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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang pengaruh  corporate governance dalam perusahaan  yang 

dikaitkan dengan kualitas laba sebenarnya sudah banyak dilakukan. Namun masih 

banyak peneliti yang tertarik karena sampai sekarang masih banyak perusahaan 

yang tidak menerapkan sistem corporate governance untuk mewujudkan kinerja 

perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi kualitas laba perusahaan.  

Beberapa hasil penelitian sebelumnya masih belum bisa menggambarkan suatu 

kondisi yang konsisten mengenai penerapan sistem corporate governance, hal ini 

ditunjukkan karena masih adanya perbedaan hasil penelitian. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang melakukan penelitian tentang 

mekanisme corporate governance dan kualitas laba antara lain Rupilu (2011) 

dalam penelitiannya dengan judul pengaruh mekanisme corporate governance 

terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan, menyimpulkan bahwa kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba. Ini mengindikasikan bahwa semakin besar kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional serta komite audit akan memberikan 

pengaruh terhadap kualitas laba perusahaan. Sedangkan dewan komisaris 

independen tidak  berpengaruh  terhadap  kualitas  laba. 

Setianingsih, (2013) dengan penelitiannya pengaruh mekanisme tata kelola 

perusahaan dan kinerja perusahaan terhadap kualitas laba berhasil membuktikan 
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bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris 

independen, dan komite audit mampu menpengaruhi kualitas laba perusahaan. 

Sementara, berdasarkan uji parsial variabel kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. Namun kepemilikan institusional, proporsi 

dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laba. Selain itu, variabel kepemilikan institusional dan proporsi 

komisaris independen memiliki hubungan terbalik dengan kualitas laba. 

Sementara variabel kepemilikan manajerial, jumlah komite audit dan kinerja 

perusahaan memiliki hubungan searah dengan kualitas laba.   

Namun penelitian yang dilakukan oleh Muid (2009), mengenai pengaruh 

mekanisme corporate governance terhadap kualitas laba, diperoleh hasil bahwa 

proporsi dewan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh secara 

signifikan. Yushita dan Triatmoko (2013) dengan judul penelitian pengaruh 

mekanisme corporate governance, kualitas auditor eksternal, dan likuiditas 

terhadap kualitas laba diperoleh hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Muid (2009) yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, 

sedangkan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap kualitas 

laba.  

Penelitian ini memperoleh hasil yang berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Farida (2012) bahwa semakin besar dewan komisaris independen 

maka akan menyebabkan menurunnya manajemen laba, sehingga kualitas laba 

menjadi lebih tinggi. Hal ini dikarenakan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh 
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dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan dapat menurunkan 

tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba. 

Penelitian Husrina dan Nikmah (2011) yaitu mekanisme corporate 

governance  berpengaruh terhadap kualitas laba yang diukur dengan Earnings 

Respons Coeficient  (ERC). Hal ini dibuktikan  corporate governance 

menghasilkan nilai yang positif terhadap kualitas laba. Nilai  corporate 

governance yang positif dan signifikan  menunjukkan  bahwa  kualitas  laba akan 

sangat mempengaruhi  kelangsungan kondisi perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

Suaryana (2005) dengan penelitiannya yang berjudul pengaruh komite audit  

terhadap kualitas laba diperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar menilai 

laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang membentuk komite audit, memiliki 

kualitas yang lebih baik daripada laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang tidak 

membentuk komite audit. Berikut tabel penelitian terdahulu dalam penelitian ini : 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

N

o 

Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Wilsna Rupilu 

(2011) 

Pengaruh Mekanisme 

Corporate Governance 

Terhadap Kualitas Laba 

dan Nilai Perusahaan 

Dewan komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba, 

sedangkan kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional dan  komite 

audit  berpengaruh positif terhadap 

kualitas laba. 

 

2. Elly Puji 

Setianingsih, 

(2013) 

Pengaruh Mekanisme 

Tata Kelola Perusahaan 

dan Kinerja Perusahaan 

terhadap Kualitas Laba  

Secara simultan proporsi kepemilikan 

institusional, proporsi kepemilikan 

manajerial, proporsi komisaris 

independen jumlah komite audit 

berpengaruh terhadap kualitas laba 

3. Dul Muid 

(2005) 

 

Pengaruh Mekanisme 

Corporate Governance 

terhadap Kualitas Laba 

Kepemilikan manajerial, dan kepemilikan 

institusional secara positif dan signifikan 

berpengaruh terhadap kualitas laba, 

sedangkan dewan komisaris dan komite 

audit tidak berpengaruh secara signifikan 

4. Amanita Novi 

Yushita, 

Rachmawati 

dan Hanung 

Triatmoko 

(2013) 

Pengaruh Mekanisme 

Corporate Governance, 

Kualitas Auditor 

Eksternal, dan Likuiditas 

terhadap Kualitas Laba  

Struktur dewan direksi berpengaruh 

negatif terhadap kualitas laba. Sedangkan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional dan komite audit tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laba  

 

5. Dessy Noor 

Farida (2012) 

Pengaruh Dewan 

Komisaris Independen 

terhadap Kualitas Laba 

dengan Konsentrasi 

Kepemilikan sebagai 

Variabel Pemoderasi 

Dewan komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap kualitas laba  

6. Elna Husrina 

dan Nikmah 

(2011) 

Hubungan Corporate 

Governance, Kinerja 

Perusahaan dan Kualitas 

Laba  

Mekanisme corporate governance  

berpengaruh terhadap kualitas laba yang 

diukur dengan   Earnings Respons 

Coeficient  (ERC). 

