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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tidak sepenuhnya kinerja perusahaan terdampak dikarenakan 

perekonomian yang semakin menurun. Masih adanya kinerja dalam perusahaan 

yang dapat memperlihatkan hasil yang memuaskan. Kondisi kinerja suatu 

perusahaan yang sebenarnya tidak dapat dicerminkan sepenuhnya dalam 

penyajian laporan keuangan. Keadaan seperti ini dikarenakan oleh adanya 

kemampuan pihak manajemen dalam tindakan pengelolaan laba 

(Chandrasegaram, Rahimansa, Rahman, Abdullah, & Mat, 2013). 

Pihak manajemen adalah pihak yang telah diberikan wewenang dari 

pemilik perusahaan dan tanggung jawab dalam memuaskan kepentingan pemilik 

perusahaan. Akan tetapi pihak manajemen lebih memilih untuk memuaskan 

kepentingan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dari perbedaan 

kepentingan tersebutlah yang dapat menimbulkan konflik sehingga kemungkinan 

terjadinya praktik manajemen laba di perusahaan lebih besar. 

Pengukuran keberhasilan suatu perusahaan diukur dari penyajian jenis 

laporan keuangan yaitu laporan laba rugi. Namun sering kali laba dalam angka 

yang disajikan ke dalam laporan tersebut dipengaruhi oleh fleksibilitas dalam 

penentuan metode akuntasi yang diterapkan dalam suatu perusahaan. Ada 

beberapa metode-metode dalam akuntansi yang dapat dipakai dalam proses 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan antara lain metode pencatatan 

akuntansi (Cash Basis or Accrual Basis), metode penilaian persediaan (Periodic 

Inventory System or Perpetual Inventory System), serta metode penyusutan 
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(Straight-line or Double Declining). Menurut Siregar dan Utama (2008) 

mengemukakan bahwa salah satu penyebab kemungkinan pengelolaan laba 

(earnings management) yang terjadi dikarenakan adanya fleksibilitas dalam 

penerapan metode akuntansi yang terbuka sehingga pihak manajemen dapat 

bebas memilih kebijakan penggunaan metode akuntansi pada perusahaan. 

Dalam hal ini, cenderung pihak manajemen akan melakukan manipulasi 

laporan keuangan yang bertujuan agar laporan keuangan yang disajikan menjadi 

kelihatan lebih baik dimata pemilik perusahaan (principal). Tujuan utama 

perusahaan yang mengharapkan penyajian dalam laporan keuangan yang 

transparan dan akuntabilitas telah menyimpang dikarenakan tindakan tidak sesuai 

yang dilakukan oleh pihak manajemen. Tindakan penyimpangan yang dibuat 

tersebut oleh para pihak manajemen yaitu merupakan satu bentuk dari praktik 

manipulasi laba. 

Adanya faktor-faktor dalam pelaksanaan praktik yang tidak sehat yang 

dilakukan oleh para pihak manajemen saat perusahaan tidak mampu mencapai 

laba perusahaan yang telah di targetkan disebut dengan manajemen laba. Meutia, 

Saftiana, dan Faisal (2017) mengemukakan bahwa manajemen laba (earnings 

management) merupakan salah satu usaha dari pihak manajemen yang disengajai 

dalam bentuk manipulasi laporan keuangan yang dirancang dengan batasan 

prinsip-prinsip akuntansi yang masih diperbolehkan yang bertujuan untuk 

menyesatkan para pengguna laporan keuangan dalam pemberian informasi hanya 

untuk kepentingan pribadi bagi pihak manajemen. 

Dikemukakan oleh Porta, Lopez-de-silanes, Shleifer, dan Vishny (2000) 

bahwa timbulnya konflik keagenan yang menyebabkan terjadinya praktik 
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manajemen laba adalah adanya pemisahan fungsi pemilik perusahaan (principal) 

dengan pihak manajemen (agent). Dari adanya fungsi pemisahan tersebut, pihak 

manajemen diberikan tugas dan kewenangan oleh pemilik perusahaan dengan 

mengatur jalannya perusahaan dalam pengelolaan dana serta pengambilan 

keputusan perusahaan dengan atas nama pemilik. Pengelolaan perusahaan oleh 

pihak manajemen yang leluasa memungkinkan terjadinya  penyalahgunaan  

wewenang  yang  mengarah  pada  proses memaksimalkan laba demi kepentingan 

pribadi pihak manajemen. Hal tersebut kemungkinan terjadi dikarenakan pemilik 

perusahaan tidak mempunyai informasi yang dimiliki oleh pihak manajemen 

(asymmetric information). 

