengalamannya mereka untuk meningkatkan kegunaan angka akuntansi. Akan 

tetapi, beberapa manajer menggunakan kebijakannya untuk mengelola angka 

akuntansi, khususnya laba untuk keuntungan pribadi sehingga mengurai kualitas 

labanya. Manajemen laba dapat dilakuan dengan dua cara yaitu: pertama, 

mengubah metode akuntansi yang merupakan bentuk manajemen laba yang 

terlihat dan yang kedua, mengubah estimasi dan kebijakan akuntansi yang 

menentukan angka akuntansi yang merupakan bentuk manajemen laba yang 

tersembunyi (Subramanyam, 2017:117). 

Manajemen laba adalah keputusan dari manajer untuk memilih kebijakan 

akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan untuk meningkatkan laba 

atau mengurangi laba tingkat kerugian yang akan dilaporkan. Mengelola laporan 

keuangan perusahaan memulai pemilihan kebijkan akuntansi tertentu dengan 
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tujuan meningkatkan laba bersih perusahaan sesuai dengan harapan manajemen. 

Manajer melakukan penyusunan laporan keuangan dalam proses laporan 

keuangan suatu perusahaan karena mereka mengaharapkan suatu manfaat dari 

tindakan (Yudiastuti dan Wirasedana, 2018) 

Strategi manajemen laba yang umum meliputi: 

1. Manajer meningkatkan laba periode berjalan untuk menggambarkan keadaan 

perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatkan 

laba selama beberapa periode. 

2. Manajer melakukan big bath dengan mengurangi laba periode berjalan secara 

mencolok dengan cara pengahapusan sebanyak mungkin dalam satu periode. 

Periode yang dipilih sebagai target penghapusan biasanya adalah periode 

dengan kinerja yang buruk atau periode saat terjadi satu peristiwa seperti 

perubahaan manajemen, merger atau restrukturisasi. 

3. Manajer mengurangi volatilitas laba dengan perataan laba, strategi ini manajer 

menurunkan atau menaikkan laba yang dilaporkan sehingga mengurangi 

fluktuasinya (Subramanyam, 2017:118). 

Menurut Subramanyam (2017:118-119) motivasi untuk manajemen laba 

yaitu : 

1. Insentif Kontrak 

Banyak kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi. Contohnya, 

kontrak yang melakukan kompensasi manajerial yang sering kali mendapatkan 
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bonus berdasarkan laba. Kontrak biasanya memiliki batas atas dan batas 

bawah, bahwa artinya manajer tidak diberikan bonus ketika dapat bonus jika 

laba lebih merendah dari batas bawah dan tidak mendapatkan bonus tambahan 

saat laba lebih tinggi dari batas atas. 

2. Dampak Harga Saham 

Dampak harga saham untuk manajemen laba ini potensi terhadap harga saham. 

Contohnya, meninggikan laba untuk menaikkan harga saham. 

3. Insentif Lain 

Insentif lain untuk mengelola laba yang sering diturunkan guna mengurangi 

biaya politik dan pengawasan dari badan pemerintah. 

2.1.3 Leverage 

Leverage adalah hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai 

asetnya dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin banyak 

utang perusahaan maka semakin banyak pula resiko yang dihadapi pemilik 

sehingga pemilik akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi agar 

perusahaan tersebut tidak akan mengalami acaman di likuidasi (Gunawan, dkk, 

2015). Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana 

perusahaan dibiayai oleh hutang (Almadara, 2017). Leverage menjelaskan bahwa 

penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Semakin besar utang 

perusahaan maka semakin besar risiko yang dihadapi perusahaan sehingga akibat 
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yang akan terjadi kondisi tersebut akan mendorong manajemen perusahaan untuk 

melakukan praktik meratakan laba (Purnama, 2017).  

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2013:147) leverage keuangan dapat 

melibatkan penggunaan biaya tetap, yang lebih tertariknya leverage keuangan 

dapat diperoleh karena dari pilihannya sendiri, akan tetapi leverage operasional 

terkadang dulu tidak. Jumlah leverage operasional yang digunakan oleh 

perusahaan kadang ditentukan oleh kebutuhan fisik operasi perusahaan. Misalnya 

sebuah pabrik mesin yang memiliki investasi besar dalam aset tetap (pabrik dan 

peralatan) akan memiliki biaya operasional tetap yang besar yaitu beban 

depresiasi.  

