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1.1 Latar Belakang 

Perusahaan yang sudah go public atau terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia 

(BEI) dituntut untuk mempunyai daya saing serta keunggulan kompetitif agar 

dapat terus bertahan pada dunia pasar modal. Suatu perusahaan yang baik tidak 

hanya memproduksi produk yang berkualitas bagi konsumen, akan tetapi 

perusahaan juga harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance). Tata kelola perusahaan tersebut yang akan menjamin 

going concern suatu perusahaan.  

Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik maka proses operasional 

perusahaan tersebut akan lebih dapat dikendalikan dan berjalan sesuai dengan 

prosedur yang telah ditentukan, termasuk pada proses penyusunan laporan 

keuangan. Perusahaan diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang 

lebih akurat dan mengurangi kemungkinan adanya penipuan akuntansi terutama 

dalam pelaporan tingkat laba perusahaan. 

Laba dalam laporan keuangan suatu perusahaan merupakan informasi yang 

paling diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para investor untuk melakukan 

investasi (Scott, 2015). Laba dapat dikatakan sebagai salah satu faktor penting 

bagi para investor sehingga sering digunakan oleh manajer-manajer sebagai target 

rekayasa. Proses rekayasa laba ini disebut dengan manajemen laba (earnings 

management) yang dimana manajer dapat menyesuaikan laba sesuai dengan 

keinginan mereka.  
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Manajemen laba sering dianggap sebagai hal yang negatif karena angka laba 

yang muncul pada laporan keuangan merupakan angka yang tidak aktual. Ada 

beberapa alasan pihak manajemen melakukan manajemen laba, yang pertama 

adalah untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham terhadap perusahaan. 

Selain itu, jika keuntungan atau laba semakin tinggi maka bonus yang diterima 

oleh para manajer tentunya juga akan lebih tinggi. Alasan kedua adalah untuk 

menjaga hubungan yang baik antara perusahaan dengan pihak kreditor, 

diharapkan dengan tingkat laba yang dilaporkan perusahaan akan diberikan 

sedikit kelonggaran pembayaran hutang. Alasan ketiga adalah untuk dapat 

menarik investor dalam penanaman modal. 

Menurut Sulistiyanto (2008), praktik manajemen laba ini dapat terjadi pada 

negara manapun baik negara yang sistem bisnisnya belum tertata maupun sudah 

tertata. Pada negara dengan sistem bisnis yang sudah tertata dengan baik 

seringkali tetap terjadi praktik manajemen laba seperti kasus Enron dan 

Worldcom yang terjadi di Amerika Serikat dan kasus Toshiba di Jepang.  

Beberapa kasus praktik manajemen laba juga terjadi pada perusahaan go 

public di Indonesia. PT Kimia Farma Tbk pernah melakukan markup laba sebesar 

Rp.32,6M dan PT Lippo Tbk mengeluarkan laporan keuangan dengan tiga versi 

yang berbeda. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, PT 

Ades Alfindo, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Indofarma Tbk juga pernah terlibat 

dalam kasus manajemen laba. Terjadinya kasus skandal pada beberapa perusahaan 

tersebut diakibatkan oleh lemahnya mekanisme tata kelola perusahaan. 

Kasus skandal berupa kecurangan dalam penyajian laporan keuangan yang 

dilakukan oleh perusahaan besar di dunia telah menarik perhatian sehingga publik 
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menyadari pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola 

perusahaan yang baik diharapkan dapat meminimalisasi praktik manajemen laba 

sehingga perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih 

menggambarkan kondisi perusahaan tersebut. Perusahaan yang dapat memenuhi 

lima komponen utama corporate governance yaitu transparency, accountability, 

responsibility, independency, dan fairness akan menghasilkan laporan keuangan 

yang berkualitas.  

Penelitian mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dengan praktik 

manajemen laba sudah sering dilakukan. Salah satu penelitian dilakukan oleh 

Luthan et al. (2015) mengenai pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan 

terhadap manajemen laba. Penelitian tersebut menggunakan variabel dewan 

independen, komite audit, dan kualitas audit untuk mendeskripsikan tata kelola 

perusahaan. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis ingin melakukan penelitian 

mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dengan praktik manajemen laba 

yang terjadi di Indonesia dengan judul: “Pengaruh Mekanisme Tata Kelola 

Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI).” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Ada beberapa fenomena praktik manajeman laba yang ditemukan di 

perusahaan yang besar di Indonesia. Tahun 2016, PT. Saratoga Investama Sedaya 

Tbk. portfolio investasinya bertumbuh secara pesat hingga 26% jika dibandingkan 

dengan tahun 2015 (31 Desember 2015 adalah Rp. 13,6 triliun dan 30 Juni 2016 

adalah Rp. 17,1 triliun). Dilihat dari sisi pembagian dividen, Rp. 622 miliar 
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dibayarkan pada tahun 2016 dan Rp. 268 miliar dibayarkan pada tahun 2015. 

