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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pertumbuhan ekonomi global yang semakin lamban tidak menyebabkan 

seluruh perusahaan menunjukkan kinerja yang buruk. Ada perusahaan yang 

mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan. Kinerja perusahaan yang tersaji 

dalam laporan keuangan belum tentu mampu mencerminkan kondisi perusahaan 

yang sebenarnya. Keadaan ini bisa disebabkan karena kemampuan manajemen 

dalam mengelola laba (Chandrasegaram, Rahimansa, Rahman, Abdullah, & Mat, 

2013). 

Pengelolaan laba atau manajemen laba terjadi ketika manajer 

menggunakan keputusannya dalam pelaporan keuangan atau saat penyusunan 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan agar menimbulkan gambaran yang 

salah bagi stakeholder tentang kinerja ekonomis perusahaan ataupun untuk 

mempengaruhi hasil kontraktual yang bergantung pada angka akuntansi yang 

dilaporkan (Syamsul, 2016).  

Di awal tahun 2000, dunia dihebohkan dengan kebangkrutan perusahaan-

perusahaan besar di Amerika karena praktik manajemen laba, seperti Enron 

(2001), WorldCom (2002), HealthSouth (2003), Lehman Brothers (2008), dan 

Satyam (2009). Kasus serupa juga terjadi di Indonesia seperti yang dialami oleh 

PT. Kimia Farma, Tbk (2001) dan PT. Indofarma (Persero), Tbk (2004). Kasus-

kasus yang terjadi ini telah memicu dunia internasional untuk mengembangkan 

dan mengimplementasikan tata kelola perusahaan. Implementasi tata kelola 
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perusahaan yang baik diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik 

manajemen sehingga perusahaan bisa menghasilkan laporan keuangan yang 

relevan dan andal (Gulzar & Wang, 2015). 

Tata kelola perusahaan dapat diwujudkan melalui beberapa bagian seperti 

karakteristik dewan, sturktur kepemilikan, kualitas audit, dan karakteristik 

perusahaan (Sellami & Slimi, 2016). Konstruk dari tata kelola perusahaan dapat 

memberikan pengaruh pada kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai misi 

usaha, yaitu untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan kekayaan pemegang 

saham. Keberadaan mekanisme tata kelola dapat mengurangi ruang lingkup 

oportunistik manajerial dalam memanipulasi laba perusahaan (Marra & Mazzola, 

2014). 

Salah satu isu tata kelola perusahaan yang berkembang saat ini ialah isu 

gender. Gender merupakan sebuah konsep yang memandang perbedaan antara 

pria dan wanita dari sudut non biologis misalnya dari aspek sosial, budaya, dan 

perilaku (Mutmainah, 2015). Keberagaman gender dipercaya memiliki pengaruh 

kuat terhadap tata kelola perusahaan sehingga bisa mengurangi praktik 

manajemen laba di perusahaan dan memberikan manfaat kepada perusahaan 

seperti terdapat banyak alternatif perpektif dalam pengambilan keputusan 

(Krishan & Parsons, 2015). 

Menurut Peni dan Vahaama (2010), manajemen laba dikaitkan dengan 

perbedaan gender dari top manajemen perusahaan tentunya akan memiliki 

dampak pada praktik manajemen laba dengan kualitas pelaporan keuangan yang 

baik. Keberadaan dewan direksi wanita bisa menurunkan tingkat manajemen laba 
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(Gavious, et al. 2012). Menurut Shamsul (2016) isu wanita di dewan direksi 

mendapat perhatian yang signifikan sehingga banyak yang berpendapat bahwa 

direksi wanita berpotensi mengubah perilaku dewan direksi karena nilai etika 

wanita, gaya kepemimpinan, dan tingkat risiko yang lebih tinggi dalam 

manajemen perusahaan. 

Adanya perbedaan hasil penelitian yang dijelaskan sebelumnya membuat 

penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pengaruh gender dalam tata kelola 

perusahaan terhadap manajemen laba perusahaan yang ada di Indonesia, maka 

penulis melakukan penelitian dengan topik “ANALISIS PENGARUH 

KEPEMIMPINAN WANITA DALAM TATA KELOLA PERUSAHAAN 

TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA UNTUK TAHUN 2013-2017“ 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Kasus terbaru tentang manajemen laba ialah perusahaan Tesco yang 

merupakan perusahaan retail terbesar di Inggris terlibat dalam skandal akuntansi. 

Tesco menyetujui untuk membayar kompensasi dan santunan senilai 162 juta 

dolar Amerika atas skandal akuntansi yang terjadi di tahun 2014, sehingga 

membuat Tesco mengalami krisis terbesar selama perusahaan tersebut didirikan. 