Leverage merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai seberapa 

besar aset perusahaan yang dibiayai dengan menggunakan hutang. Investor 

beranggapan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat rasio leverage  yang tinggi 

memiliki risiko yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan tingkat rasio leverage akan 

menjadi salah satu pendorong perusahaan melakukan manajemen laba dengan 

cara menaikkan laba agar dapat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi perjanjian hutang yang ada (Yudiastuti dan Wirasedana, 2018).  

Leverage adalah salah satu usaha dalam peningkatan laba usaha yang 

dapat menjadi tolak ukur untuk melihat perilaku manajer dalam aktivitas 

manajemen laba, yang menyatakan semakin tinggi utang atau ekuitas perusahaan 

yaitu semakin dekatnya perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat pada 

perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atasa perlanggran perjanjian dan 
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terjadi biaya kegagalan teknis, maka semakin besar kemungkinan para manajer 

menggunakan metode-metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba (Arlita, 

2019). 

2.1.4 Corporate Governance 

Menurut Subramanyam (2017:78) corporate governance merupakan 

pengawasan penting lainnya atas laporan keuangan yaitu mekanisme tata kelola 

perusahaan. Laporan keuangan harus disetujui oleh dewan direksi perusahaan. 

Banyaknya perusahaan menunjuk komite audit sub komite dari dewan direksi 

untuk mengawasi proses pelaporan keuangan. Komite audit ditunjuk oleh dewan 

direksi dan diwakili oleh manajer dan pihak luar. Komite audit sering diberi 

kepercayaan dengan kekuasaan yang luas dan tanggung jawab yang berkaitan 

dengan berbagai aspek dari proses pelaporan. Banyak pihak yang percaya bahwa 

komite audit yang independen dan kuat merupakan fitur tata kelola perusahaan 

yang berkontibusi besar pada kualitas laporan keuangan. Sebagian besar 

perusahaan juga melakukan audit internal merupakan bentuk pertahaan lain 

terhadap kecurangan dan salah penyajian dari catatan keuangan. 

Corporate Governance memliliki beberapa tujuan yaitu memberikan 

kemudahan informasi mengenai akses investasi domestik maupun asing, 

mendapatkan biaya modal yang lebih murah, memberikan sebuah keputusan 

terhadap kinerja ekonomi perusahaan, dapat meningkatkan kepercayaan 

stakeholder terhadap perusahaan (Almadara, 2017). Corporate governance 

merupakan serangkaian mekanisme yang digunakan untuk membatasi timbulnya 
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masalah keagenan. Infprmasi yang dimiliki pengelola bisa bertindak yang hanya 

menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbakan kepentingan pemilik. Hal ini 

terjadi karena pengelola mempunyai informasi mengenai perusahaan yang tidak 

dimiliki perusahaan (Arlita dkk, 2019). 

Menurut Agoes dan Ardana (2017: 101-106) Corporate Governance 

menjelaskan bahwa tata perusahan yang baik ini menggunakan sistem untuk 

mengatur hubungan peran dewan komisaris, peran direksi, pemegang saham, dan 

pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja pada 

suatu organisasi, menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan 

tersebut, mengurangi dan mencegah adanya manipulasi serta kesalahan yang 

signifikan dalam pengelolaan suatu organisasi, dan para pemangku kepentingan 

meningkatkan agar tidak terjadi kerugian.  Ada lima prinsip-prinsip Corporate 

Governance adalah sebagai berikut:  

1. Perlakuan yang setara (fairness)  

Perlakuan yang setara (fairness) adalah prinsip agar para pengelola 

memperlakukan semua kepentingan pemangku yang secara setara dan adil, 

baik kepentingan primer maupun yang sekunder. 

2. Prinsip transparasi  

Prinsip transparasi (prinsip keterbukaan) adalah kinerja perusahaan mengelola 

untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan 

penyampaian informasi. Informasi yang harus disampaikan harus secara teratur 

dan tempat waktu serta benar. 
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3. Prinsip akuntabilitas 

Prinsip akuntabilitas adalah bahwa para pengelola sistem pengendalian 

berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif supaya 

menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. 

4. Prinsip responsibilitas 

Prinsip responsibilitas yang sering disebut dengan prinsip tanggug jawab 

adalah bahwa para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban semua 

tindakan yang dalam melakukan pengelolaan perusahaan kepada para 

pemangku sebagai kepentingan sebagai wujud kepercayaan.  

5. Kemandirian 

Kemandirian adalah suatu keadaan para pengelola mengambil keputusan yang 

mandiri, bebas dari masalah kepentingan, bebas dari tantangan undang-undang 

dan profesional.  