7. Suaryana, 

Agung (2005) 

pengaruh komite audit 

terhadap kualitas Laba. 

Hasilnya pasar menilai laba yang 

dilaporkan oleh perusahaan yang 

membentuk komite audit, memiliki 

kualitas yang lebih baik daripada laba 

yang dilaporkan oleh perusahaan yang 

tidak membentuk komite audit. 

Sumber : diolah oleh peneliti  
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Dengan adanya perbedaan hasil penelitian, maka peneliti mengacu pada 

penelitian di atas untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan 

mekanisme corporate governance terhadap kualitas laba. Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji pengaruh empat variabel independen yang terdiri dari kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen dan 

keberadaan komite audit terhadap variabel dependen yakni kualitas laba. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Teori Keagenan (Agency Theory) 

Dasar untuk membahas corporate governance adalah teori keagenan (Agency 

Theory). Belkaoui, (2000) dalam Muid, (2009:95) menyatakan bahwa teori 

keagenan merupakan suatu teori yang menggambarkan hubungan dua individu 

dimana salah satu dari dua individu tersebut menjadi agent sedangkan individu 

yang lain disebut principal. 

Menurut Boediono, (2005:176) dalam pandangan teori keagenan terdapat 

pemisahan antara pihak agen dan prinsipal yang mengakibatkan munculnya 

potensi konflik sehingga dapat mempengaruhi kualitas  laba yang dilaporkan.  

Sebagai  agen,  manajer  secara  moral  bertanggung  jawab  untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik dan sebagai imbalannya akan 

memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak (Larasati, 2009). Konflik 

pemisahan kepentingan antara principal dan agent terjadi karena kemungkinan 

agent tidak mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh principal, 

sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Dengan  adanya kepentingan  
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yang  berbeda  terhadap  laporan  keuangan,  tidak  dapat  dimungkiri  adanya 

kemungkinan pihak agent (manajemen) tidak melaporkan  laba  sesuai  dengan  

kondisi  yang  terjadi  di  dalam perusahaan.  

Dalam hubungan keagenan, principal tidak memiliki informasi yang cukup 

tentang kinerja agent. Sedangkan Agent mempunyai lebih banyak informasi 

mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan 

(Rifani, 2013:5). Oleh karena  itu,  sebagai  pengelola  perusahaan,  manajer  

berkewajiban  memberikan informasi mengenai  kondisi  perusahaan  kepada  

pemilik. 

Menurut Eisenhardt dalam Ratnaningsih dan Hidayati, (2012:41), 

menyatakan bahwa terdapat tiga asumsi sifat dasar manusia yang digunakan 

dalam menjelaskan teori agensi yaitu: 

1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest). 

2) Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang 

(bounded rationality). 

3) Manusia selalu menghindari risiko (risk averse). 

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia 

kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu 

mengutamakan kepentingan pribadinya.  

Menurut Rifani, (2013) menyatakan agency theory berasumsi bahwa 

masing-masing individu termotivasi oleh kepentingannya sendiri-sendiri sehingga 

menimbulkan konflik antara kepentingan principal dan kepentingan agent. 

Tindakan yang mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh agent tersebut 
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mengakibatkan diperlukannya suatu mekanisme yang dapat meminimalisir 

tindakan tersebut, mekanisme tersebut disebut corporate governance. Mekanisme  

corporate  governance  yang didasarkan pada teori keagenan diharapkan bisa  

berfungsi  sebagai  alat untuk memberi  keyakinan  kepada  investor  bahwa 

mereka  akan menerima  return atas dana yang mereka investasikan (Indrawati 

dan Yulianti, 2010:284)  

 

2.2.2  Corporate Governance 

2.2.2.1 Pengertian Corporate Governance 

Menurut Indrawati, (2011:108) corporate governanace  merupakan  salah  satu  

elemen  kunci  dalam  meningkatkan  efesiensi ekonomis,  yang  meliputi  

serangkaian  hubungan  antara  manajemen  perusahaan, dewan  komisaris,  para  

pemegang  saham  dan  stakeholders  lainnya.  

Definisi corporate governance menurut Forum for corporate governance in 

Indonesia (FCGI) dalam Muid (2009:97) yaitu : 

“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, 

pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, 

serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang 

berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu 

sistem yamg mengendalikan perusahaan”. 

Berdasarkan  beberapa  definisi  tersebut,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa 

corporate  governance  adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi 
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proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham, sekaligus bentuk 

perhatian kepada stakeholders, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar. 

