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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Manajemen laba merupakan suatu proses yang disengajakan dalam batas 

prinsip akuntansi dari luar ataupun batas General Accepted Accounting Principle 

(GAAP). Manajemen laba adalah suatu interverensi dengan tujuan tertentu dalam 

proses pelaporan keuangan eksternal, agar bisa memperoleh beberapa keuangan 

(Ahmad, Suhara & Ilyas, 2016). Menurut Gerayli, Yanesari & Ma’toofi,2011  

bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan judgement  dalam 

laporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan, 

sehingga menyesatkan stakeholder atau pemegang saham tentang kinerja ekonomi 

perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak 

yang tergantung pada angka akuntansi. 

 Laporan keuangan telah sering menjadi isu sentral, sering menjadi sumber 

yang di salah gunakan untuk kepentingan tertentu (Gerayli, Yanesari & 

Ma’toofi,2011). Banyak kasus keuangan di perusahaan publik dengan melibatkan 

persoalan laporan keuangan yang pernah diterbitkannya. 

 Manajemen laba bukan sebuah hal yang merugikan selama dilakukan 

sesuai koridor peluang, manajemen laba tidak selalu diartikan dengan proses 

manipulasi laporan keuangan karena terdapat beberapa metode yang dapat 

digunakan dan tidak sebagai suatu larangan. Tata kelola perusahaan atau corporate 

governance merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengawasi suatu 
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perusahaan mengenai masalah kontrak dan untuk membatasi kesempatan 

terjadinya manajemen laba (Christiani dan Nugrahanti, 2014). 

 Perilaku manajer dalam melakukan manajemen laba dapat dikurangi 

dengan menerapkan tata operasional perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan 

merupakan konsep yang diajukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan melalui supervisi serta mengawasi kinerja manajemen dan menjamin 

akuntabilitas manajemen terhadap pemegang saham dengan mendasarkan pada 

kerangka peraturan.  

Meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan dengan tata kelola perusahaan 

yang baik, yang merupakan serangkaian hubungan antara manajer perusahaan 

dengan dewan komisaris, pemegang saham, dan para pemegang saham perusahaan. 

Tata kelola perusahaan mendorong tercapainya kesinambungan perusahaan melalui 

pengalolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, kewajaran dan kesetaraan (Christiani dan Nugrahanti, 2014). 

Struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme dari tata kelola perusahaan 

yang baik (Lughiatno, 2010 ).  

Struktur kepemilikan merupakan cerminan distribusi kekuasaan dan 

pengaruh di antara pemegang saham atas kegiatan operasional perusahaan yang 

dapat dibagi atas: kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

asing, kepemilikan pemerintah dan kepemilikan keluarga (Lughiatno, 2010). 

Dalam penyajian laporan tentunya tidak lepas dari struktur kepemilikan. Semakin 

besar kepemilikan saham oleh publik maka akan semakin banyak informasi yang 

diungkapkan dalam laporan tahunan. 
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 Manajemen laba muncul sebagai dampak persoalan keagenan dimana 

terjadi perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen (Christiani dan 

Nugrahanti, 2014). Menurut teori keagenan, konflik kepentingan terjadi ketika 

kedua belah pihak (pemilik dan manajer) ingin memaksimalkan kekayaan mereka 

sendiri, dengan demikian menyebabkan terciptanya masalah keagenan (Jordan, 

Clark& Hames, 2010). Salah satu mekanisme yang digunakan untuk mencoba 

menurunkan konflik yang disebabkan oleh pemisahan kepemilikan dan kontrol 

diantara kedua belah pihak adalah dengan menawarkan manajer untuk 

berpartisipasi dalam program opsi saham yang dikenal sebagai kompensasi 

berbasis saham (stock-based compensation). 

 Pemberian kompensasi ini untuk manajer akan mengakibatkan peningkatan 

kepemilikan manajerial (Sayyim, 2014). Kepemilikan manajerial sebagai suatu 

mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai 

kepentingan dalam perusahaan, kepemilikan institusional juga mampu memberikan 

mekanisme pengawasan serupa dalam perusahaan. Kepemilikan institusional 

merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga 

(perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi 

lainnya). Kepemilikan institusional yang tinggi dapat meminimalisir praktik 

manajemen laba, namun tergantung pada jumlah kepemilikan yang cukup 

signifikan, sehingga akan mampu memonitor pihak manajemen yang berdampak 

mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba (Malhotra, 2016). 

 Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu ciri-ciri dewan yang 

berhubungan dengan kandungan informasi laba. Dengan perannya dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak 
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manajemen dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu 

laporan laba yang berkualitas (Boediono, 2005). 

 Beberapa penelitian tentang pengaruh struktur kepemilikan perusahaan 

dan ukuran dewan terhadap manajemen laba menunjukkan bahwa kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Manajerial, dan Ukuran Dewan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap manajemen laba (Sayyim, 2014). Adapun hasil penelitian 

Alfayoumi et al, (2010) menunjukkan bahwa pengaruh kepemilikan institusional 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut 

Lughiatno, (2010) menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional dan 

Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

Melihat fenomena manajemen laba pada perusahaan, serta adanya 

beberapa penelitian terdahulu yang saling bertentangan dengan demikian 

memperkuat perlunya diajukan penelitian untuk menganalisis pengaruh struktur 

kepemilikan perusahaan dan ukuran dewan. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Analisis 

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada 

Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” 

 

 

1.2  Masalah Penelitian  

Berdasarkan  masalah penelitian tersebut, maka dapat diajukan pertanyaan 

penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen 

laba?  
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2. Apakah ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen 

laba?  

3. Apakah ada pengaruh ukuran dewan terhadap manajemen laba? 

4. Apakah ada pengaruh leverage terhadap manajemen laba? 

5. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba? 

6. Apakah ada pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba? 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

manajemen laba.  

3. Untuk menganalisis pengaruh ukuran dewan terhadap manajemen laba. 

4. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap manajemen laba. 

5. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba. 

6. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. 

 

 

 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu: 
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sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, pengembangan ilmu mengenai positif teori akuntansi 

khususnya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional  dan 

ukuran dewan, sehingga dapat memperoleh permodelan-permodelan 

praktek manajemen laba serta dampaknya terhadap perusahaan.  

2. Bagi investor dapat dijadikan tambahan pengetahuan khususnya 

mengenai pengaruh kepemilikan perusahaan dan ukuran dewan 

terhadap manajemen laba. 

3. Bagi akademisi hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam 

penelitian selanjutnya disamping sebagai sarana untuk menambah 

wawasan. 
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