2.1.5 Dewan Komisaris Independen 

Anggota komisaris adalah anggota komisaris  yang tidak berhubungan 

dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham 

pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya. Komisaris 

independen sangat penting diperlukan untuk mengawasi dan menjaga 

kebijaksanaan direksi atau manajemen dalam mengelola dan mengatur perusahaan 

(Roskha dkk, 2017). 
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Dewan Komisaris Independen merupakan dewan komisaris yang tidak 

terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang 

saham pengendalian serta dapat bebas dari hubungan bisnis atau hubungan 

lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau 

bertindak demi kepentingan perusahaannya (Savitri dan Priantinah, 2019). 

Dewan Komisarsis dianggap sebagai mekanisme pengendalian intern 

tertinggi, yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak. 

Pengawasan dilakukan agar kecederungan manajer untuk melakukan manajemen 

laba berkurang agara investor tetap memberikan kepercayaan untuk menanamkan 

investasinya pada perusahaan (Rahmawati dkk, 2017). Dewan komisaris sebagai 

organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk 

melakukan pengawasan dan memberikan nsaihat kepada direksi serta memastikan 

bahwa perusahaan melakukan corporate governance. Namun dewan komisaris 

tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasaional (Suri dan Dewi, 

2018). 

Tujuan utama dewan komisaris independen adalah melakukan pengawasan 

dan memberi nasihat kepada eksekutif perusahaan. Aktivitas pengawasan 

dilakukan oleh komisaris yang merupakan upaya untuk mengurangi biaya 

keagenan. Dewan komisaris mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi proses 

pelaporan keuangan dengan melakukan pertemuan secara rutin dengan staf 

akuntansi dan auditor eksternal untuk mengulang kembali laporan keuangan, 

prosedur audit, dan mekanisme pengendalian internal (Dwiharyadi, 2017). 
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 Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam 

perselisishan anatara manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta 

memeberikan nasehat kepada direksi. Anggota dari komisaris independen tidak 

berasala dari dewan komisaris, dewan direksi ataupun para pemegang saham yang 

kuat. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab 

secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada 

direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan corporate governace. 

Dewan komisaris tidak boleh ikut serta dalam mengambil keputusan operasional 

(Arlita, 2019). 

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan penelitian 

sebelumnya terkait  dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen 

laba dapat disajikan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

 

No Judul Jurnal Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

1 Pengaruh 

Leverage 

Terhadap 

Manajemen 

Laba Dengan 

Corporate 

Governance 

Sebagai 

Variabel 

Pemoderasi 

Putu Elsa 

Pratiwi 

Dewi dan 

Ni Gusti 

Putu 

Wirawati 

(2019) 

X = Leverage 

Y = 

Manajemen 

Laba 

Z = 

Corporate 

Governance 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA) 

X berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

Z dapat 

memoderasi X 

terhadap Y 
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No Judul Jurnal Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

 2 Pengaruh 

Leverage 

Terhadap 

Manajemen 

Laba Dengan 

Corporate 

Governance 

Sebagai 

Variabel 

Pemoderasi 

Diana 

Savitri 

dan 

Denies 

Priantinah 

(2019) 

X = Leverage 

Y = 

Manajemen 

Laba 

Z = 

Corporate 

Governance 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA) 

X1 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

Z dapat 

memoderasi X 

terhadap Y 

 

 

 

 

 

3 Good 

Corporate 

Governance 

Memoderasi 

Pengaruh 

Financial 

Distress 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Agung 

Ridangga 

Puri dan 

Gayatri 

(2018) 

 

 

X = Financial 

Distress 

Y = 

Manajemen 

Laba 

Z = Good 

Corporate 

Governane 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA) 

 

 

 

X berpengaruh 

positif terhadap 

Y  

Z dapat 

memoderasi X 

terhadap Z 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Tax 

Planning, 

Ukuran 

Perusahaan, 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(CSR) 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Dewi 

Kusuma 

Wardani 

dan 

Desifa 

Kurnia 

Santi  

(2018) 

X1 = Tax 

Planning  

X2 = Ukuran 

Perusahaan 

X3 = 

Corporate 

Social 

Responsibility 

(Csr) 

Y = 

Manajemen 

Laba 

Linear 

Regression 

Analysis 

 X1 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

X2 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

X3 berpengaruh 

positif terhadap 

Y 
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No Judul Jurnal Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

5 Pengaruh 

Efektivitas 

Dewan 

Komisaris dan 

Komite Audit, 

Struktur 

Kepemilikan, 

Kualitas Audit 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Eka 

Lestari 

dan 

Murtanto 

(2017) 

