BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan

apa yang dilakukan oleh manajer atas sumber daya pemilik. Manajemen laba
didefinisikan sebagai usaha manajer untuk melakukan manipulasi laporan
keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan
sengaja sehingga menyesatkan para stakeholders tentang kinerja ekonomi
perusahaan. Laporan keuangan disusun oleh perusahaan tiap periode untuk
menyediakan informasi bagi pihak yang berkepentingaan terhadap perusahaan.
Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan laba, sehingga pemilik
perusahaan menginginkan manajemen dapat menjamin kepentingan mereka dan
adanya peningkatan laba sebagai indikasi adanya pengembalian modal yang telah
ditanamkan dalam perusahaan. Dalam penelitian ini dapat menunjukkan
gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usahanya, karena
adanya kemungkinan munculnya manajemen laba yang dilakukan manajer dengan
merekayasa laba perusahaan menjadi tinggi, rendah ataupun selalu sama selama
beberapa periode. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau literatur yang masih ada
dan memeriksa apakah bukti empiris yang mendukung pandangan bahwa
langkah-langkah tata kelola perusahaan akan mengurangi manajemen laba.
Ada banyak cara yang dilakukan manajer untuk mempengaruhi laporan
keuangan. Pertama, dengan cara memilih metode dan standar akuntansi. Kedua,
dengan mengendalikan berbagai penerimaan dan pengeluaran yang telah diakui

1
Aprilyanti, Analisis Pengaruh Struktur Tata Kelola dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2018
UIB Repository©2018

2

atau dicatat ketika adanya transaksi yang membuat bagian akrual perusahaan
menjadi lebih besar dibandingkan unsur kasnya. Alasan utama mengapa seorang
manajer perusahaan mengelola dan mengatur laba dengan cara yang cenderung
melanggar peraturan karena seorang manajer perusahaan mengelola laba untuk
mengoptimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun seorang manajer
mengelola laba untuk menciptakan kesejahteraan sosial bagi para stakeholders
dalam perusahaan, dalam hal tersebut pengelolaan laba bersifat oportunistik dan
adanya kemungkinan bisa terjadi manipulasi ini karena adanya fleksibilitas yang
diberikan oleh pedoman akuntansi keuangan dan karena sulit menekankan
pelaporan keuangan yang fleksibel (Sulystyanto, 2008).
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) memperbolehkan
manajemen untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan. Hal tersebut
berkaitan dengan teori akuntansi positif yang menyatakan bahwa prosedur
akuntansi yang digunakan oleh perusahaan tidak harus sama dengan yang lainnya,
namun perusahaan diberi kebebasan untuk memilih salah satu alternatif prosedur
yang tersedia untuk meminimumkan biaya kontrak dan memaksimalkan nilai
perusahaan.
Upaya manajemen laba ini sebenarnya diperbolehkan atau diakui dalam
praktek akuntansi atau standar akuntansi selama apa yang dilakukan perusahaan
menunjukkan secara jelas dalam laporan keuangannya. Tetapi dengan adanya
praktek ini akan mengakibatkan pengguna laporan keuangan ini akan memperoleh
informasi yang menyesatkan dan membuat keputusan untuk mengalokasikan
sumber daya menjadi keliru dan salah.
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Terdapat tiga sasaran yang dapat dicapai oleh manajer dalam melakukan
manajemen laba meliputi: minimalisasi biaya politik, maksimalisasi kesejahteraan
manajer, dan minimalisasi kas pendanaan. Berbagai bentuk manajemen laba
seperti taking a bath, income smoothing, maksimalisasi atau minimalisasi
pendapatan dapat dilakukan oleh pihak manajemen dengan memanfaatkan
peluang yang ada dalam standar akuntansi seperti penerapan kebijakan akuntansi
atau pemilihan metode akuntansi yang digunakan.
Pada umumnya setiap perusahaan selalu berusaha untuk memaksimumkan
keuntungan yang diperolehnya. Namun pada kenyataannya, perusahaan seringkali
dihadapkan pada berbagai kendala yang bisa menyebabkan penurunan kinerja.
Salah satu contoh kasus manajemen laba yang terjadi di Jepang yaitu Toshiba
melakukan praktik manajemen laba dengan melebih-lebihkan keuntungan US$12
miliar dolar selama beberapa tahun. Kemungkinan Toshiba akan memasukkan
kerugian bersih sebesar 10 miliar yen atau sekitar Rp1,17 triliun pada laporan
keuangannya tahun 2014/2015. Pada 1 September 2015, Toshiba menunda
mengumumkan laporan keuangannya untuk yang kedua kalinya, karena adanya
penemuan kesalahan perhitungan akuntansi. Perusahaan tersebut memiliki waktu
hingga 7 September, jika tidak berisiko delisting dari bursa saham. Saham
Toshiba naik 2,5 persen pada perdagangan Kamis 3 September, sementara di
pasar lebih luas, TOPX, naik 1,9 persen. Melihat dari upaya yang dilakukan, ada
kemungkinan Toshiba bisa melewati batas waktu yang ditentukan.
Fenomena adanya praktik manajemen laba yang pernah terjadi di pasar
modal Indonesia, satu contoh kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia
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adalah PT Kimia Farma dimana yang merupakan salah satu produsen obat-obatan
milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen
Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan
tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi,
Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu
besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3
Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated),
karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan
yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih
rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan.
Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan
berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral
berupa overstatedpersediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang
Besar