Good Corporate Governance (GCG) atau tata kelola perusahaan yang 

baik merupakan suatu mekanisme upaya dalam pengendalian serta pengelolaan 

yang dapat meminimalisirkan pihak manajemen di dalam perusahaan untuk 

melakukan tindakan manajemen laba. Seperti dikemukakan oleh Nor, Bahari, 

Adnan, Kamal, dan Ali (2016) bahwa tata kelola merupakan salah satu bentuk 

rencana yang dapat dipakai oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan 

dalam suatu perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai hak dan 

kewajiban masing-masing dengan teratur. Pembentukan mekanisme corporate 

governance yang tepat sangat penting bagi penerapan sumber daya yang optimal, 

peningkatan akan daya tanggap, transparasi dan perlindungan akan hak-hak 

pemilik perusahaan (Sun, Lan, & Liu, 2014). 

Menurut teori agensi bahwa adanya hubungan langsung antara corporate 

governance dan mekanisme kualitas laba. Hasan dan Butt (2009) dan Ullah dan 

Latif (2008) menyatakan bahwa struktur kepemilikan adalah salah satu hal 
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terpenting dalam karateristik corporate governance di suatu perusahaan, dimana 

struktur kepemilikan akan langsung mempengaruhi kinerja perusahaan. 

Teori akan kepemilikan perusahaan muncul untuk menjelaskan bahwa 

bagaimana pemilik perusahaan berdampak langsung terhadap manajemen laba. 

Para pihak manajemen harus dapat memberikan tanggapan terhadap wewenang 

yang diberikan oleh pemilik perusahaan yaitu pertimbangan akan kekuatan, 

legitimasi dan urgensi (Almahrog, Marai, & Knezevic, 2015). Peneliti 

sebelumnya telah menggunakan teori kepentingan kepemilikan untuk 

menyarankan agar pemilik perusahaan mampu untuk berpengaruh langsung 

terhadap keputusan pihak manajemen  dalam  kegiatan  perusahaan (Grougiou, 

Leventis, Dedoulis, & Owusu-Ansah, 2014), perlakuan manajemen (Halioui & 

Jerbi, 2012), dan struktur organisasi (Sun et al., 2014). Velury dan Jenkins (2006) 

menyatakan bahwa penggunaan akan teori kontingensi strategi menyebabkan 

perlakuan manajemen, strategi yang diterapkan dan struktur organisasi 

mempengaruhi kinerja perusahaan.  

Terdapat beberapa pembahasan yang telah berhasil dirangkum menjadi 2 

pokok inti untuk mendukung penelitian ini. Pertama, penelitian yang dilakukan 

adalah membandingkan antara pengaruh akan struktur kepemilikan terhadap 

kinerja perusahaan serta kualitas laporan dari berbagai negara maju dan 

berkembang yaitu dengan menggabungkan antara kepemilikan konsentrasi dan 

identitas kepemilikan, yang telah memberikan bukti akurat mengenai keterkaitan 

antara struktur kepemilikan dan kualitas akan informasi keuangan, (Slovin & 

Sushka, 2016). Kedua, penelitian yang telah dilakukan ini juga telah meneliti 

perubahan peraturan akan perusahaan pada tata kelolanya dan transparasi 
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perusahaan tersebut dari berbagai negara maju dan berkembang. 

Aggarwal, Erel, Ferreira, dan Matos (2011)  dan Ramalingegowda dan Yu 

(2012) menyatakan bahwa tingkat kemampuan memantau pemegang saham 

(shareholders) akan mampu menghasilkan tata kelola perusahaan yang positif, 

yang dimana dalam kasus ini menghasilkan kualitas laba. Penelitian selanjutnya 

harus mampu mempertimbangkan biaya kepemilikan yang berhubungan dengan 

kebijakan pelaporan keuangan perusahaan. 

Berhubungan dengan penjelasan uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa 

struktur kepemilikan dapat berpengaruh terhadapa kinerja perusahaan dalam 

manajemen laba. Judul dalam penelitian ini yaitu “Analisis Pengaruh Struktur 

Kepemilikan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia” diterapkan untuk mengetahui pengaruh dari 

mekanisme kontrol oleh struktur kepemilikan terhadap manajemen laba. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Guna dan Herawaty (2010) mengemukakan bahwa pihak manajemen 

mempunyai kepentingan pribadi yang teguh atas pemilihan kebijakan-kebijakan 

akuntansi. Sehingga kemungkinan besar manajemen akan melakukan manajemen 

laba atas pemilihan kebijakan akuntansi yang fleksibilitas. Beberapa perilaku 

pihak manajemen yang melakoni terjadinya tindakan tersebut yaitu pertama, 

adanya perilaku yang oportunistik dari pihak manajemen yang memiliki 

kemampuan untuk memaksimalkan utilitas dalam kontrak, kos politik dan 

kompensasi. Kedua, munculnya beberapa perspektif akan kontrak efisien ketika 

praktik manajemen laba dilaksanakan yang bertujuan untuk mendapatkan 
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keuntungan bagi semua pihak yang terlibat dalam kontrak. 