Peningkatan nilai pasar di sektor sumber daya alam dan going concern di 

infastruktur dan konsumen merupakan pengaruh pertumbuhan portofolio. Tahun 

2016, Saratoga mulai menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) 65 dimana dengan standar ini, ditetapkan nilai wajar pada aset-aset 

investasinya, sehingga akan memberikan gambaran nyata mengenai kinerja bisnis 

perusahaan dimasa depan. Hal ini dilakukan agar mempermudah masyarakat 

mengambil keputusan investasi yang tepat. Penerapan standar akuntansi baru ini 

pada Saratoga, membuat ia berhasil mencatat unrealized gain atau laba yang 

belum terealisasi sebesar Rp. 6,34 triliun sebagai pendapatan investasi pada tahun 

2016. Hal ini mencakup penyesuaian sekali waktu dan mark-to-market dari 

peralihan ekuitas menjadi nilai wajar (Media Indonesia, 2017). 

Fenomena selanjutnya terjadi pada tahun buku 2002, PT Waskita Karya Tbk 

melakukan pencatatan kelebihan (overstated) laba bersih pada laporan keuangan 

tahun 2004 – 2007. Mereka memasukkan nilai kontrak proyek multitahun sebagai 

pendapatan tahun tertentu sehingga ada pendapatan yang harusnya diakui di tahun 

depan dianggap telah masuk tahun ini. Kasus overstated PT. Waskita Karya ini 

diketahui setelah ditemukannya pencatatan yang tidak benar oleh direktur barunya 

pada saat memeriksa kembali neraca dalam rangka penerbitan saham perdana 

tahun lalu. Disini terbukti bahwa adanya kerjasama antara direksi dengan seluruh 

pihak yang terlibat karena lemahnya fungsi pengendalian internal perusahaan 

tersebut (Bisnis Tempo, 2009) 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Sesuai uraian tentang manajemen laba terdapat potensi adanya peran tata 

kelola perusahaan sebagai pereda manajemen laba, sehingga masalah-masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran dewan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah dewan independen memiliki pengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah rapat direksi memiliki pengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah komite audit independen memiliki pengaruh terhadap manajemen 

laba? 

5. Apakah rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap manajemen laba? 

6. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap manajemen 

laba? 

7. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap manajemen 

laba? 

 

1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada isu-isu yang dikemukakan oleh 

penulis diatas adalah untuk melakukan penelitian terhadap faktor yang 

mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui apakah dewan independen memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba. 
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3. Untuk mengetahui apakah rapat direksi memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba. 

4. Untuk mengetahui apakah komite audit independen memiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba. 

5. Untuk mengetahui apakah rapat komite audit memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba. 

6. Untuk mengetahui apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba. 

7. Untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba. 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya, dapat 

memberikan wawasan lebih luas dan lebih mendalam mengenai manajemen 

laba. Selain itu penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber referensi 

dalam melakukan penelitian selanjutnya, terutama penelitian yang terkait 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba. 

2. Bagi investor dan calon investor diharapkan dapat memberikan bukti 

tentang pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap manajemen 

laba dan juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan investasi di kemudian hari. 

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini menyampaikan bahwa mekanisme tata 

kelola perusahaan adalah salah satu praktik yang sangat penting terutama 

dalam menjalankan operasi perusahaan. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I : PENDAHULUAN 

   Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, masalah penelitian, tujuan 

dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

   Bab ini berisi kerangka teoritis yang dijadikan landasan dari penelitian 

ini, model yang digunakan dalam penelitian serta perumusan hipotesis-

hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

   Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan untuk 

pemecahan masalah, meliputi rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data serta metode 

analisis data. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini berisi hasil pengolahan data yang dikumpulkan, yang terdiri 

dari statistik deskriptif, hasil uji outlier, uji kualitas data yang meliputi 

uji validitas dan uji reliabilitas serta pengujian hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

   Bab ini membahas tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya. 
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