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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan ialah laporan yang berisikan informasi mengenai 

keuangan perusahaan pada satu periode akuntansi yang menjabarkan kinerja 

perusahaan. Pelaporan keuangan tersusun dari pelaporan posisi keuangan, 

pelaporan laba rugi, pelaporan perubahan modal, laporan arus kas, terakhir catatan 

atas laporan keuangan(Kieso et al.,2015). Keseluruhan bagian dari satu laporan 

keuangan pada umumnya sangat diperlukan untuk pengambilan satu keputusan, 

meskipun demikian para pengguna pelaporan keuangan lebih memusatkan 

perhatian pada informasi laba yang disajikan(Kieso et al., 2015). Melakukan 

penyusunan pelaporan laba rugi yang dihasilkan oleh manajemen entitas 

merupakan salah satu indikator kinerja satu perusahan. Manajemen laba 

cenderung dilakukan para manajer dikarenakan laba perusahaan cenderung selalu 

diperhatikan dalam satu laporan keuangan.  

Menurut Yusrianti (2015),manajemen laba merupakan kejadian yang 

wajar dalam dunia perbisnisan dan berita media massa yang terjadi pada berapa 

perusahaan khususnya terkait dengan mengenai pajak. Praktek manajemen laba 

masih terjadi di Indonesia sampai saat ini. Itu adalah usaha yang dijalankanoleh 

pihak manajemen entitas untuk ikut andil dalam penyusunan pelaporan keuangan 

sehingga mendapatkan keuntungan tersendiri untuk perusahaan (Aditama & 

Purwaningsih, 2014). Manajemen laba adalah aktivitas sengaja manajer untuk 

mencurangi pelap0ran keuangan dalam batas yang diizinkan oleh aturan akuntansi 
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guna menyajikan informasi yang salah kepada pengguna pelaporan keuangan 

demi kepentingan manajer (Muetia, 2004). 

Ada pandangan berbeda tentang praktik manajemen penghasilan ini. 

Arya, et al. (2003) mempertanyakan pandangan mayoritas tentang Earnings 

Management - bahwa itu bertentangan dengan kepentingan terbaik pemegang 

saham. Mereka berpendapat bahwa beberapa penelitian akuntansi menunjukkan 

bahwa manipulasi pendapatan bukanlah kejahatan yang tidak dapat dikurangi; 

dalam batas itu mempromosikan keputusan yang efisien. Pandangan ini didukung 

oleh Dechow dan Skinner (2000) yang berpendapat bahwa beberapa Manajemen 

Laba diharapkan dan harus ada di pasar modal karena kebutuhan mendasar untuk 

penilaian dan perkiraan untuk menerapkan akuntansi akrual. Implikasi terakhir 

adalah bahwa regulator dan praktisi akuntansi cenderung melebih-lebihkan 

kekhawatiran tentang praktik manajemen laba (Munthe, 2016). 

Dorongan terbesar manajerial untuk dilakukan manajemen laba salah 

satunya merupakan untuk dapat meminimalisir fluktuasi pada laba di laporan 

keuangan dari periode keperiode selanjutnya (Niskanen et al., 2011). Selain itu, 

manajer di perusahaan juga semakin mudah dengan adanya kesempatan-

kesempatan tertentu untuk menerapkan manipulasi tersebut. Manajemen laba 

tidak serta merta dapat diartikan sebagai satu perbuatan hal yang negatif karena 

manajemen laba tidak selalu berorientasi pada pemanipulasian laba. Meski pun 

demikian secara prinsip tidaklah semua praktek menyalahi prinsip akuntansi yang 

telah ada diterima secaraumum, akan tetapi kepercayaan masyarakat 

bisaberkurang dengan adanya perbuatan atau tindakan majajemen laba ini (Nasir 

et al., 2014).  
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Aktivitas manajemen laba dapat pengaruhi oleh bermacam-macam unsur. 

Unsur yang bisa mengakibatkan manajemen laba salah satunya adalah hubungan 

politik. Perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan p0litik akan 

memper0leh berbagai manfaat dari hubungannya tersebut (Chaneyet al., 2011). 

Misalnya, dengan tujuan untuk mengelabui investor,  perusahaan bisa saja 

melakukan aktivitas menunda pelaporan keuangan dan penggelapan pada satu 

pembayaran tertentu. Kedua, perusahaan dapat membuat laporan keuangannya 

dengan kualitas laporan keuangan yang rendah politisi akan memberikan 

perlindungan sehingga perusahaan tersebut tidak menerima sanksi. 

