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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Laporan keuangan ialah termasuk alat penting dalam menilai kinerja 

perusahaan (Wimelda & Chandra, 2018). Sesuai standar akuntansi keuangan yang 

disahkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), laporan keuangan ialah hasil proses 

akuntansi yang mempunyai tujuan dalam menyediakan informasi atas kinerja 

keuangan perusahaan dan memungkinkan pengguna internal dan juga eksternal 

dalam mengambil keputusan ekonomi (Nurdiniah & Herlina, 2015).  

 Setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan yang akan dicapai. Salah satu 

tujuannya adalah menginginkan laba sebesar-besarnya, sehingga manajemen 

sering menyalahgunakan laporan keuangan dengan memanipulasi angka laba yang 

tercantum pada laporan keuangan, yang tentunya dapat menyebabkan kesalahan 

penyampaian informasi untuk pengambilan keputusan. Tindakan ini disebut 

manajemen laba, manajemen laba didefinisikan sebagai “praktik distorsi kinerja 

keuangan yang sebenarnya pada perusahaan” (Klein, 2002).  

 Salah satu karakteristik perusahaan pada umumnya adalah memisahkan 

kepemilikan dengan pengendalian yang menyebabkan timbulnya konflik agensi. 

Konflik agensii adalah konflik yang timbul karena ketidaksamaan kepentingan 

antara manajer dan pemilik (Jensen & Meckling, 1976). Pengendalian atas 

perusahaan dilakukan oleh pihak manajemen, sehingga ada kemungkinan 

dilakukan tindakan manipulasi laba supaya kinerja terlihat seolah bagus 

ditunjukan dengan tingkat laba pada laporang keuangan. 
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 Richardson (2000) menyatakan dalam penelitiannya ketika asimetri 

informasi tinggi, pemilik saham tidak mempunyai kepentingan untuk memeriksa 

manajemen laba. Asimetri informasi terjadi saat ada ketidakseimbangan informasi 

yang dimiliki pihak manajemen dan pemegang saham. Manajemen laba juga 

terjadi saat pemegang saham tidak mempunyai sumber cukup atau informasi 

berkaitan dengan kegiatan manajemen, akan tetapi tindakan memanipulasi laba 

tersebut bisa diminimalkan melalui peran struktur kepemilikan dalam cara 

pengawasan yang bertujuan menyelaraskan konflik antara pemilik dan pengendali. 

 Pada kenyataannya, praktik manajemen laba mulai banyak terungkap 

sejak tahun 2000 khususnya di Amerika dan Asia. Kasus fraud yang sudah tidak 

asing lagi yaitu Enron (2001), adapun Worldcom (2002) dan Olympus (2002). 

Kemudian pada tahun 2009 terungkap lagi kecurangan besar yang dilakukan salah 

satu perusahaan terbesar di India yaitu Satyam dengan memanipulasi nilai-nilai 

asetnya (Bhasin, 2013). 

 Adapun penyebab lain yang juga dapat mempengaruhi terjadinya praktik 

manajemen laba yaitu dewan komisaris independen. Penelitian yang dilakukan 

oleh Beasley (1996),  menjelaskan bahwa independensi dan ukuran dewan 

komisaris memberi pengaruh terhadap kemampuan mengawasai proses pelaporan 

keuangan perusahaan. 

 Berdasarkan uraian di atas, sehingga akan dilakukan penelitian yang 

bertujuan menganalisis pengaruh tata kelola perusahaan dalam hal struktur 

kepemilikan dan independensi komisaris terhadap tindakan manajemen laba, 

dimana dapat merugikan pihak pemakai informasi pada laporan keuangan. Oleh 
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sebab itu, laporan penelitian ini diberi judul “Analisis Pengaruh Struktur 