Sebenarnya, manajemen laba merupakan fenomena umum yang sering 

terjadi di beberapa perusahaan. Ada kasus Enron yang dimana perusahaan 

mengupayakan dalam pemanipulasian data laporan keuangan dengan cara 

menaikan secara drastis pendapatannya sejumlah US$ 600 juta lebih yang 

sebenarnya tidak ada dalam kondisi perusahaan tersebut. Kasus serupa juga ada 

di negara Indonesia pada perusahaan yang bergerak di bidang layanan distribusi 

dan perdagangan produk kesehatan yaitu PT Kimia Farma Tbk yang melakukan 

manipulasi laporan keuangan pada tahun 2001 dengan menaikan laba bersih 

mencapai Rp 132 milyar. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Didasarkan oleh rumusan masalah diatas, masalah penelitian ini dapat 

diuraikan berikut: 

1. Apakah kepemilikan konsentrasi berpengaruh signifikan t erhadap 

manajemen laba? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba? 

3. Apakah kepemilikian asing berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba? 

4. Apakah kepemilikan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba? 

5. Apakah kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan  pertanyaan  penelitian  diatas,  penelitian  ini bertujuan 

untuk mengetahui pengaruh akan: 

1. Kepemilikan konsentrasi terhadap manajemen laba. 

2. Kepemilikan institusional terhadap manajemen laba. 

3. Kepemilikan asing terhadap manajemen laba. 

4. Kepemilikan pemerintah terhadap manajemen laba. 

5. Kepemilikan publik terhadap manajemen laba. 

1.4.2     Manfaat Penelitian 

Penelitian ini bermanfaat untuk: 

1. Pihak para pemegang saham, penelitian yang dihasilkan ini mempunyai 

harapan yaitu bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang 

manajemen laba. Investor harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi, 

dikarenakan tidak bisa dipastikan penyajian angka laba yang tertera di 

laporan keuangan adalah kondisi perusahaan  yang sebenarnya. 

2. Pihak perusahaan, mengharapkan hasil yang bisa memberikan suatu 

informasi akan hal-hal apa saja yang memengaruhi manajemen laba dari 

sisi internal perusahaan dan bermanfaat akan penerapan konsep tata 

kelola perusahaan untuk mengetahui apakah adanya kemungkinan 

terjadinya manajemen laba dalam perusahaan dimana dapat 

menyebabkan penyajian suatu laporan keuangan tidak dapat dipenuhi 

oleh karakteristik yang relevan dan handal dalam kualitatif akuntansi. 

3. Pihak akademisi, berharap yang dihasilkan bisa dijadikan sebagai 
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motivasi dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai apa 

yang dapat mempengaruhi praktik manajemen laba dalam suatu 

perusahaan yang disebabkan oleh fakor-faktor lain. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Susunan akan skripsi ini mempunyai pembahasan sistematika yang 

mempunyai tujuan dalam memberikan uraian-uraian yang umum tentang 

pembahasan dan isi dari setiap bab. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Penguraian di dalam bab ini yaitu penelitian terhadap latar 

belakang, masalah yang akan terjadi pada penelitian, manfaat serta 

tujuan, dan pembahasan sistematika dari susunan skripsi ini. 

BAB II   KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Penguraian di dalam bab ini ada pada kerangka teoritis, 

pembahasan dari penelitian-penelitian sebelumnya, serta dasar dari 

model penelitian, dan perumusan hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Penguraian di dalam bab ini yaitu berupa metode pendekatan akan 

penelitian yang dipakai dimana berupa susunan terhadap penelitian, 

obyek, definisi operasional variabel serta pengukurannya, teknik 

dari pengumpulan data dan metode akan analisis data penelitian. 

BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Penguraian dalam bab ini yakni menunjukkan hasil dari pengujian 

data yang telah dikumpulkan, berupa analisis statistik deskriptif, 
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hasil uji outlier, hasil uji regresi beserta penjelasan atas hasil-hasil 

dari hipotesis yang akan diuji. 

BAB V   KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Penguraian dalam bab ini adalah bagian terakhir dari skripsi yang 

telah dibuat yaitu kesimpulan dari penutup dalam keseluruhan 

penelitian ini, berdasarkan pembahasan bab-bab sebelumnya 

menemukan hasil-hasil dari analisis di dalam penelitian serta saran 

yang akan dijadikan sebagai rekomendasi dan saran yang bisa 

memberikan manfaat untuk peneliti pada masa yang akan datang. 
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