Perusahaan ataupun anggota kelompok yang mempunyai hubungan 

dengan pemerintah yang maksimal identik dengan adanya kegiatan manajemen 

pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan mitra mereka yang berdiri 

secara independen atau sendiri. Perusahaan dapat mengelola dan melaporkan 

pendapatan melalui metode manajemen laba berbasis akrual atau RPT non-

operasional (Ding et al., 2007). Aharony et al. (2010) telah menemukan bahawa 

banyak perusahaan menggunakan RPT untuk melebih-lebihkan kinerja mereka 

selama periode penawaran umum perdana (IPO). Mereka mengungkapkan bahwa 

penjualan pihak terkait sebagian besar digunakan oleh perusahaan IPO dengan 

perusahaan induk mereka untuk memungkinkan mereka meningkatkan laba yang 

dilaporkan sedemikian rupa sehingga secara menipu dapat meningkatkan laba atas 

aset mereka. Meskipun transaksi ini benar-benar menguntungkan perusahaan yang 

dibantu, Ying dan Wang (2013) telah melaporkan bahwa dalam kebanyakan kasus 

praktiknya diikuti oleh penyaluran sumber daya ilegal yang berlebihan oleh 
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pemegangsaham pengendali untuk menghapus laba impor dari perusahaan IPO 

tersebut. 

Untuk alasan ini, perusahaan terkoneksi secara politis mungkin tidak 

hanya memiliki lebih besar manfaat dibandingkan perusahaan yang serupa tetapi 

tidak terhubung, tetapi mereka juga memiliki lebih banyak insentif untuk 

mengelola keuntungan yang biasanya mereka peroleh dari koneksi mereka. 

Manajemen laba dapat membantu mereka menyembunyikan atau mengaburkan 

melaporkan keuntungan ini, terutama yang legalitasnya meragukan (Faccio, 2006) 

Secara umum, dengan mengelola pendapatan emiten ke bawah,  dapat menutupi 

bantuan politik, melemahkan kemampuan pemantauan publik, mengurangi biaya 

politik dan kemungkinan intervensi luar dan mempertahankan reputasi mereka 

(Watts & Zimmerman, 1990; Faccio, 2006; Ramanna & Roychowdhury, 2011; 

Kothari et al., 2012). 

Studi terbaru yang menggunakan ukuran berbeda dari manajemen laba 

akrual, melaporkan bahwa keberadaan koneksi dihubungkan degan kualitas akrual  

lebih rendah, menunjukkan perusahaan yang terhubung secara politis mengelola 

pendapatan mereka lebih dari perusahaan yang tidak terhubung (Riahi-Belkaoui, 

2004; Chaney et al., 2011; Ramanna & Roychowdhury, 2010). Namun, bukti saat 

ini terbatas pada manajemen laba berbasis akrual dan karenanya mengabaikan 

efek yang berpotensi lebih berbahaya dari manajemen pendapatan riil. Dalam 

situasi, di mana teknik manajemen laba berbasis akrual dan riil cenderung 

digunakan, variasi dalam manajemen laba tidak dapat ditangkap dengan 

mempelajari penggunaan manajemen laba berbasis akrual saja (Kothari et al., 

2012; Zang, 2012). Karena perusahaan yang terhubung secara politis cenderung 
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menggunakan strategi yang paling mungkin meremehkan efek keseluruhan dari 

aktivitas manajemen laba. 

Singkatnya, emiten yang menjalin hubungan secara politis memiliki 

peluang untuk mendapatkan banyak dari koneksi politik mereka, tetapi juga lebih 

berisiko karena mereka berada di bawah pengawasan publik yang lebih tinggi dan 

tunduk pada kontrol yang lebih luas daripada perusahaan yang tidak terhubung. 

Karena alasan ini, mereka memiliki lebih banyak insentif untuk mengelola 

pendapatan mereka. Terutama jika keuntungan dari koneksi mereka besar dan 

legalitas yang meragukan, mereka mungkin perlu disembunyikan (Braam, 2015) 

Pencapaian perusahaan tidak terlepas dari adanya pengaruh politik. 

Selain memperoleh keuntungan ekonomi, beberapa perusahaan mungkin 

menunjuk direktur yang berhubungan secara politis karena memiliki pengetahuan 

dan pengalaman dengan prosedur pemerintah, wawasan mengenai pemerintah, 

kemampuan untuk meminta pemerintah untuk menarik perhatian perusahaan. 

