
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan ingin mencapai kinerja yang terbaik. Investor atau 

penanam modal dalam perusahaan akan melihat kinerja perusahaan, dan 

memutuskan untuk mulai menanamkan modal ataupun tetap melanjutkan investasi 

terhadap perusahaan tersebut. 

Laporan keuangan dapat memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk 

mendapatkan laba serta membayar dividen untuk para investor. Para pihak 

memiliki tujuan yang sama, yaitu mendapatkan keuntungan. Pemberi pinjaman 

atau yang biasa disebut dengan kreditur, membutuhkan laporan keuangan 

perusahaan untuk mengetahui apakah perusahaan sanggup membayar pinjaman 

serta bunga pinjaman dengan tepat waktu. Kreditur bisa berbentuk Bank, lembaga 

bukan Bank, kreditor, individu serta entitas lainnya (Latif & Abdullah, 2015). 

Pemerintah merupakan salah satu pihak eksternal lain, karena pihak 

pemerintah dominan untuk mengurus hal yang berkaitan dengan pajak. 

Pemerintah membutuhkan laporan keuangan perusahaan untuk mengatur aktivitas 

kepentingan negara, dan tujuan utamanya adalah untuk memungut pajak para 

pengusaha-pengusaha yang menjadi kewajiban wajib pajak. Laporan suatu 

perusahaan harus bagus karena laporan keuangan merupakan aspek yang krusial 

dalam perusahaan. Manajer mengarahkan laporan ke suatu tahap laba yang 

dikehendaki oleh manajemen atau melakukan suatu tindakan dengan sengaja 
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dalam jangkauan prinsip akuntansi yang bisa diterima di umum, yaitu manajemen 

laba (John & Senbet, 1998). 

Praktek manajemen laba ini sudah dilakukan selama dekade dan terus 

berkembang di berbagai bidang bisnis sebagai alat untuk merekayasa laporan 

keuangan suatu perusahaan. Manajer bertujuan untuk mempercantik laporan 

keuangan bersangkutan yang tidak mencerminkan situasi fakta dalam perusahaan 

tersebut. Laporan keuangan berfungsi untuk mengevaluasi kemampuan dari suatu 

perusahaan dan bertujuan untuk dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan investasi. Hal-hal tersebut merupakan aspek yang penting, 

maka dari itu manajemen laba dilakukan (Chekili, 2012). 

Beberapa tahun ini, tidak sedikit orang yang meneliti tentang manajemen 

laba. Sun, Liu, dan Lan (2011) mengatakan bahwa manajer menggunakan 

manajemen laba untuk mengurangi keaslian laporan keuangan dibanding dengan 

keadaan ekonomi sekarang. Manajemen seperti ini dilakukan oleh perusahaan 

karena perusahaan tidak mampu  memberikan hasil yang sesuai dengan ekspektasi 

para pemegang saham, sehingga menyebabkan kelemahan dalam kontrol internal 

dan kegiatan operasi perusahaan, semua ini mungkin disebabkan oleh manajer 

yang  bertindak dengan tujuan kepentingan pribadi (Donaldson & Preston, 1995). 

Manajemen laba tidak jarang menjadi alat untuk manajer mengatur bonus 

yang akan didapatkan di periode-periode tertentu. Bonus tahunan yang manajer 

dapatkan biasanya bersumber dari seberapa banyak laba yang dicapai. Pihak 

manajemen menggunakan manajemen laba ini dengan tujuan meningkatkan 

pelaporan laba perusahaan, sehingga manajemen dapat memperoleh bonus 
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tergantung target yang diberikan. Laba tahun ini jika tidak mencapai target 

manajer tersebut, maka manajer dapat menaikkan laba dengan cara menurunkan 

biaya (Kouki & Elkhaldi, 2011).  

Tata kelola dari suatu perusahaan atau entitas merupakan prinsip yang 

menuntun aktivitas perusahaan supaya bisa menggapai keseimbangan antara yang 

berwewenang di perusahaan dalam memberikan tanggung jawab kepada 

pemegang saham khususnya, dan pemangku kepentingan. Tata kelola dikehendaki 

untuk mengontrol kekuasaan direktur perusahaan, manajer perusahaan, pemegang 

saham, dan lainnya yang memiliki hubungan dengan kemajuan perusahaan di 

entitas tertentu. 

 Struktur kepemilikan mempengaruhi mekanisme pemantauan dalam 

perusahaan, termasuk pemantauan kegiatan manajemen laba (Siregar & Utama, 

2008). Perbedaan kepentingan antara struktur kepemilikan dalam suatu 

perusahaan dan pihak manajemen dapat menyebabkan keputusan manajemen 

yang kurang optimal. Keputusan tersebut terjadi karena tujuan manajer dan 

pemegang saham biasanya tidak selaras. Manajer diposisikan untuk mengelola 

laba secara oportunistik untuk memaksimalkan utilitas mereka dengan 

mengorbankan pemangku kepentingan lainnya. Teori keagenan menyarankan 

bahwa mekanisme pemantauan dapat meningkatkan penyelarasan kepentingan 

manajemen dan pemegang saham dan mengurangi perilaku oportunistik apa pun 

yang dihasilkan dari konflik kepentingan (Alves, 2012).  