Kepemilikan terhadap Manajemen Laba yang Dimoderasi Independensi 

Dewan Komisaris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Pada uraian sebelumnya telah disebutkan bahwa skandal atau kasus 

kecurangan perusahaan dalam praktik manajemen laba mulai marak terungkap 

pada abad ke-20. Selain di Amerika, kasus serupa juga terjadi pada perusahaan go 

public di Indonesia yaitu PT. Kimia Farma Tbk pada 2001 yang sudah tidak asing 

lagi dengan skandal penyajian laba pada laporan keuangan yang digelembungkan, 

begitu juga pada tahun 2004 oleh PT. Indofarma Tbk. Kemudian contoh kasus 

lainnya yaitu pada PT. Kereta Api Indonesia (PT KAI) di tahun 2005 dengan 

skandalnya memanipulasi laba pada laporan keuangan. Perusahaan besar 

khususnya go public memiliki intensif cukup besar dalam melakukan praktik 

manajemen laba, dikarenakan harus bisa memenuhi harapan investor dan 

pemegang saham (Makaombohe, Pangemanan, & Tirayoh, 2014). 

 PT  KAI yang merupakan perusahaan BUMN ini diketahui melakukan 

manipulasi data saat menyajikan laporan keuangan tahun 2005. Pada laporan 

perusahaan tercatat keuntungan Rp 6,9 Milyar, sedangkan setelah dikaji lebih 

lanjut ternyata sebaliknya perusahaan mengalami kerugian Rp 63 Milyar.  

 Laporan tahun 2005 yang telah diaudit oleh akuntan publik diserahkan 

direktur untuk disetujui, tetapi komisaris menolak untuk menyetujui. 

Ketidaksamaan pendapat terjadi antara komisaris dan auditor menunjukkan PT 
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KAI memiliki tata kelola perusahaan kurang baik. Kekurangan tersebut 

menyebabkan komite audit baru dapat mengakses laporan perusahaan setelah 

diaudit oleh akuntan publik. 

 Laporan keuangan tersebut dikabarkan telah dimanipulasi oleh beberapa 

pihak tertentu. Ada beberapa kejanggalan yang ditemukan, ada data-data yang 

disajikan tidak sesuai standar akuntansi keuangan. Manipulasi yang dilakukan 

oleh manajemen bersifat jangka pendek, karena hanya menginginkan laba untuk 

tujuan kepentingan pribadi/manajemen (motivasi bonus). 

 Pada kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, Septian dan Anna (2014) 

mengatakan karena adanya masalah dalam konservatisme akuntansi yang bermula 

dari pihak manajemen yang kurang berhati-hati dalam menyajikan laporan 

keuangan.  Penelitian yang dilakukan Adebiyi dan Olowookere (2016) 

membuktikan bahwa struktur kepemilikan yang sesuai dengan kondisi perusahaan 

adalah salah satu cara efektif dalam mengurangi manajemen laba. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Jaggi, Leung, dan Gul (2009) pada 

perusahaan Hongkong membuktikan bahwa independensi dewan juga 

berpengaruh pada praktik manajemen laba. Tingginya independensi dewan 

dikaitkan dengan pengawasan yang lebih efektif dalam membatasi manajemen 

laba. Ini menunjukkan bahwa independensi dewan yang lebih tinggi cenderung 

menghalangi manajer untuk memanipulasi laba yang dilaporkan. Begitu juga 

berdasarkan studi pada data perusahaan di Amerika Serikat dan Inggris, Dechow 

dan Dichev (2002) mendokumentasikan bahwa perusahaan dengan dewan 

independen cenderung lebih sedikit melakukan tindakan manajemen laba.  
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Setelah menguraikan latar belakang serta permasalahan penelitian secara 

singkat, dapat disimpulkan pertanyaan penelitian sebagai berikut. 

1. Apakah struktur kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tindakan manajemen laba? 

2. Apakah independensi dewan komisaris memoderasi pengaruh 

kepemilikan keluarga terhadap tindakan manajemen laba? 

3. Apakah struktur kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tindakan manajemen laba? 

4. Apakah independensi dewan komisaris memoderasi pengaruh 

kepemilikan manajerial terhadap tindakan manajemen laba? 

