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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Struktur kepemilikan adalah komposisi modal terhadap uang dan ekuitas 

termasuk proporsi antara pemegang saham dari luar dan kepemilikan saham oleh 

pemegang saham manajerial (Haryono, 2005). Johari et al. (2008) menyatakan 

bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional merupakan 

komponen-komponen yang dapat mengatasi masalah keagenan. Menurutnya 

sebagian besar konflik yang terjadi diawali oleh adanya pengelolaan dan 

pemisahan kepemilikan. Oleh karena itu, konflik keagenan tersebut tidak akan 

terjadi pada perusahaan yang memiliki kepemilikan seratus persen oleh 

manajemen dan para pemegang saham agar mendapat kesepakatan yang 

menguntungkan kedua belah pihak. Faktor yang mampu mempengaruhi 

manajemen laba adalah struktur kepemilikan, struktur kepemilikan ini ditentukan 

melalui distribusi ekuitas sesuai dengan suara dan modal serta 

mempertimbangkan identitas pemilik ekuitas.  

Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013), bahwa struktur kepemilikan 

yang berada di Indonesia yang mempunyai  karateristik yang cukup berbeda dari 

perusahan - perusahan yang ada  di negara lain. Sebagian perusahaan besar yang 

ada di Indonesia mempunyai keinginan yang terfokus sehingga para pendiri 

perusahaan dapat menduduki sebagai dewan direksi atau pun komisaris, dan 

selain itu untuk konflik keagenan bisa terjadi terhadap pemegang saham, pemilik, 

manajer, minoritas dan mayoritas. Seperti yang diungkapkan oleh Meckling dan 
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Jensen (1976) bahwa konflik keagenan muncul disebabkan adanya akibat 

pemisahan antara pengendalian perusahaan dan kepemilikan. Dimana dalam 

setiap teori keagenan dapat dijelaskan seperti apa pihak yang terlibat dalam 

perusahaan seperti pemilik perusahaan, manajer, dan kreditor akan berperilaku, 

karena dari dasarnya semua ini mempunyai kepentingan yang berbeda. Kondisi 

yang penuh tekanan tersebut, mendorong perilaku manajer yang tidak semestinya 

seperti yang diungkapkan pada teori keagenan yaitu dengan melakukan praktik 

manajemen laba (earnings management). Manajer melaksanakan manajemen laba 

dengan menggunakan cara memilih kebijakan akuntansi yang diharapkan dapat 

memaksimalkan kepentingannya (Scott, 1997).  

Dalam melakukan manajemen laba, manajer dapat memilih jenis dan 

cara manajemen laba yang sesuai dengan tujuan dan kondisi yang dihadapi 

perusahaan. Jenis manajemen laba oleh Scott (1997) dibagi menjadi empat jenis 

yaitu, pertama taking a bath, jenis pertama ini dilakukan dengan mengorbankan 

laba pada tahun berjalan agar dapat menaikkan laba secara drastis pada tahun 

berikutnya  dan pola ini biasanya digunakan pada saat pergantian manajemen. 

Jenis kedua yaitu income minimization, jenis ini menyerupai jenis taking a bath 

namun penurunan labanya tidak seekstrim seperti pada jenis taking a bath. Ketiga, 

jenis income maximization, dimana jenis ini digunakan dengan memaksimalkan 

laba untuk memperoleh bonus yang besar. Keempat, jenis income smoothing, 

jenis ini dilakukan oleh manajer dengan menurunkan atau menaikkan laba untuk 

dapat menurunkan fluktuasi laba yang ingin dilaporkan, sehingga perusahaan 

lebih terlihat tidak berisiko tinggi dan stabil.  
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Scott (2012) mengenali dua jenis manajemen laba yaitu manajemen laba 

dengan cara aktivitas riil dan manajemen laba yang memanfaatkan beberapa 

pilihan kebijakan akuntansi. Manajemen laba memanfaatkan pilihan dalam 

menggunakan kebijakan akuntansi dan terdeteksi dengan menggunakan 

discretionary accrual atau proxy abnormal accrual (Healy, 1985; L.DeAngelo, 

1986; Sweeney, Dechow & Sloan, 1995; Jones, 1991). 