Farmasi

berupa overstated

persediaan

sebesar

Rp

8,1

miliar

dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar.
Salah satu contoh kasus manajemen laba yang baru-baru ini terjadi adalah
pada kasus PT Timah (Persero) Tbk dengan kode perusahaan TINS. PT Timah
memberikan informasi kondisi keuangan perusahaan yang berbeda kepada publik
dari yang sebenarnya terjadi, dimana sejak 2013 direksi PT Timah (Persero) Tbk
(TINS) menurut Ikatan Karyawan Timah (IKT) yang berasal dari Provinsi Bangka
Belitung dan Kepulauan Riau, telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian
semasa menjabat selama tiga tahun sejak 2013 lalu, yaitu dengan memberikan
informasi yang berbeda kepada publik mengenai pencapaian kondisi keuangan
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perusahaan sehingga mereka menilai direksi telah banyak melakukan kebohongan
publik melalui media. Contohnya adalah pada press release laporan keuangan
semester I-2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan strategi yang telah
membuahkan kinerja yang positif. Padahal kenyataannya pada semester I-2015
laba operasi rugi sebesar Rp. 59 miliar. Hal ini dilakukan tentu agar kinerja
perusahaan dinilai baik oleh publik sehingga dapat menarik minat investor pada
perusahaan. Sebagai informasi, selain mengalami penurunan laba, PT Timah juga
mencatat peningkatan untung hampir 100 persen disbanding 2013. Pada tahun
2013, utang perseroan hanya mencapai Rp. 263 miliar. Namun, jumlah utang ini
meningkat hingga Rp. 2,3 triliun pada tahun 2015.
Tindakan manipulasi laporan keuangan ini dapat dikurangkan melalui
suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyesuaikan berbagai
kepentingan yang disebut dengan corporate governance. Corporate governance
didefinisikan sebagai susunan aturan atau kebijakan yang menentukan hubungan
antara pemegang saham, pemerintah, karyawan perusahaan, dan stakeholders
internal dan eksternal yang bekerja sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya.
Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham,
manajemen, dan dewan direksi. Terdapat dua mekanisme yaitu berupa mekanisme
internal dan eksternal yang terdiri dari ukuran dewan komisaris, keberadaan
komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan intitusional, dan lain-lain.
Struktur tata kelola perusahaan yang lemah dapat memberikan kesempatan bagi
manajer untuk terlibat dalam perilaku yang akhirnya akan menghasilkan lebih
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rendah kualitas laba yang dilaporkan, yang merupakan indikasi kuat dari
pembusukan serius dalam etika bisnis (Yesus & Emma, 2013).
Istilah