(Ying & Wang, 2013). Pengaruh koneksi politik begitu penting digunakan dalam 

suatu perusahaan terhadap kinerja perusahaan karena hal tersebut mempengaruhi 

hubungan antara perusahaan dengan politik itu sendiri selain itu politik juga 

mempengaruhi efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Chaney et al., 

(2011) menjelaskan satu perusahan akan dikatakan memiIiki koneksi politik jika 

sekurang-kurangnya atu dari pemengang saham terbesar atau jajaran direksi 

perusahaan tersebut merupakan seseorang yang mempunyai hubugan dekat 

bersama politisi atau pernah menempati posisi sebagai politisi.  
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Berdasarkam teori didasari oleh sumber daya perusahaan, satu 

perusahaan dibantu oleh nilai koneksi politik untuk mendapatkan sumber daya 

kunci, selain itu suatu perusahaan juga akan meningkat nilainya (Pastor & 

Veronesi, 2013). Satu perusahan yang mempunyai  koneksi politik menerima 

beberapa manfaat antara lain memenangkan tender proyek dari pemerintah atau 

kemudahan untuk mendapat kontrak serta kemudahan jalan masuk untuk 

memper0leh pinjaman dari bank (Pastor & Veronesi, 2013) 

Selain itu, juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan transaksi pihak 

memiliki berelasi, yang merupakan satu hubungan diantara induk dan anak 

perusahaan (Mckay, 2012). RPT adalah pengalihan suatu sumberdaya atau 

kewajiban antarpihak berelasi tanpa memperhitungkan suatu harga. Transaksi ini 

beragam dan seringkali merupakan transaksi bisnis yang rumit antara perusahaan 

dan manajer, direksi, pemilik, atau afirmasinya sendiri. Transaksi semacam ini 

dianggap biasa dan normal dalam bisnis dan perdagangan saat ini. Dengan 

demikian, banyak perusahaan yang terlibat dalam transaksi dengan pihak berelasi. 

(Jiang et al., 2017). Sebagai contoh, suatu bisnis dapat menugaskan sebagian dari 

aktivitas operasinya kepada seorang investor yang memiliki pengaruh signifikan 

atau kontrol atas kebijakan keuangan dan operasinya. Dalam situasi ini, bisnis dan 

investor. 

Transaksi pihak berelasi pengertiannya dapat dijelaskan sebagai setiap 

transaksi ekonomi yang terdiri dari transfer sumber daya, layanan, atau liabilitas 

antara pelapor dan entitas terkait terlepas dari apakah pertimbangan tersebut 

dibebankan atau tidak (IASB, 2005). IAS 24 menguraikan daftar pihak yang dapat 

dilihat terkait dengan termasuk tetapi tidak terbatas pada pemegang saham utama, 
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anggota dewan, manajemen puncak dan pihak lain yang mampu mempengaruhi 

keputusan perusahaan. Nekhili dan Cherif (2011) mendefinisikan RPT sebagai 

transaksi antara entitas pelapor dan entitas terkait sebagai anggota dewan, 

manajer, anak perusahaan, perusahaan pengendali bersama, pemegang saham 

pengendali, perusahaan asosiasi dan entitas sejenis lainnya. Transaksi seperti ini 

dapat diperoleh di banyak perusahaan di seluruh dunia (Jiang et al., 2010; Lin et 

al., 2010) dan lebih khusus lagi di negara-negara dengan kepemilikan 

terkonsentrasi (Munir et al., 2013) atau perlindungan investor yang lemah ( Ma et 

al., 2013). 

Beberapa penelitian telah mengungkapkan aspek positif dari RPT dalam 

proses pembentukan nilai perusahaan (Jian & Wong, 2010; Loon & DeRamos, 

2009). Manfaat-manfaat ini termasuk pengurangan sumber daya transaksi yang 

efisien dan alokasi melalui pasar internal dalam grup, dan keberlanjutan unit 

bisnis yang penting tetapi kurang menguntungkan (Loon & DeRamos, 2009). 

Sebaliknya, beberapa penelitian berpendapat bahwa RPT digunakan oleh orang 

dalam (pemegang saham pengendali dan manajemen) sebagai alat untuk 

pengambilalihan perusahaan (Munir et al., 2013; Taliyang, S. M., Latif, R. A., & 

Mustafa, 2011). Namun, Jian dan Wong (2010), dan Liu dan Lu (2007) 

berpendapat bahwa motif utama di balik RPT adalah untuk tujuan manajemen 

laba. 