Konsep good corporate governance ini berkembang seiring dengan tuntutan 

publik yang menginginkan kehidupan bisnis yang sehat, bersih dan 

bertanggungjawab. Tuntutan ini sebenarnya merupakan jawaban public terhadap 

semakin maraknya kasus penyimpangan korporasi di seluruh dunia. Selain itu, 

tuntutan ini juga mencerminkan keheranan public mengapa kasus penyimpangan 

korporasi bisa terjadi di mana pun. Dengan diterapkannya good corporate 

governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sangat penting untuk 

menunjang pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkesinambungan 

 

2.2.2.2 Tujuan dan manfaat Corporate Governance 

Corporate governance sangat berfungsi sebagai pengawas terhadap tindakan serta 

kinerja yang dilakukan oleh manager, terutama dalam meningkatkan keyakinan 

dan kepercayaan diri stakeholder terhadap perusahaan tersebut. 

Dengan melaksanakan  corporate governance, menurut  Forum of 

Corporate Governance in Indonesia  (FCGI) ada beberapa manfaat yang 

diperoleh, antara lain :  

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan 

keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, 

serta lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholder. 
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2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak 

rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan 

corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia, 

4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus 

akan meningkatkan shareholder Value dan devide 

 

2.2.2.3 Prinsip-prinsip Corporate Governance  

Seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, tumbuh pula kesadaran untuk 

lebih memperhatikan prinsip-prinsip corporate governance. Semua negara kini 

berkepentingan untuk memperbaiki cara perusahaan-perusahaan mereka bekerja. 

Perekonomian yang paling maju sekalipun kini telah membahas, mempertanyakan 

dan mengupayakan praktik-praktik “governance” yang lebih baik 

Sari dan Riduwan, (2013:5) menyebutkan lima prinsip  dasar  dari  

corporate  governance yaitu: 

1. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan 

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan 

terlaksana secara efektif. Dewan direksi  bertanggung  jawab  atas  

keberhasilan  pengelolaan  perusahaan  dalam  rangka mencapai  tujuan  

yang  telah  ditetapkan  oleh  pemegang  saham.  Komisaris  bertanggung 

jawab  atas  keberhasilan  pengawasan  dan wajib memberikan  nasehat  
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kepada  direksi  atas pengelolaan  perusahaan  sehingga  tujuan  perusahaan  

dapat  tercapai.   

2. Pertanggungjawaban  (responsibility),  yaitu  kesesuaian  (kepatuhan)  di  

dalam pengelolaan  perusahaan  terhadap  prinsip  korporasi  yang  sehat  

serta  peraturan  yang berlaku. Prinsip ini menekankan pada adanya system 

yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban  perusahaan  

kepada  pemegang  saham  dan  pihak-pihak  lain  yang berkepentingan, 

menyadari akan adanya tanggung jawab social, menghindari 

penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung 

etika dan memelihara bisnis yang sehat. 

3. Keterbukaan  (transparency),  yaitu  keterbukaan  dalam  melaksanakan  

proses pengambilan  keputusan  dan  keterbukaan  dalam  mengemukakan  

informasi  materiil  dan relevan mengenai perusahaan. Dalam prinsip ini, 

informasi harus diungkapkan secara tepat waktu  dan  akurat. 

4. Kewajaran/Keadilan (fairness), yaitu perlakuan yang adil dan setara di 

dalam memenuhi hak-hak stakeholder  yang  timbul  berdasarkan  perjanjian  

serta  peraturan  perundangan  yang berlaku.  Prinsip  ini  menekankan  pada  

jaminan  perlindungan  hak-hak  para  pemegang saham.  Seluruh  

pemangku  kepentingan  harus memiliki  kesempatan  untuk mendapatkan 

perlakuan  yang  adil  dari  perusahaan.   

5. Kemandirian  (independency), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan 

dikelola secara  profesional  tanpa  benturan  kepentingan  dan  pengaruh  

atau  tekanan  dari  pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan 
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dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip  korporasi  yang  

sehat.  Independency diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik 

kepentingan yang mungkin timbul oleh pemegang saham mayoritas.  

Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator 

(pemerintah) dalam membangun Framework bagi penerapan corporate 

governance. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat 

menjadi pedoman dalam mengolaborasi best practices bagi peningkatan nilai dan 

keberlangsungan perusahaan.  

 

2.2.2.4 Mekanisme Corporate Governance  

Menurut  pandangan  teori  keagenan,  terdapat  pemisahan  antara  pihak  agen 

dan  prinsipal  yang mengakibatkan munculnya  potensi  konflik  dapat 

mempengaruhi kualitas  laba  yang  dilaporkan.  Pihak  manajemen  yang  

mempunyai  kepentingan tertentu  akan  cenderung menyusun  laporan  laba  yang  

sesuai  dengan  tujuannya  dan bukan  demi  untuk  kepentingan  prinsipal.  

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi 

persyaratan tertentu. Mekanisme corporate governance merupakan suatu prosedur 

dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak 

yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Mekanisme dalam 

pengawasan corporate governance dibagi dalam dua kelompok yaitu Internal dan 

external mechanisms. 

Internal  mechanism  (mekanisme  internal)  seperti  komposisi  dewan 

direksi/  komisaris,  kepemilikan manajerial  dan  kompensasi  eksekutif.  (2)  
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external mechanisms  seperti  pengendalian  oleh  pasar  dan  level  debt  

financing  (Indrawati, 2011:110).  Pengendalian dari dalam perusahaan seperti 

dewan komisaris dan dewan direksi yang baik terbukti telah memberi pengaruh 

positif terhadap penciptaan good corporate governance. Perangkat-perangkat 

tersebut dapat digunakan untuk mengendalikan jalannya perusahaan agar sesuai 

dengan keinginan pemegang saham dan stakeholders.  