X1 = 

Efektivitas 

Dewan 

Komisaris 

X2 = Komite 

Audit 

X3 = 

Kepemilikan 

Institusional 

X4 = 

Kepemilikan 

Manajerial 

X5 = Komite 

Audit 

Y = 

Manajemen 

Laba 

 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

X1 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

X2 berpengaruh 

positif terhadap 

Y 

X3 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

X4 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y  

X5 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

6 Pengaruh 

Struktur 

Kepemilikan, 

Tata Kelola 

Perusahaan, 

dan 

Karakteristik 

Perusahaan 

Terhadap 

Manajemen 

Laba 

Marsheila 

Giovani 

(2017) 

X1 = Struktur 

Kepemilikan 

X2 = 

Kepemilikan 

Institusional 

X3 = Dewan 

Komisaris  

X4 = ukuran 

Komite Audit 

X5 = 

Profitabilitas 

X6 – 

Leverage 

X7 = Ukuran 

Perusahaan  

Y = 

Manajemen 

Laba 

 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

X1 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

X2 berpengaruh  

negatif  terhadap 

Y 

X3 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

X4 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

X5 berpengaruh 

positif 

X6 berpengaruh 

positif  

X7 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 
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No Judul Jurnal Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

7 Good 

Corporate 

Governance 

Sebagai 

Pemoderasi 

Pengaruh 

Asimetri 

Informasi Pada 

Manajemen 

Laba 

Sri Dewi 

Lestari 

dan Ni 

Gusti Putu 

Wirawati 

(2016) 

X = Asimetri 

Informasi  

Y = 

Manajemen 

Laba 

Z = Good 

Corporate 

Governanc 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA) 

X berpengaruh 

positif terhadap 

Y 

Z dapat 

memoderasi   

memperlemah 

pengaruh  X 

terhadap Z 

 

8 

 

The Influence 

Of Bid Ask 

Spread and 

Leverage On 

Earnings 

Management 

With Good 

Corporate 

Governance  

As Moderating 

Variable 

 

Yura 

Karlinda 

Wiasa 

Putri dan I 

Ketut 

Sujana  

(2018) 

 

X1 = Bid Ask 

Spread 

X2 = 

Leverage 

 

Moderated 

Regression 

Analysis 

(MRA) 

 

X1 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y dan 

memperlemah Z 

X2 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y dan 

memperlemah Z 

9 The Impacts Of 

Audit 

Committee 

Size, 

Information 

Asymmetry, 

Operating 

Cash Flow 

And External 

Audit Quality 

On Earnings 

Management 

Of 

Manufacturing 

Companies In 

Indonesia 

Ghina 

Atikah 

Azhar dan 

Islahuddin 

(2018) 

X1 = Audit 

Committee 

Size 

X2 = 

Information 

Asymmetry 

X3 = 

Operating 

Cash Flow 

X4 = 

External 

Audit Quality 

Y = Earnings 

Management 

Multiple 

Linear 

Regression 

X1 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

X2 berpengaruh 

positif terhadap 

Y 

X3 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

X4 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 
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No Judul Jurnal Nama 

Peneliti 

(Tahun) 

Variabel Alat Analisis Hasil Penelitian 

10 The Effect of 

Leverage and 

IFRS 

Convergence 

on Earnings 

Management 

Through Real 

Activities 

Manipulation 

in Asia 

 

Maulia 

Dewi 

Anggraeni 

dan  Ratna 

Wardhani 

(2017) 

X1 = 

Leverage 

X2 = Firm 

Size 

Y = Earnings 

Management 

 

Multiple 

Linear 

Regression 

X1 berpengaruh 

negatif 

terhahadap Y 

X2 berpengaruh 

positif terhadap 

Y 

 

 

11 The Effect Of 

Information 

Asymmetry, 

Firm Size, 

Leverage, 

Profitability 

And Employee 

Stock 

Ownership On 

Earnings 

Management 

With Accrual 

Model 

Wiyadi,  

Rina 

Trisnawati

, Noer 

Sasongko  

dan 

Ichwani 

Fauzi  

(2015) 

X1 = 

Information 

Asymmetry 

X2 = Firm 

Size 

X3 = 

Leverage 

X4 = 

Profitability 

X5 = 

Employee 

Stock 

Ownership 

Y = Earnings 

Management 

Multiple 

Linear 

Regression 

X1 berpengaruh 

positif terhadap 

Y 

X2 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

X3 berpengaruh 

positif terhadap 

Y 

X4 berpengaruh 

positif terhadap 

Y 

X5 berpengaruh 

negatif terhadap 

Y 

Sumber : berbagai jurnal dari penelitian-penelitian terdahulu 

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Bersadarkan landasan teori untuk menggambarkan pengaruh leverage 

terhadap terhadap manajemen laba dengan corporate governance sebagai variabel 

pemoderasi maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut: 
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Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dewi dan Wirawati (2019) yang telah dikembang untuk peneliti ini 