Tata kelola perusahaan yang terstruktur dan baik membantu dalam 

memastikan bahwa pihak manajemen telah memanfaatkan sumber daya 
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perusahaan untuk kepentingan terbaik bagi perusahaan dan melaporkan kondisi 

keuangan yang sesuai dengan fakta dalam kinerja perusahaan (Lin & Hwang, 

2010).  Penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan mengambil 

judul yaitu “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan 

Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Perusahaan Enron dan WorldCom adalah perusahaan Amerika Serikat 

yang mengalami kebangkrutan karena praktik manajemen laba ini dengan 

memalsukan laporan ke publik dan diketahui oleh publik. Kasus ini berdampak 

pada perusahaan-perusahaan lain maupun ekonomi karena kedua perusahaan 

tersebut termasuk perusahaan yang sangat besar. Perusahaan global lain seperti 

Cadbury plc pada bulan Desember 2006 diumumkan telah melebih-lebihkan 

rekeningnya pada tahun 2005 dan akibatnya CEO dan direktur keuangan dipecat 

di Bournemouth, Inggris oleh Cadbury Schweppes U (Ajai, 2013).  

Perusahaan dari Jepang Toshiba Corporation, tim manajemen khususnya 

Presiden dan CEO Toshiba Corporation Hisao Tanaka dan pendahulunya Norio 

Sasaki melakukan penyimpangan pencatatan keuntungan perusahaan dari tahun 

2008. Manajemen melakukan penggelembungan laba total hingga sebesar 1,2 

miliar dollar AS. Hal ini menyebabkan tutupnya pabrik pada tahun 2016 karena 

turunnya penjualan terus-menerus tiap tahunnya (Johannesalberto, 2017). 
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. Perusahaan Indonesia yaitu PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) juga 

ditemukan memanipulasikan laporan keuangannya pada tahun 2014, laba yang 

dicantumkan overstated, hal ini menyebabkan PT INVS dibekukan selama 4 bulan 

untuk dilakukan pengecekan kembali (Finance, 2015). Peristiwa-peristiwa yang 

telah terjadi ini, membuat penulis tertarik untuk meneliti tentang manipulasi laba 

di perusahaan Indonesia, dan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat 

mempengaruhi terjadinya manipulasi laba ini, serta diharapkan dapat bermanfaat 

untuk kedepannya . 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan 

yaitu: 

1. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan positif pada manajemen 

laba? 

2. Apakah dewan independen berpengaruh signifikan positif pada 

manajemen laba? 

3. Apakah komite audit berpengaruh signifikan positif pada manajemen 

laba? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif pada 

manajamen laba? 

5. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan positif pada 

manajamen laba? 
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6. Apakah kepemilikan konstitusional berpengaruh signifikan negatif pada 

manajamen laba? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1  Tujuan Penelitian 

              Penelitian ini dilakukan dengan memiliki beberapa tujuan penelitian 

yaitu: 

1. Mengidentifikasi apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan positif 

pada manajemen laba. 

2. Mengidentifikasi apakah dewan independen berpengaruh signifikan 

positif pada manajemen laba. 

3. Mengidentifikasi apakah komite audit berpengaruh signifikan positif 

pada manajemen laba. 

4. Mengidentifikasi apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan 

negatif pada manajamen laba. 

5. Mengidentifikasi apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan 

positif pada manajamen laba. 

6. Mengidentifikasi apakah kepemilikan konstitusional berpengaruh 

signifikan negatif pada manajamen laba. 

1.4.2  Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih dalam 

tentang manajemen laba perusahaan dan bahan pertimbangan dalam 

membuat keputusan investasi. 

 

 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian digunakan sebagai arahan terhadap pihak manajemen supaya 

pihak manajemen bisa memberikan informasi keuangan yang tepat untuk 

pihak internal ataupun eksternal dan lebih memahami pengaruh tata 

kelola perusahaan pada tindakan manajemen laba yang dilaksanakan oleh 

manajemen perusahaan. 

3. Bagi akademisi 

Penelitian ini dapat memperkaya wawasan terhadap praktik manajemen 

laba serta memberikan pengetahuan mengenai dampak tata kelola 

perusahaan pada manajemen laba. Penelitian juga diharapkan untuk dapat 

menjadi referensi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini akan diuraikan tentang latar belakang mengapa memilih topik 

bersangkutan, permasalahan, tujuan, manfaat penelitian serta sistematika 

skripsi. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
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Pembahasan ini memfokuskan pada literatur yang membahas konsep 

teoretis yang relevan dengan permasalahan penelitian serta perumusan 

hipotesis.  

 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu bab 

yang menguraikan tentang hasil uji penelitian dan pembahasan dari data 

yang telah diperoleh. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan tentang semua kesimpulan dari semua bab-bab yang 

telah ditulis, hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan 

penelitian yang akan dihadapi, serta rekomendas i yang akan 

disarankan oleh penulis dan cara mengimplikasinya. 
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