Ada  empat mekanisme corporate governance  yang dipakai dalam 

penelitian  ini  yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan yaitu : 

 

2.2.2.4.1 Kepemilikan Manajerial  

Dalam mengelola perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan maka 

kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan sangatlah penting, dimana 

dengan adanya kepemilikan manajerial dapat mengatasi konflik kepentingan 

dengan para pemegang saham sebagai pemilik. Kepemilikan manajerial menurut 

Muid, (2009,96) yaitu kepemilikan saham oleh manajemen yang secara aktif ikut 

mengambil keputusan perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham 

perusahaan diharapkan dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang 

saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan yang muncul 

dapat diasumsikan akan hilang apabila seorang menajer adalah seorang pemilik 

juga. Kepemilikan manajerial ini dianggap sebagai salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh seorang 

manajer.  
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Kualitas laba yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan saham 

manajerial, karena ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap 

kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manager akan meningkat. Sehingga 

semakin besar proporsi kepemilikan saham manajemen pada perusahaan maka 

manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham 

yang tidak lain adalah dirinya sendiri. 

 

2.2.2.4.2 Kepemilikan Institusional  

Kepemilikan  institusional yaitu saham  perusahaan yang dimiliki oleh  institusi 

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

institusi  lain). Insitusi yang dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik 

berbentuk lembaga, bukan pemilik atas nama perseorangan pribadi. Mayoritas 

institusi adalah berbentuk perseroan terbatas (PT). Kepemilikan Institusional 

merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengurangi agency conflict.  

Susanti, (2010) menyatakan bahwa semakin  kuat  tingkat  pengendalian  yang  

dilakukan  oleh  pihak  eksternal terhadap perusahaan, maka agency cost yang  

terjadi di dalam perusahaan semakin berkurang dan nilai perusahaan juga semakin 

meningkat. 

Keberadaan investor istitusional dianggap mampu menjadi mekanisme 

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer 

sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan manajemen laba. 

Persentase saham yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses 

penyusunan laporan keuangan perusahaan. Larasati, (2009) mengatakan bahwa 
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melalui kepemilikan institusional, efektivitas  pengelolaan  sumber  daya 

perusahaan  oleh manajemen  dapat  diketahui  dari  informasi  yang dihasilkan 

melalui  reaksi pasar  atas pengumuman  laba. 

Dengan adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong 

peningkatan  pengawasan  yang  lebih  optimal  terhadap  kinerja manajemen, 

pengawasan tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang 

saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas dapat ditekan 

melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal.  

 

2.2.2.4.3 Dewan Komisaris Independen  

Menurut KNKG (Komite  Nasional  kebijakan Governance), (2006) dalam 

Ratnaningsih dan Hidayati, (2012:45) dewan komisaris diartikan sebagai organ 

perusahaan yang bertugas  dan  bertanggung  jawab  secara  kolektif  untuk  

melakukan  pengawasan  dan  memberikan  nasihat  kepada  direksi  serta 

memastikan  bahwa  perusahaan melaksanakan corporate  governance dengan 

baik. Untuk dewan komisaris independen itu sendiri merupakan komisaris yang 

berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan 

perusahaan afiliasinya. Sehingga semakin banyak proporsi dewan komisaris 

dalam suatu perusahaan maka semakin baik fungsi pengawasan terhadap 

manajemen, sehingga manajemen dapat menunjukkan kinerja perusahaan yang 

sesungguhnya.  

Dewan komisaris menggambarkan puncak dari sistem pengendalian pada 

perusahaan, yang berperan untuk melakukan  fungsi pengawasan  terhadap 
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operasional  perusahaan  oleh  pihak  manajemen.  Peran pengawasan oleh dewan 

komisaris tersebut diharapkan akan meminimalisir konflik keagenan yang timbul 

antara dewan direksi dengan pemegang saham. 

Untuk memastikan komisaris independen dapat menjalankan tugasnya 

secara independen. Komisaris Independen harus memenuhi kriteria formal sebagai 

berikut (Hastuti, 2011) : 

a. Komisars Independen tidak  memiliki  hubungan  afiliasi  dengan  

pemegang  saham  mayoritas atau pemegang saham pengendali (controlling 

shareholders) 

b. Komisaris independen tidak  memiliki  hubungan  afiliasi  dengan  direktur  

dan  atau  komisaris lainnya pada perusahaan yang bersangkutan. 

c. Komisaris independen tidak  bekerja  rangkap  sebagai  direktur  di  

perusahaan  lainnya  yang terafiliasi dengan perusahaan yang bersangkutan . 

d. Komisaris independen tidak  menduduki  jabatan  eksekutif  pada  

perusahaan  dan  perusahaan lainnya yang terafiliasi dalam jangka waktu 

tiga tahun terakhir. 

e. Komisaris Independen harus mengerti perundang-undangan di bidang pasar 

modal  

f. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham 

minoritas bukan pemegang saham pengendali (controlling shareholders) 

dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

g. Bebas dari segala kepentingan dan kegiatan bisnis atau hubungan yang lain 

yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi 



28 
 

kemampuan komisaris independen untuk bertindak demi kepentingan 

perusahaan.  