Pihak berelasi bisa menjalankan aktivitas yang tidak bisa dilaksanakan 

oleh pihak yang tak memilik hubugan berelasi. Misalnya, entitas yang melakukan 

transaksi penjualan barang ke perusahaan induknya dengan harga jual yang lebih 

rendah tidak boleh menjual pada harga tersebut kepada pelanggan lain (Marchini 
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et al., 2018). Pinjam atau meminjamkan uang menggunakan bunga rendah dan  

berbeda secara signifikan dari tingkat bunga yang berlaku mungkin merupakan 

hasil dari keterlibatan pihak berelasi. Ada kemungkinan transaksi yang dilakukan 

antar pihak berelasi tidak dapat dijalankan dengan jumlah yang sama seperti 

antara pihak-pihak yang tidak istimewa (Williams & Taylor, 2013) 

Perlakuan akuntansi terhadap transaksi pihak berelasi di Indonesiadiatur 

oleh PSAK No. 07 (revisi 2015). Menurut PSAK No. 07 (revisi 2015) dijelaskan 

bahwa pihak-pihak yang dianggap memiliki pihak berelasi apabila suatu pihak 

tertentu memiliki pengaruh signifikan atas pihak lain. RPT dianggap penting di 

negara-negara berkembang yang memiliki karakteristik rendahnya tingkat 

perlindungan investor, penegak hukum, dan struktur kelompok. Kurangnya 

pengungkapan mengenai transaksi pihak berelasi dan perlindungan investor yang 

rendah pada negara-negara ini telah menyulitkan pengguna lap0ran keuangan 

untuk mempertimbangkan apakah transaksi tersebut dilakukan demi tujuan 

ekonomi dan manajemen laba (Jianget al., 2017). Namun, Ikatan Akuntansi 

Indonesia berpendapat bahwa hubungan berelasi dengan satu pihak tertentu dapat 

berdampak pada pelaporan atas posisi keuangan.  

Beberapa penelitian mendokumentasikan bukti empiris jika perusahaan 

yang berhubungan dengan transaksi pihak berelasi bertujuan melakukan 

manajemen laba (Du, He, & Yuen, 2013; Jiang, Rao, & Yue, 2015), sementara 

yang lain membuktikan beberapa transaksi dimulai untuk menopang perusahaan 

yang mengalami kesulitan finansial (Gonenc & Hermes, 2008; Ying & Wang, 

2013). Beberapa perusahaan bahkan terlibat dalam transaksi pihak berelasi palsu 

demi mencapai keuntungan yang ditargetkan seperti yang terjadi pada Enron.  
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Fakt0r lainnya yang memiliki kaitan dengan manajemen laba adalah 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai sumber daya 

organisasi, kinerja perusahaan, atau ukuran tenaga kerja (Swastika, 2013). Dalam 

menanamkan modalnya tentu saja investor akan memberikan pilihan pada 

perusahaan yang mampu menunjukan kerja yang bagus agar modal yang ditanam 

akan menguntungkan. Akan tetapi, perusahaan besar cenderung menjanga 

pelaporan posisi keuangan dalam keadaan tertentu yang menjadikan kinerja 

perusahaan tidak terlalu baik, dengan cara laba yang disajikan menjadi lebih 

rendah dan nilai yang seharusnya terutama selama periode kemakmuram tinggi 

(Mahmood et al., 2015) 

Berdasarkan penjabaran latar belakang tersebut diatas penelitian ini 

menggunakan dua jenis transaksi pihak berelasi yaitu abnormal credit dan 

abnormal sale untuk menganalisa manajemen laba, maka penelitian ini berjudul 

"Pengaruh Koneksi  Politik dan Transaksi Pihak Berelasi terhadap 

Manajemen Laba Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia" 

  

1.2 Permasalahan Masalah 

 Pada saat sini manajemen laba merupakan sesuatu yang sudah dianggap 

biasa dan menjadi hal lumrah diantara kaum pelaku bisnis. Pendapatan dan 

keuntungan pasti tujuan dari pelaku bisnis mendirikan perusahaannya. Apalagi 

perusahaan dihadapi oleh persaingan yang sulit untuk tetap menjaga eksistensinya 

dalam pasar global dan dituntut untuk memiliki kompetitif dari perusahaan 
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lainnya. Hal seperti itulah yang mendorong seorang manajer melakukan aktivitas 

menyimpang saat melaporkan informasi laba atau keuntungan. 