2.4 Perumusan Hipotesis 

Menurut Martono (2016:67) hipotesis yang memiliki kata hpyo berarti di 

bawah dan thesa berati kebenaran. Hipotesis menjelaskan bahwa sebuah dugaan 

sementara yang berupa kebenarannya masih harus diuji atau disimpulkan secara 

teoritis yang diperoleh dari berbagai tinjauan pustaka supaya ditetapkan dalam 

kerangka teoritis yang dirumuskan dalam studi penelitian. 

2.4.1 Pengaruh  Leverage terhadap Manajemen Laba 

Leverage merupakan hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai 

asetnya dalam rangka menjalankan aktivitas opersionalnya. Semakin besar 

leverage  setiap perusahaan maka semakin besar pula resiko yang dihadapi. 

Sehingga sebagai principal akan meminta tingkat keuntungan yang semakin 

tinggi agar perusahaan tersebut tidak akan mengalami acaman likuidasi, 

Leverage (X) Manajemen Laba (Y) 
H1 (-) 

Corporate Governance (Z) 

H2 (+) 
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sedangkan dari pihak agent akan mendorong perusahaan untuk melakukan praktik 

manajemen laba. 

Berdasarkan teori keagenan bahwa leverage menjadi faktor berpengaruh 

terhadap praktik manajemen laba karena adanya perbedaan keperluan antara pihak 

perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang. Bahwa jika semua hal semakin 

mendekat perusahaan dengan pelanggaran perjanjian utang yang berbasis sistem 

akuntansi, maka manajer perusahaan akan cenderung untuk memilih prosedur 

akuntansi yang memindahkan laba yang dilaporkan dari periode mendatang ke 

periode sekarang ini. Hal tersebut dilakukan karena laba bersih yang dilaporkan 

akan tinggi sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan 

membayar utang-utangnya pada masa yang akan mendatang saat ini (Annisa dan 

Hapsoro, 2017). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Wirawati (2019) 

bahwa penelitian tersebut menujukkan leverage berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Hasil penelitian tersebut sependapat dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Almadara (2017) bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Berdasarkan teori dari beberapa hasil penelitian sebelumnya 

maka diajukan hipotesis sebagai berikut :  

H1 = Leverage berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba 
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2.4.2 Corporate Governance Berpengaruh terhadap Hubungan antara 

Leverage dan Manajemen Laba 

Corporate Governance merupakan laporan keuangan yang disetujui 

dewan direksi perusahaan dan menunjuk komite audit dari dewan direksi untuk 

mengawasi proses pelaporan keuangan, yang diproksi dewan komisaris 

independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, atau hubungan keluarga dengan 

komisaris lain, direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan 

bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 

Sehingga sebagai pihak agent melakukan strategi perusahaan dan 

mengawasi dalam mengelola perusahaan serta menjamin terlaksananya jasa 

manajemen, sedangkan pihak principal semakin banyak jumlah dewan komisaris 

independen maka tindakan pengawasan makin meningkat sehingga dapat 

mengurangi tindakan manajemen laba. Komisaris independen diharapkan dapat 

meningkatkan efektifitas atas peran pengendaliannya terhadap manajemen laba 

(Juniarta dan Sujana, 2015). 

Berdasarkan teori keagenan antara agent dan principal bahwa adanya 

konflik yang tumbuh diantara meraka. Salah satu cara untuk mengurangi 

terjadinya konflik tersebut harus adanya keberlakukannya suatu peraturan dan 

mekanisme pengendalian yang efektif di dalam perusahaan (Dewi dan Wirawati, 

2019). 
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Hasil penelitian yang menujukkan corporate governance dapat 

memperkuat hubungan antara leverage dengan manajemen laba. Penelitian ini 

didukung oleh hasil penelitian yang di lakukan oleh (Savitri dan Priantinah, 

2019), (Yudiastuti dan Wirasedana, 2018), (Rahmah dan Soekotjo, 2017), dan 

(Almadara, 2017). Ada juga penelitian yang menunjukkan hasil bahwa dewan 

komisaris independen tidak dapat memoderasi hubungan leverage terhadap 

manajemen laba yaitu (Juniarta dan Sujana, 2015). Berdasarkan teori dan hasil 

dari  penelitian sebelumnya maka diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H2 = Corporate Governance dapat memoderasi pengaruh antara Leverage 

terhadap Manajemen Laba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