Menurut Sari dan Riduwan, (2013;7) keberadaan komisaris independen 

dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih 

obyektif dan menempatkan kewajaran serta kesetaraan di  antara  berbagai  

kepentingan  termasuk  kepentingan  pemegang  saham  minoritas  dan 

stakeholder  lainnya.  

Oleh karena itu, dewan  komisaris  independen memegang  peranan  penting  

dalam  implementasi  Good Corporate  Governance, karena  dewan  komisaris  

merupakan  inti  dari corporate  governance  yang  bertugas  untuk  menjamin  

pelaksanaan  strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan,  serta mewajibkan terlaksananya  akuntabilitas. Jadi dengan adanya  

komisaris  independen  diharapkan mampu meningkatkan  peran dewan  

komisaris  sehingga  tercipta tata kelola  yang  baik di  dalam  perusahaan. 

 

2.2.2.4.4 Komite Audit 

Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (good 

corporate governance), Bursa Efek  Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar 

Modal (BAPEPAM) mewajibkan perusahaan publik untuk memiliki komite audit 

(Sari dan Riduwan, 2013;7). Dalam penelitian Suaryana, (2005:148) menyatakan 

keanggotaan  komite  audit  sekurang-kurangnya  3  anggota,  seorang diantaranya  

komisaris  independen  perusahaan  tercatat  sekaligus  menjadi  ketua  komite, 
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sedangkan  pihak  lain  adalah  pihak  ekstern  yang  independen  dan  sekurang-

kurangnya salah seorang memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan keuangan.  

Komite  audit  merupakan  badan  yang dibentuk  oleh  dewan  direksi  

untuk  mengaudit operasi  dan  keadaan (Hardiningsih, 2010:64). Komite Audit 

memiliki beberapa tanggungjawab diantaranya yaitu untuk mengawasi laporan 

keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengawasi sistem pengendalian 

internal. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Siallagan dan Machfoedz, 

(2006:7) komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan 

keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem 

pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) 

mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa 

adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) 

berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya tindakan 

kecurangan manajemen dan tindakan illegal. 

Berdasarkan peraturan Bapepam –LK No IX.1.5 komite audit memiliki 

tugas dan tanggung jawab sebagai berikut (Susanto, 2012:25) : 

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan 

lainnya.  

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan 

perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan  

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal  
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4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan 

pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi 

5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan  

6. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan 

yang berkaitan dengan emiten atau perusahaan publik 

Dengan berjalannya  fungsi komite audit  secara efektif,  maka control  

terhadap perusahaan akan  lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi  

akibat  keinginan  manajemen  untuk  meningkatkan  kesejahteraannya  sendiri 

dapat diminimalisasi. 

 

2.2.3 Kualitas Laba  

Salah  satu  informasi  yang  terdapat  di  dalam  laporan  keuangan  adalah 

informasi  mengenai  laba  perusahaan.  Tujuan dari laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, 

bisnis, atau investasi. Menurut  PSAK  Nomor  1,  informasi  laba  diperlukan  

untuk  menilai  perubahan  potensi  sumber  daya   ekonomis yang mungkin dapat 

dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, 

dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas  perusahaan  dalam  

memanfaatkan    tambahan    sumber    daya (IAI, 2004). 

Laba sebagai bagian dari laporan  keuangan yang tidak menyajikan fakta  

yang  sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan menjadi diragukan  

kualitasnya. Oleh karena itu laba dapat digunakan untuk mengukur  keberhasilan  

atau kegagalan bisnis dalam mencapai tujuan operasi yang ditetapkan. Baik 
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kreditur maupun investor, menggunakan laba untuk mengevaluasi kinerja 

manajemen, memperkirakan earnings power, dan untuk memprediksi laba di 

masa yang akan datang. 

Menurut  Fendi (2011) dalam Rifani, (2013;6) kualitas laba perusahaan 

merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat 

digunakan investor untuk menilai perusahaan. Definisi lain kualitas laba 

perusahaan menurut (Yushita dan Triatmoko, 2013) yaitu sebagai kemampuan 

perusahaan dalam melaporkan laba perusahaan yang menunjukkan laba 

perusahaan yang sebenarnya, dengan sebaik mungkin melaporkan laba yang akan 

digunakan untuk memprediksi laba masa depan perusahaan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa kualitas laba adalah laba yang secara benar dan akurat 

menggambarkan profitabilitas operasional perusahaan. Laba  dikatakan  

berkualitas  jika  laba  yang  diperoleh  saat  ini  menjadi indikator yang baik 

untuk memperoleh laba dimasa yang akan datang.  

