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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan merupakan suatu pertanggungjawaban dari manajemen 

atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayai kepada mereka. Laporan 

keuangan yang bagus adalah laporan yang mampu memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh pihak internal dan pihak eksternal, bisa menunjukkan posisi 

keuangan dan kinerja sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Pihak internal 

adalah manajemen perusahaan yang membutuhkan informasi untuk melakukan 

perencanaan atas perusahaan di masa mendatang dan pihak eksternal adalah 

investor, supplier, pemerintah, dll (Wahyudiono, 2014). 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi pihak internal dan 

eksternal, maka kualitas penyajian laporan keuangan harus diperhatikan. Laporan 

keuangan yang baik adalah laporan yang disusun berdasarkan aturan yang 

ditetapkan. Karakteristik yang wajib dimiliki oleh laporan keuangan adalah 

understandability, relevance, reliability, dan comparability (Standar Akuntansi 

Keuangan, 2004). 

Robinson dan Munter (2004) mendefinisikan kualitas laporan keuangan 

yang tinggi adalah pelaporan keuangan secara keseluruhan, yang termasuk 

pengungkapan, yang menghasilkan penyajian yang adil (fair presentation) atas 

operasi dan posisi keuangan perusahaan. Penyediaan informasi pelaporan 

keuangan yang berkualitas tinggi itu penting karena mempengaruhi pemilik dan 
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pemegang saham lainnya dalam melakukan investasi, pendanaan dan keputusan 

lainnya yang meningkatkan efisiensi pasar (IASB, 2008). 

Untuk menyajikan laporan keuangan yang handal maka sebuah perusahaan 

membutuhkan suatu tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu fungsi dari tata 

kelola perusahaan adalah untuk menjamin kualitas laporan keuangan suatu 

perusahaan. Tata kelola perusahaan adalah seperangkat peraturan yang mengatur 

hubungan antara pihak eksternal dan internal seperti pemegang saham, pengurus 

perusahaan, pemerintah, karyawan, pihak kreditur, bank dan masyarakat yang 

berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, tata kelola 

perusahaan adalah suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan 

(CadburyCommittee, 1992). 

Tata kelola terus menjadi peran yang penting dalam perusahaan, sementara 

kualitas laporan keuangan juga perlu diperhatikan. Hal ini agar tidak terdapat isu 

manajemen laba atau manipulasi dalam proses pelaporan keuangan yang dapat 

menyebabkan penurunan pada kualitas laporan keuangan perusahaan.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Pada tahun terakhir banyak terjadi permasalahan dalam kualitas pelaporan 

keuangan. Beberapa contoh skandal tentang laporan keuangan di Indonesia seperti 

skandal manipulasi laporan keuangan PT. Kimia Farma Tbk, kesalahan penyajian 

pada PT. Kimia Farma Tbk berkaitan dengan persediaan karena nilai yang ada 

dalam daftar harga persediaan digelembungkan dan dijadikan dasar penilaian 
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persediaan. Kesalahan kedua yaitu PT. Kimia Farma Tbk meng-overstated laba 

bersih periode 2011 sebesar Rp 32,6 Milyar dari laba bersih sesungguhnya. 

PT. Inovisi Infracom, Tbk (INVS) disuspensi oleh BEI pada 13 Februari 

2015, saham INVS dibekukan karena penyajian laporan kuartal III tahun 2014 

terdapat banyak angka yang mencurigakan. INVS disuspensi selama 2 tahun dan 

selama masa suspensi INVS sempat menggelar RUPSLB (rapat umum pemegang 

saham luar biasa) dan merombak sejajaran direksi perusahaan. Jajaran direksi 

baru juga berjanji akan melakukan audit terhadap laporan keuangan yang 

bermasalah tersebut dalam 6 bulan, tetapi hasilnya tak kunjung terlihat. Selama 2 

tahun disuspensi INVS juga tidak mempublikasi laporan keuangan dan BEI 

mengganggap INVS tidak ada asumsi going concern. Pada tanggal 23 Oktober 

2017 INVS di delisting dari lantai BEI. 

Skandal terbaru terjadi pada PT. Bank Bukopin Tbk (BBKP), mereka 

melakukan revisi laporan keuangan tiga tahun terakhir yaitu 2015, 2016, dan 2017. 

Pada tanggal 25 April 2018 Bank Bukopin merevisi laporan keuangan tahun 2016, 

Bank Bukopin diduga melakukan manipulasi pada pendapatan kartu kredit, 

jumlah kartu kredit dimodifikasi lebih dari 100.000 kartu dan akibat dari 

modifikasi tersebut posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin 

bertambah tidak semestinya. Sejumlah variabel dalam laporan berubah signifikan, 

Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 sebesar Rp 876,44 miliar dan merevisi 

pendapatan kartu kredit sebesar Rp 742,12 miliar. Selain merevisi pendapatan 

kartu kredit, Bank Bukopin juga melakukan revisi pada pembiayaan anak usaha 

Bank Syariah Bukopin (BSB), akibat dari revisi beban penyisihan kerugian 
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penurunan nilai atas aset keuangan meningkat dari Rp 649,05 miliar menjadi Rp 

797,65 miliar, hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat Rp 148,6 miliar. 

Beberapa hal serupa juga terjadi di perusahaan Toshiba, British Telecom, 

Bank Lippo, PT. KAI. Skandal perusahaan dalam beberapa tahun terakhir 

menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pelaporan keuangan. Berbagai 

konflik dalam pengungkapan keuangan menyatakan kebutuhan untuk 

memperbaiki kualitas informasi keuangan dan memperkuat kontrol manajer 

(Madani, MoeinAddin & Rad, 2013).  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menggangap peran corporate 

governance harus diteliti lebih dalam apakah dapat memaksimalkan kualitas 

pelaporan keuangan, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai tata 

kelola perusahaan dan kualitas laporan keuangan dengan mengangkat topik yang 

berjudul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas 

Laporan Keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI)”. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di 

atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan? 
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3. Apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan? 

4. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan 

keuangan? 

5. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan? 

6. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan? 

7. Apakah komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan? 

8. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

laporan keuangan? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

3. Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan. 
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4. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laporan keuangan. 

5. Untuk mengetahui apakah komisaris independen berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

6. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

7. Untuk mengetahui apakah komite audit independen berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 

8. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas laporan keuangan. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menberikan informasi kepada 

manajemen perusahaan dalam menerapkan kebijakan manajemen sehingga 

dapat memaksimalkan kualitas laporan keuangan perusahaan. 

2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan infomasi yang 

bermanfaat kepada investor dalam menilai laporan keuangan sebuah 

perusahaan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 

3. Bagi Pihak Akademi  
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Hasil penelitian dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian 

selanjutnya terutama yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti 

dan dapat memberi wawasan yang lebih dalam mengenai kualitas laporan 

keuangan. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika penelitian ini diajukan untuk memberikan gambaran tentang 

garis besar penelitian ini. Struktur penelitian dibagi menjadi lima bab, yaitu : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang mengapa memilih judul ini, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

pembahasan dan penyusunan penelitian ini. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas mengenai model penelitian yang sebelumnya, 

teori-teori yang relevan, yang melandasi masalah yang akan diteliti 

dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi rancangan penelitian yang digunakan, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data yang dikumpulkan dan membahas 

hasil analisis mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap 
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kualitas laporan keuangan yang terdaftar di BEI (Bursa Efek 

Indonesia). 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari 

keseluruhan skripsi ini, keterbatasan dari penelitian ini, serta 

merekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 
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