5. Apakah struktur kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap tindakan manajemen laba? 

6. Apakah independensi dewan komisaris memoderasi pengaruh 

kepemilikan institusional terhadap tindakan manajemen laba? 

7. Apakah struktur kepemilikan asing memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap tindakan manajemen laba? 

8. Apakah independensi dewan komisaris memoderasi pengaruh 

kepemilikan asing terhadap tindakan manajemen laba? 

9. Apakah struktur kepemilikan external block holders memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap tindakan manajemen laba? 

10. Apakah independensi dewan komisaris memoderasi pengaruh 

kepemilikan external block holders terhadap tindakan manajemen laba? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

 Setelah mengajukan pertanyaan penelitian, maka diuraikan tujuan 

penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis pengaruh signifikan antara struktur kepemilikan keluarga 

dan tindakan manajemen laba. 

2. Menganalisis pengaruh moderasi independensi dewan komisaris terhadap 

hubungan kepemilikan keluarga dan manajemen laba. 

3. Menganalisis pengaruh signifikan antara struktur kepemilikan manajerial 

dan tindakan manajemen laba. 

4. Menganalisis pengaruh moderasi independensi komisaris terhadap 

hubungan kepemilikan manajerial dan manajemen laba. 

5. Menganalisis pengaruh signifikan antara struktur kepemilikan 

institusional dan tindakan manajemen laba. 

6. Menganalisis pengaruh moderasi independensi komisaris terhadap 

hubungan kepemilikan institusional dan manajemen laba. 

7. Menganalisis pengaruh signifikan antara struktur kepemilikan asing dan 

tindakan manajemen laba. 

8. Menganalisis pengaruh moderasi independensi komisaris terhadap 

hubungan kepemilikan asing dan manajemen laba. 

9. Menganalisis pengaruh signifikan antara struktur external block holders 

dan tindakan manajemen laba. 
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10. Menganalisis pengaruh moderasi independensi komisaris independen 

terhadap hubungan external block holders dan manajemen laba. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

 Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memperbaiki sistem tata 

kelola perusahaan melalui independensi dewan komisaris dan sistem 

manajemen pada struktur kepemilikan. Penelitian ini juga diharapkan 

mampu memberi informasi lebih serta bahan pertimbangan atas faktor-

faktor yang perlu diperhatikan perusahaan dalam mencegah timbulnya 

manajemen laba yang dapat menurunkan akuntabilitas perusahaan. 

2. Bagi investor 

 Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan perspektif baru bagi 

investor maupun sebagai informasi tambahan yang perlu diperhatikan 

investor dalam upaya peningkatan independensi dewan komisaris pada 

perusahaan dengan struktur kepemilikan yang berbeda-beda. 

3. Bagi akademisi 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi lebih maupun bukti 

dalam mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya mengenai 

manajemen laba khususnya kaitannya dengan struktur kepemilkan 

perusahaan dan independensi dewan komisaris. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

 Penulisan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi 5 bab yaitu 

pendahuluan, kerangka teoritis dan perumusan hipotesis, metode penelitian, 

analisis, dan pembahasan. Sistematika pada penulisan ini guna mempermudah 

pemahaman penelitian. Isi penelitian secara garis besar adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisikan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 Bab ini membahas mengenai teori landasan dan penelitian terdahulu yang 

relevan untuk digunakan sebagai dansar pengembangan model penelitian, 

serta juga diuraikan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai objek penelitian, definisi variabel yang 

digunakan dalam penelitian, teknik analisis data, serta metode analisis 

data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini terdiri atas pembahasan atau analisis atas hasil pengujian data 

yang dilakukan dan hasil dari uji hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan atas hasil dari analisis serta pembahasan yang 

dijelaskan pada bab sebelumnya, kemudian kekurangan yang disadari peneliti 

dalam penelitian, dan masukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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