Abdelghany  (2005) dalam Setianingsih, (2013:107) melakukan  

pengukuran  kualitas  laba menggunakan  3 model,  yaitu model  Leuz  (2003), 

model  Barton  dan  Simko  (2002),  serta model Penman  (2001). Model Leuz 

menggunakan variabilitas  laba dengan menghitung rasio standar deviasi laba 

operasi terhadap standar deviasi arus kas dari aktivitas operasi.  Model  yang  

dikembangkan  Barton  dan  Simko  (2002)  menyatakan earning  surprise  

tercermin  dalam  saldo  awal  aset  bersih  relatif  terhadap penjualan. Model 

Penman  (2001) mengukur  kualitas  laba  dengan menggunakan rasio  arus  kas  

dari  aktivitas  operasi  terhadap  penghasilan. 
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 Kualitas  laba  pada  dasarnya  merupakan  konsep  teoritis  dan  para  

peneliti belum  menemukan  metode  pengukuran  yang  standar  untuk  mengukur  

konsep kualitas laba (Velury & Jenkins 2006). Dalam penelitian ini akan 

menngunakan model Penman (2001) dalam mengukur kualitas laba yaitu 

menggunakan rasio. Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan besarnya  laba 

perusahaan  secara  cash basis  yang  berasal dari  aktivitas  kas  operasi.  

Sedangkan  laba  bersih  perusahaan  menggambarkan besaran  laba  perusahaan  

yang  secara  accrual  basis.  Perbedaan  antara  accrual bassis  dengan  cash  

basis  disebabkan  oleh  besarnya  faktor  akrual  yang mengandung  lebih  banyak  

unsur  kebijakan  dari  manajemen  itu  sendiri.  Oleh sebab  itu,  kualitas  laba  

dapat  diestimasikan  dengan  melihat  perbedaan  antara pembentukan laba secara 

accrual basis dan cash basis. 

Rasio ini mengukur bagian laba  bersih  perusahaan  yang  dihasilkan  

berupa  aliran  kas  dari  aktivitas  operasi. Dan  menggambarkan  seberapa  besar 

laba  bersih  yang dilaporkan berasal dari arus kas operasi yang merupakan 

sumber aliran kas paling baik. Rasio  dihitung  dengan membandingkan  antara  

jumlah  arus  kas  dari aktivitas operasi dengan laba bersih. Jadi semakin rendah 

rasio maka semakin besar  kemampuan untuk membiayai  kegiatan  operasional  

dan  kebutuhan  kas  lainnya  dari  arus  kas operasi sehingga mengindikasikan 

bahwa semakin tinggi kualitas laba perusahaan.  

Menurut  Kieso,  Weygandt,  dan  Kimmel (2010) dalam  Yuwana dan 

Christiawan, 2014:4) informasi dalam laporan  arus kas  sebuah perusahaan  dapat  

membantu  para  investor, kreditor,  dan pihak  lainnya untuk mengetahui 
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penerimaan  dan  pengeluaran  kas  riil perusahaan, karena  itu net  income dapat  

dibandingkan  dengan  net  cash  flow  from operating activities. 

Beberapa teknik manajemen laba (earnings management) dapat 

mempengaruhi laba yang dilaporkan oleh manajemen. Praktik manajemen laba 

akan mengakibatkan kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah. Rendahnya 

kualitas laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan para 

pemakainya seperti investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan akan 

berkurang. 

Laba dapat dikatakan berkualitas tinggi jika laba yang dilaporkan dapat 

digunakan oleh para pengguna (users) untuk membuat keputusan yang terbaik, 

dan dapat digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi harga dan return saham 

(Bernard dan Stober, 1998 dalam Siallagan dan Machfoedz, 2006:7). Yang 

terpenting informasi laba digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan, 

apakah perusahaan tersebut melaporkan labanya lebih tinggi atau lebih rendah 

dari tahun sebelumnya serta menilai keberlanjutan perusahaan di masa depan. 

 

2.2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Kualitas Laba 

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh 

motivasi manajer. Kepemilikan manajerial menurut Muid (2005:96) yaitu 

kepemilikan saham oleh manajemen yang secara aktif ikut mengambil keputusan 

perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan isu penting dalam teori keagenan. 

Dengan  adanya  kepemilikan  manajemen  dalam  sebuah  perusahaan  akan 
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menimbulkan dugaan yang menarik bahwa kualitas  laba perusahaan meningkat 

sebagai  akibat  kepemilikan  manajemen  yang  meningkat. Hal  tersebut  

didasarkan  pada  logika  bahwa  semakin tinggi proporsi saham yang dimiliki 

manajer akan semakin rendah kecenderungan manajer untuk  melakukan  tindakan  

yang  berlebihan.  Dengan  demikian  akan mempersatukan  kepentingan  manajer  

dengan  pemegang  saham  sehingga akan berdampak positif terhadap kualitas 

laba perusahaan. 

Menurut penelitian Siallagan  dan  Machfoedz,  (2006;5)  menyatakan  

kepemilikan  manajemen  terhadap  saham  perusahaan  dipandang  dapat  

menyelaraskan  potensi perbedaan  kepentingan  antara pemegang  saham  luar 

dengan manajemen. Begitu juga hasil penelitian Susanti, (2010;18) menemukan 

bukti bahwa kepemilikan manajerial dapat mengurangi dorongan untuk tindakan 

manipulasi, sehingga laba yang dilaporkan mereplikasikan keadaan ekonomi dari 

perusahaan yang bersangkutan. 