corporate

governance

diajukan

demi

dapat

terwujudnya

pengelolaan perusahaan yang lebih murni bagi semua pengguna laporan keuangan
yang terdapat didalam perusahaan dan tata kelola perusahaan juga memberikan
suatu susunan yang dapat memberi fasilitas penentu target dari suatu perusahaan
sebagai sesuatu yang dapat digunakan untuk menentukan teknik monitoring
kinerja di perusahaan (Mansor, Che-Ahmad, Ahmad-Zaluki, & Osman, 2013).
Mengimplementasikan corporate governance secara selaras berprinsip
pada keadilan, transparansi, akuntanbilitas, dan pertanggungjawaban yang akan
dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dalam perusahaan. Dengan
mengimplementasikan prinsip tersebut diharapkan dapat mengurangi rekayasa
kinerja pada perusahaan yang dapat membuat informasi dalam keuangan laporan
menjadi tidak akurat.
Manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui pengungkapan
informasi tambahan dalam laporan keuangan namun peningkatan pengungkapan
laporan keuangan akan mengurangi asimetri informasi sehingga peluang
manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin kecil. Hal ini
menunjukkan bahwa manajemen laba dan tingkat pengungkapan laporan
keuangan memiliki hubungan yang negatif sejalan dengan hasil penelitian
sebelumnya oleh Kumari dan Pattanayak (2013).
Secara umum dapat dikatakan bahwa presentase kepemilikan saham oleh
pihak manajemen perusahaan cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba
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melalui mekanisme kepemilikan institusional, efektivitas sumber daya yang
dikelola perusahaan oleh manajemen dapat diketahui melalui informasi yang
dihasilkan melalui reaksi pada pasar atas pengumuman laba.
Dewan komisaris merupakan inti dari pelaksanaan good corporate
governance yang ditunjuk untuk memegang peran dalam suatu perusahaan dan
dewan komisaris memiliki tugas untuk menjamin pelaksanaan strategi
perusahaan, mengawasi para manajemen dalam mengelola perusahaan serta
akuntabilitas yang terlaksana.
Dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh
masyarakat sehingga perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan
pelaporan keuangan perusahaan yang dikelolanya, sehingga perusahaan dalam
melaporkan kondisinya lebih akurat sehingga manajer yang memimpin didalam
perusahaan memiliki peluang atau kesempatan yang lebih kecil dalam
menggelapkan atau memanipulasikan laba perusahaan.
Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini memaparkan tentang
analisis struktur corporate governance (ukuran dewan direksi, kepemilikan
institusional, komite audit, ukuran dewan komisaris) dan ukuran perusahaan
dalam mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan Index Kompas 100 yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sehingga penelitian ini berjudul “Analisis
Pengaruh Struktur Tata Kelola dan Ukuran Perusahaan terhadap
Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia”.
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1.2

Permasalahan Penelitian
Temuan-temuan empiris yang telah dilakukan sebelumnya memberikan

hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah
diuraikan, maka sebagai berikut:
a. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap manajemen
laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
b. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen
laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
c. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba pada
perusahaan yang terdaftar di BEI?
d. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen
laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI?
e. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
pada perusahaan yang terdaftar di BEI?

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini

adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui pengaruh signifikan ukuran dewan direksi terhadap
manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
b. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kepemilikan institusional terhadap
manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
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c. Untuk mengetahui pengaruh signifikan komite audit terhadap manajemen laba
pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
d. Untuk mengetahui pengaruh signifikan ukuran dewan komisaris terhadap
manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI.
e. Untuk

mengetahui

pengaruh

signifikan

ukuran

perusahaan

terhadap

manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di BEI.

1.3.2

Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi

perkembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian berkaitan dengan akuntansi
keuangan dan perilaku manajemen, khususnya dibidang manajemen. Penelitian
mengenai corporate governance terhadap manajemen laba diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya:
a. Pihak Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan kepada perusahaan
mengenai

pentingnya

penerapan

good

corporate

governance

dalam

meminimalkan manajemen laba.
b. Pihak Investor
Memberikan masukan kepada investor mengenai kemungkinan perusahaan
melakukan manajemen laba, sehingga investor harus memperhatikan praktik
corporate governance yang diterapkan dalam perusahaan.
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c. Pihak Akademisi
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi
rujukan bagi peneliti lanjutan yang ingin mengetahui tentang pengaruh
penerapan corporate governance dan ukuran perusahaan terhadap manajemen
laba.

1.4

Sistematika Pembahasan
Penulisan penelitian terdiri dari lima bab, yakni:

BAB I

PENDAHULUAN
Bab pendahuluan diawali dengan penjelasan tentang latar belakang
masalah yang menjadi pemicu munculnya permasalahan dan
menggambarkan

fenomena

yang

terjadi

terkait

dengan

permasalahan tersebut. Dalam bab ini juga dijelaskan mengenai
tujuan dan kegunaan penelitian, dan di akhir bab ini dijelaskan
mengenai sistematika penulisan yang akan diterapkan.
BAB II

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Bab II ini menjelaskan mengenai landasan teori yang menjadi
dasar pemikiran penelitian ini. Dalam bab ini akan dijabarkan
tentang kerangka pemikiran dalam penelitian dan hipotesis dari
permasalahan yang diungkapkan dalam Bab I sebelumnya.
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BAB III

METODE PENELITIAN
Dalam bab ini menguraikan tentang definisi operasional dan
variabel penelitian, jenis dan sumber data yang telah dikumpulkan,
metode pengumpulan dan metode analisisnya.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, analisis
data, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
Bab ini berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan
saran yang akan disampaikan kepada peneliti lainnya.
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