 Kasus manipulasi laporan keuangan yang baru ini terjadi di Indonesia 

adalah kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Pencatatan 

pada perusahaan dibawah naungan Colombia Group tersebut terlihat dalam 

keadaan baik-baik saja. Namun, kondisi perusahaan berubah 180 derajat. Nilai 

utang perusahaan pembiayaan tersebut berubah secara drastis pada 09 Mei 2018 

dari normal menjadi idSD (selective default), alasannya karena salah satu kupon 

Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan SNP Finance gagal bayar.Auditor 

atau perusahaan pemeringkat tidak mengeluarkan warning atau peringatan 

sebelum gagal bayar terjadi karena diduga pihak PT Sunprima Nusantara 

Pembiayaan tidak menyampaikan laporan keuangan yang dibuat dengan benar 

atau fiktif. Keruwetan sering kali terjadi apabila satu perusahaan tidak mengelola 

persoalan laporan keuangan yang sangat vital ini dengan baik. 

 Garuda Indonesia saat ini juga kembali menjadi sorotan, laporan 

keuangan perusahaan dianggap bermasalah sehingga menuai polemik. Kontrak 

kerja senilai US$239.94 juta yang berlaku untruk 15 tahun kedepan antara Garuda 

Indonesia dengan Mahata, sudah dibukukan dan masuk ke dalam pendapatan lain-

lain di tahun pertama. Jika tidak ada kontrak kerja tersebut, Garuda Indonesia bisa 

mencatatkan kerugian mereka senilai US$244 juta. Oleh karena itu, maskapai 

tersebut dapat melakukan pembukuan laba bersih senilai US$5,02 juta.  

 Selain itu, kasus yang paling terkenal adalah skandal Enron yang terjadi 

pada tahun 2001. Kebangkrutan perusahaan ini merupakan terbesar dalam sejarah 

Amerika Serikat akibat skema penipuan akuntansi yang spektakuler, didalangi 
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oleh para eksekutif perusahaan. Perusahaan tersebut menyalahgunakan prinsip-

prinsip akuntansi dengan membesarkan nilai Mariner Energy (anak usaha Enron) 

menjadi US$ 366 jutadari yang awalnya US$ 185 juta. Akibatnya pendapatan 

fiktif sebesar US$ 181 juta timbul pada laporan keuangan Enron. 

  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

 Setelah penjabaran latar belakang dan perumusan masalah dibentuklah 

beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah koneksi politik berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah utang transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

3. Apakah penjualan transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap 

manajemen laba? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1. Tujuan Penelitian 

 Setelah penjabaran uraian sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh hubungan politik di suatu 

perusahaan terhadap manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui apakah transaksi pihak berelasi berpengaruh terhadap 

manajemen laba 
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1.4.2. Manfaat Penelitian 

Berikut ini adalah manfaat dari penelitian ini terhadap beberapa 

pihak,antara lain: 

1. Bagi investor dan pembuat peraturan di Indonesia 

Manfaat penelitian ini bagi investor dan pembuat peraturan di Indonesia 

adalah sebagai referensi untuk membantu dalam membuat keputusan 

investasi. 

2. Bagi ilmu pengetahuan 

Menfaat penelitian ini bagi ilmu pengetahuan adalah sebagai  teori dasar 

serta rancangan penelitian agar penelitian ini dapat dikembangkan. 

  

1.5 Sistematika Penelitian 

Pada sistematika pembahasan ini menjadi langkah-langkah yang 

memiliki tujuan guna memberikan penjelasan secara umum tentang isi dan 

penjelasan pada masing-masing bab. Penjelasan rinci tentang penelitian ini terdiri 

dari tujuh bab diantaranya: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan penjelasan singkat berkaitan dengan latar belakang, 

permasalahan penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat 

penelitian, serta sistematika pembahasan yang dilakukan. 

BAB II KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi landasan teori yang berhubungan dengan penelitian serta 

penjelasan mengenai penelitian sebelumnya dan mengenai variabel yang 

digunakan dan model penelitian digunakan. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan rincian tentang uraianpendekatan dan metode 

penelitian yang akan digunakan dalammenjawab permasalahan penelitian 

untuk mencapai tujuan penelitian, sertatahapan penelitian secara rinci, 

singkat dan jelas. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini memberikan penjabaran uji data, hingga penjabaran dari  

hasil dari hipotesis uji. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini memberikan rincianpenutup skripsi dengan meringkas penelitian 

secara keseluruhan, temuan-temuan yang diperoleh, dan keterbatasan-

keterbatasan yang ditemukan pada penelitian serta rekomendasi yang 

disarankan untuk peneliti di masa depan. 
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