Secara teoritis ketika kepemilikan manajerial tinggi, maka insentif terhadap 

kemungkinan terjadinya perilaku opportunistik manajer akan menurun. Dengan 

semakin tingginya kepemilikan manajerial permasalahan keagenan diasumsikan 

akan semakin berkurang karena manajer akan mementingkan kemakmurannya 

dalam perusahaan. Kepemilikan  manajerial  akan mensejajarkan  kepentingan  

manajemen  dan  pemegang  saham  (outsider ownership),  sehingga  akan  

memperoleh  manfaat  langsung  dari  keputusan yang  diambil  serta  

menanggung  kerugian  sebagai  konsekuensi  dari pengambilan keputusan yang 

salah. Kualitas  laba  yang  dilaporkan  dapat  dipengaruhi  oleh  kepemilikan  
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saham  manajerial. Tekanan dari pasar modal menyebabkan perusahaan dengan 

kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi 

meningkatkan laba yang dilaporkan, yang sebenarnya tidak mencerminkan 

keadaan ekonomi dari perusahaan yang bersangkutan (Boediono, 2005 dalam 

Rupilu, 2011;105) 

Jika  dilihat  dari  pola  hubungannya,  maka kepemilikan  manajerial  

memberikan  pengaruh  positif  terhadap  kualitas  laba.  Artinya semakin  tinggi  

kepemilikan  saham  oleh  pihak  manajemen,  maka  diharapkan laba  semakin 

berkualitas (Boediono, 2005). Tingginya  kepemilikan  saham  manajerial akan 

memberikan  kecenderung manager berusaha lebih giat untuk kepentingannya 

yang nantinya akan memberikan  pengaruh terhadap  proses  penyusunan  laporan  

keuangan  sehingga  laporan  laba  mempunyai kekuatan  responsif  yang  dapat  

memberikan  reaksi  positif  bagi  pihak-pihak  yang berkepentingan  seperti  

pemegang  saham  dan  pelaku  pasar  modal  pada  umumnya.  

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama yang diajukan dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut.  

H1  : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba  

2.2.4.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kualitas Laba  

Dalam  hubungannya  dengan  fungsi  monitor,  investor  institusional diyakini  

memiliki kemampuan melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat 

mengurangi manajemen laba. Keberadaan investor  institusional  dianggap  

mampu  menjadi  mekanisme monitoring yang efektif dalam  setiap  keputusan  

yang  diambil  oleh  manajer. Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan 
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saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan 

asuransi, bank, perusahaan, investasi dan kepemilikan institusi lain.  

Boediono  (2005:183) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa  

struktur  kepemilikan institusional  berpengaruh  secara  positif  terhadap kualitas 

laba. Artinya semakin tinggi kepemilikan institusional, maka  laba akan semakin 

berkualitas.. Begitu pula menurut  Muid, (2005) kepemilikan institusional secara 

positif dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas laba. Investor institusional  

diyakini mampu memonitor  tindakan manajer  lebih  baik  dibanding dengan  

investor  individual.  Karena institusi memantau  secara  profesional  

perkembangan  investasinya terhadap tindakan manajemen sangat tinggi  sehingga 

potensi kecurangan dapat ditekan. 

Sebagai  pihak  yang  melakukan  pengawasan  pada  manajemen, dapat 

digambarkan  pentingnya  posisi  kepemilikan  institusional  dalam  penerapan 

good  corporate  governance yang  bebas  dari konflik  kepentingan.  Akses  yang 

dimiliki investor institusional yang lebih cepat dan relevan pada pengelolaan laba, 

dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi segala bentuk tindakan menyimpang. 

Jadi kepemilikan  institusional  yang  tinggi  akan  meningkatkan pengelolaan laba 

tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunis maka 

dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi manajemen laba.  

Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini  adalah sebagai berikut : 

H2 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kualitas Laba  
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2.2.4.3 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Kualitas 

Laba 

Dalam suatu perusahaan adanya dewan komisaris dapat mengawasi aktivitas 

sistem pengelolaan internal perusahaan. Komposisi  dewan  komisaris merupakan  

salah  satu  karakteristik  dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi 

laba. Dewan  komisaris  yang  kecil  akan  efektif  dalam  melakukan  tindakan 

pengawasan dibandingkan  dengan  dewan  komisaris  yang  berukuran besar. 

Ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan 

fungsinya  karena  sulit  berkomunikasi,  sulit  berkordinasi  dalam  membuat 

keputusan. Menurut Boediono, (2005:177) melalui perannya dalam menjalankan  

fungsi  pengawasan,  komposisi  dewan  dapat  mempengaruhi pihak  manajemen  

dalam  menyusun  laporan  keuangan  sehingga  dapat diperoleh suatu laporan 

laba yang berkualitas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Boediono, (2005) komposisi  dewan  

komisaris  dapat  menjadi salah  satu  mekanisme  corporate  governance  yang  

mampu  menjelaskan  kekuatan responsif  dari  laba  atau  kualitas  laba, 

sedangkan  dari  pola  hubungan  komposisi dewan  komisaris  terhadap  kualitas  

laba  diketahui  adalah  positif.  