Manajemen laba dengan aktivitas riil dapat didasari dengan pemikiran 

bahwa setiap laporan laba rugi yang telah menentukan suatu nilai laba bersih 

mampu menjadi objek untuk melaksanakan manajemen laba oleh manajer. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebanyakan laporan laba rugi dapat 

dijadikan obyek untuk melakukan manajemen laba, contohnya: abnormal 

productin cost, abnormal cash flow from operating, dan discretionary expense 

(Roychowdhury, 2006), discretionary revenue (Stubben, 2010), cadangan piutang 

tidak tertagih (McNichols, & Wilson, 1988) dan (L.DeAngelo, 1988), penjualan 

asset (Herman, Thomas & Inoue, 2003) serta untuk pengakuan pendapatan secara 

disposal aset tetap dan investasi, terutama dalam asset dengann biaya perolehan 

yang sangat rendah (Bartov, 1993). 

Manajer juga melakukan penurunan pengeluaran biaya iklan untuk dapat 

menghindari penurunan laba atau kerugian (Zach, Mashruwala & Cohen, 2009), 

atau dengan alasan bahwa yang dapat memperoleh diskresi dari GAAP lebih besar 

dibanding aturan-aturan perpajakan yang ada (Pincus & Rego, Phillips, 2003) 

dengan menggunakan deffered tax expense untuk dapat mendeteksi manajemen 

laba. Selain menggunakan pemilihan atas aktivitas riil dan kebijakan akuntansi, 

Vivian, Analisis Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba, 2018 
UIB Respository©2018



4 

 

Universitas Internasional Batam 

manajemen laba juga dapat dilakukan dengan mengubah klarifikasi yang ada di 

laporan laba rugi (McVay, 2006; Cready, Fan, Yhomas & Barua, 2010). 

Melihat adanya berbagai jenis pengaruh yang terjadi dari manajemen 

laba, maka penulis menjadi sangat berminat untuk melakukan penelitian tersebut. 

Penelitian dilakukan dengan cara pengambilan data dari laporan keuangan 

perusahaan yang terdaftar di BEI dan diberi judul “Analisis Pengaruh Struktur 

Kepemilikan terhadap Manajemen Laba”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan penelitian yang ingin diteliti, maka yang menjaadi 

pertanyaan pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap manajemen laba? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap manajemen laba? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap manajemen laba? 

4. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh secara signifikan positif 

terhadap manajemen laba? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut: 
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1. Untuk dapat mengetahui apakah kepemilikan keluarga berpengaruh 

secara signifikan positif terhadap manajemen laba. 

2. Untuk dapat mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh 

secara signifikan positif terhadap manajemen laba. 

3. Untuk dapat mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh 

secara signifikan positif terhadap manajemen laba. 

4. Untuk dapat mengetahui apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh 

secara signifikan positif terhadap manajemen laba. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini untuk memberikan referensi dan wawasan kepada pembaca 

serta masukan yang berguna untuk pembaca yang ingin melakukan dan 

mendalami penelitian ini untuk lebih lanjut dalam subjek yang sama atau 

untuk suatu tujuan lain. 

b. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukkan dan 

pertimbangan dalam memutuskan tindakan-tindakan serta kebijakan 

selanjutnya untuk perusahaan. 

c. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dikerjakan dengan harapan bisa dijadikan sebagai bahan 

referensi dalam rangka melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan 

melengkapi penemuan empiris di bidang akuntansi.  
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1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini dibuat dengan bertujuan untuk dapat 

menjelaskan urain secara umum mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam 

setiap bab. 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dan perumusan 

masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang diharapkan 

serta sistematika penulisan atas penyusunan skripsi ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang melandasi masalah 

dalam penelitian dan penjelasan dari hasil penelitian sebelumnya 

yang berasal dari berbagai sumber model penelitian dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan uraian mengenai rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data serta metode analisis data penelitian yang 

digunakan. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi pembahasan terhadap uji data yang diperoleh, 

analisis statistik deskriptif, hasil uji outlier dan penjelasan 

mengenai hasil hipotesis yang telah diuji. 
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BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Bab ini menjelaskan uraian tentang kesimpulan yang merupakan 

rangkuman yang telah dikerjakan dari hasil penelitian, serta 

keterbatasan dari penelitian, dan rekomendasi – rekomendasi yang 

dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya. 
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