Pengauditan investigatif yang dilakukan Deloitte menemukan pengakuan laba 

yang lebih awal dilakukan Tesco, sebesar £75juta sebelum periode 2013-2014 dan 

£118juta pengakuan terjadi pada periode tahun 2014-2015. 
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Tata kelola perusahaan merupakan konsep yang didasarkan teori agensi 

untuk meminimalkan masalah keagenan yang terjadi. Mekanisme yang diberikan 

seperti pengendalian yang efektif dalam mengarahkan kegiatan operasional dan 

mengidentifikasi pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tata 

kelola perusahaan diharapkan dapat mengurangi dorongan manajemen untuk 

melakukan manajemen laba sehingga laporan keuangan yang dilaporkan 

mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya (Yossy, 2016). 

Faktor lain pada bagian tata kelola perusahaan yang juga dianggap penting 

untuk mempengaruhi manajemen laba ialah struktur kepemilikan. Berbagai 

penelitian yang telah membuktikan bahwa salah satu mekanisme yang efektif 

untuk mengurangi praktik manajemen laba pada perusahaan adalah pemilihan 

stuktur kepemilikan yang sesuai dengan keadaan perusahaan (Adebiyi & 

Olowookere, 2016). 

Tata kelola perusahaan yang baik dan adanya wanita dalam dewan direksi 

bisa mengurangi praktik manajamen laba di perusahaan. Direksi wanita berpotensi 

untuk mengubah perilaku dewan, dilihat dari nilai etika wanita dan gaya 

kepemimpinan dalam mengelola perusahaan. Hal ini dipercaya memiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba perusahaan (Yossy, 2016). 

Berdasarkan contoh diatas, bisa disimpulkan bahwa masalah manajemen 

laba bisa terjadi karena adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan 

antara agen, serta perbedaan kepentingan atas laporan keuangan bagi pihak 

eksternal dan internal perusahaan. Tingkat manajemen laba tersebut dapat 

diturunkan dengan adanya wanita dalam dewan direksi dan tata kelola perusahaan 
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yang baik sehingga dapat mengurangi perilaku oportunistik manajerial, serta 

pengawasan dan pemantauan yang ketat dalam mekanisme tata kelola (Shamsul, 

2016). 

1.3 Pertanyaan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, pertanyaan yang akan 

dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah dewan direksi independen memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap manajemen laba? 

2. Apakah ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

manajemen laba? 

3. Apakah wanita dalam dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap manajemen laba? 

4. Apakah ukuran audit komite memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

manajemen laba? 

5. Apakah kepemilikan keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

manajemen laba? 

6. Apakah kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap manajemen laba? 

7. Apakah kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap manajemen laba? 

8. Apakah konsentrasi kepemilikan memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap manajemen laba? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Hasil dari perumusan masalah di atas, penulis rincikan tujuan dari 

penelitian ini ke dalam uraian berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan direksi independen terhadap

manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan direksi terhadap manajemen

laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh wanita di dewan direksi terhadap manajemen

laba. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran audit komite terhadap manajemen

laba. 

5. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap manajemen

laba. 

6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen

laba. 

7. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap

manajemen laba. 

8. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen

laba. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai tambahan literatur para 

peneliti selanjutnya dan dapat memberikan bukti empiris mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan ilmu pengatahuan tambahan khususnya di 

bidang akuntansi. 

b. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan perusahaan dalam penerapan tata kelola perusahaan dan 

pertimbangan dalam menentukan pemimpin agar tidak terjadinya 

manajemen laba. 

c. Bagi investor dan masyarakat umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dampak 

kepemimpinan wanita dan konsep tata kelola perusahaan terhadap 

manajemen laba. 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk memberikan gambaran umum 

mengenai bagian-baguan dari pembahasan setiap bab dalam penelitian. 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mejelaskan tentang latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta 

sistematika pembahasan dari penyusunan penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar 

acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, 

kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pembahasan dalam bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek 

penelitian, definisi operasional variabel yang diuji dalam penelitian, teknik 

pengumpulan data yang diperlukan, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Uraian dalam bab ini mengenai gambaran subyek penelitian dan analisis 

data dari hasil penelitian yang meliputi analisis deskriptif, pengujian 

hipotesis, serta pembahasan. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Uraian dalam bab ini mengenai penjelasan kesimpulan yang didapatkan 

dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta rekomendasi untuk 

menunjang penelitian selanjutnya. 
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