Komisaris  independen ini diharapkan mampu meningkatkan  peran dewan  

komisaris  sehingga  tercipta tata kelola  yang  baik di  dalam  perusahaan. Peran 

pengawasan oleh dewan komisaris ini diharapkan akan meminimalisir konflik 

keagenan yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Maka 

dengan adanya dewan komisaris independen  dapat membantu  para  pemegang 
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saham untuk  mengawasi  perilaku para  manajernya, sehingga  para  manajer  

tidak dapat  dengan  mudah  untuk bertindak  dengan  leluasa  untuk  

meningkatkan kesejahteraan  dirinya  sendiri. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis ketiga yang akan diuji dalam 

penelitian ini adalah : 

H3 : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas laba 

2.2.4.4 Pengaruh Keberadaan Komite Audit Terhadap Kualitas Laba  

Dalam  rangka  penyelenggaraan  pengelolaan  perusahaan  yang  baik  (good  

corporate governance), komite audit sangat berperan untuk mengawasi laporan 

keuangan perusahaan, mengawasi audit eksternal dan juga sangat beperan penting 

dalam kualitas laba perusahaan. Dibentuknya komite  audit dalam perusahaan 

dapat membantu  dewan  komisaris    melakukan pemeriksaan  yang  dianggap  

perlu  terhadap  pelaksanaan  fungsi  manajemen dalam  melaksanakan  

pengelolaan  perusahaan  serta  melaksanakan  tugas penting  berkaitan  dengan  

sistem  pelaporan  keuangan  yang  dilakukan  oleh manajemen dan auditor  

independen.  

Siallagan dan Machfoedz (2006) memberikan bukti bahwa keberadaan 

komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laba. Sama halnya 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Rupilu (2011), komite audit berpengaruh 

positif terhadap kualitas laba di identifikasikan bahwa keberadaan komite audit 

dan auditor yang kompeten mempunyai kinerja yang baik dan profesional 

sehingga dapat mengidentifikasikan adanya tindakan manajemen laba lebih dini 



39 
 

sehingga sebagai mekanisme pengendali dalam penyusunan laporan laba 

memberikan pengaruh terhadap peningkatan kualitas laba. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas memberikan bukti bahwa komite  audit  

dalam perusahaan sangat berperan penting  karena mempengaruhi  kualitas  laba 

perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk 

publik  dan  dapat  digunakan  investor  untuk  menilai  perusahaan.  Investor 

sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati secara langsung kualitas 

sistem informasi perusahaan sehingga persepsi mengenai kinerja komite audit 

akan  mempengaruhi  penilaian  investor  terhadap  kualitas  laba  perusahaan 

(Suaryana, 2005 dalam susanti 2010;10). Jika kualitas dan karakteristik komite 

audit dapat tercapai maka transparansi pertanggungjawaban manajemen 

perusahaan dapat dipercaya sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku 

pasar modal. Selain itu, tanggung jawab komite audit dalam melindungi 

kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk 

mempercayakan investasinya terhadap perusahaan tersebut. 

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komite audit dapat 

mengurangi aktivitas earning manajement yang selanjutnya akan mempengaruhi 

kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini 

adalah : 

H4 : Keberadaan komite audit  berpengaruh terhadap kualitas laba 
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2.2.5 Kerangka Konseptual 

Informasi  laporan  keuangan  yang dipergunakan  investor  untuk  pengambilan 

keputusan  salah  satunya  adalah  informasi laba.  laporan  keuangan  yang  

disajikan  oleh perusahaan  harus  mampu  menyampaikan keadaan  yang  

sebenarnya,  keberadaan  agen dapat  membantu  prinsipal  untuk 

memaksimalkan  kualitas  laba  perusahaan tapi  apabila  adanya  perbedaan  

kepentingan antara  agent  dan  principal  ini  akan menimbulkan  agensi  konflik  

yang membuat timbulnya  praktik  manajemen  laba yang  dapat  merugikan  

perusahaan  dan menurunkan  kualitas  laba  yang  ada  di laporan  keuangan, 

sehingga dapat merugikan  investor  dalam  pengambilan keputusan, untuk  itu 

suatu perusahaan harus memiliki Corporate Governance  yang baik  

Salah  satu  cara  yang  paling  efisien untuk  mengurangi  terjadinya konflik  

kepentingan  dan  memastikan  pencapaian  tujuan  perusahaan,  diperlukan 

keberadaan  peraturan  dan  mekanisme  pengendalian  yang  secara  efektif  

mengarahkan kegiatan  operasional  perusahaan  serta  kemampuan  untuk  

mengidentifikasi  pihak-pihak yang  mempunyai  kepentingan  yang  berbeda.   

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka disajikan 

kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian sebagai berikut : 
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Mekanisme GCG  

+    H1 

+    H2  

+   H3  

             +    H4 

 

 

 

Gambar 2.1  

Kerangka Konseptual 

 

Dalam alur konseptual tersebut terdapat empat variabel independen yaitu : 

X1 kepemilikan manajerial, X2 kepemilikan Institusional, X3 Keberadaan Komite 

Audit, X4 Proporsi Komisaris Independen serta satu variabel dependen yaitu Y 

kualitas laba. Untuk di lakukan penelitian dan dikembangkan menjadi  hipotesis 

yaitu H1 : Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba, H2 

: Apakah kepmilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas laba, H3 : 

Apakah keberadaan komite audit berpengaruh terhadap kualitas laba, dan H4 : 

Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap kualitas laba. 
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