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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Perusahaan berkewajiban untuk memublikasikan laporan keuangannya 

pada tiap tahun apabila perusahaan yang bersangkutan sudah secara resmi 

terdaftar di dalam Bursa Efek Indonesia. Menurut Herlina dan Nurdiniah (2015) 

laporan keuangan adalah hasil rekapitulasi atas segala aktivitas keuangan yang 

berlangsung selama periode berjalan. 

Laporan keuangan diperlukan oleh banyak pihak karena mencakup 

informasi yang berkaitan dengan kondisi finansial perusahaan, termasuk laba dan 

dividen yang dibagikan kepada investor. Semua pihak yang terlibat dengan entitas 

mempunyai orientasi yang selaras yaitu motif untuk mendapatkan keuntungan. 

Tak jarang pula untuk menggapai target, entitas terkadang melakukan pinjaman 

dana sebagai salah satu alternatif untuk melancarkan kegiatan operasional 

perusahaan. Kreditur akan memberikan pinjaman setelah menjustifikasi bahwa 

entitas memiliki kapabilitas yang mumpuni untuk melunasi dana pinjaman beserta 

interest tepat pada waktunya, hal ini dilakukan setelah kreditur meninjau laporan 

keuangan perusahaan. Kreditur bisa dalam bentuk bank, lembaga non bank, 

individu, ataupun entitas lainnya (Latif & Abdullah, 2015). 

Salah satu pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan 

perusahaan secara dominan untuk kepentingan pajak adalah pemerintah. Agar 

dapat menjalankan roda pemerintahan dengan lancar dan memberikan manfaat 

kepada semua pihak secara merata, pemerintah lebih aktif dalam memungut pajak 
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kepada entitas perusahaan yang belum menjalankan kewajibannya. Laporan 

keuangan perusahaan menjadi aspek yang krusial karena dengan memperlihatkan 

hasil kinerja yang tinggi maka terdapat kewajiban pajak yang tinggi pula. Manajer 

berusaha secara sengaja mengarahkan laporan keuangan ke titik laba yang 

dikehendaki (John & Senbet, 1998). 

Praktik manajemen laba ialah suatu penggambaran laporan keuangan yang 

pelaporannya sudah melalui proses campur tangan manajemen perusahaan untuk 

menyesuaikan hasil laporan sesuai keinginan, terlepas dari hasil laporan tersebut 

tak konsisten dengan kapasitas prestasi perusahaan yang sesungguhnya. Earning 

management tidak jarang dianggap sebagai sebuah tindakan opportunistic berupa 

financial information yang cacat disajikan kepada penanam modal, sehingga 

mereka disesatkan dalam pengambilan keputusan investasi. Pada penerapannya 

earning management lebih cenderung memberikan kerugian ke berbagai pihak 

dibandingkan manfaat yang diperoleh. Motif yang termuat dalam earning 

management biasanya berupa laporan perencanaan, perjanjian bonus, perjanjian 

utang, dan laporan pelengkap (Alzoubi, 2016). 

Sun et al. (2011) berpendapat laporan keuangan sudah dikurangi 

keasliannya oleh manajemen menggunakan manajemen laba dibandingkan dengan 

keadaan ekonomi secara aktual. Manajemen perusahaan melakukan hal demikian 

dikarenakan gagal memenuhi memanfaatkan lemahnya, manajer melakukan 

tindakan ini untuk mencapai kepentingan pribadi (Donaldson & Preston, 1995). 

Praktik manajemen laba pada nyatanya sudah cukup mencuri perhatian 

dunia. Praktik akuntansi yang melenceng adalah salah satu kunci penyebab 

terjadinya manajemen laba. Sebagai contoh dalam kasus nyata pada tahun 2000 
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yang sangat menggemparkan perekonomian dunia akibat skandal yang dilakukan 

oleh enron dan KAP Andersen. 

Manajemen laba sering menjadi jalan pintas manajer untuk mengarahkan 

kompensasi bonus yang hendak diterima di periode tertentu. Manajer 

mendapatkan annual bonus yang diterima berdasarkan seberapa banyak laba yang 

diraih dalam tahun berjalan. Penerapan jalan pintas manajemen laba oleh 

management bertujuan meninggikan nilai laba perusahaan, supaya manajemen 

mendapatkan kompensasi bonus berdasarkan peraihan target. Jika pada 

kenyataannya profit periode berjalan tidak menjangkau yang ditargetkan, maka 

manajer menurunkan biaya agar nilai laba naik (Kouki & Elkhaldi, 2011). 

Untuk mencapai keseimbangan antar pihak yang berwenang di entitas 

dalam mengamalkan responsibility terhadap pemangku kepentingan perusahaan 

khususnya investor, maka aktivitas entitas atau perusahaan dituntun dengan 

menggunakan tata kelola yang baik. Pihak-pihak yang berhubungan dalam 

keterlibatan proses aktivitas perusahaan dikehendaki oleh corporate governance 

demi menciptakan keteraturan terhadap kuasa direksi, jajaran manajer, penanam 

saham, maupun pihak lainnya. 

Grassa (2017) menyatakan pengamalan tata kelola perusahaan dibutuhkan 

sebagai bentuk pencegahan pada praktik earning management. Corporate 

governance memiliki peran sebagai prosedur untuk mengarahkan pengelolaan 

bisnis agar akuntabilitas suatu perusahaan meningkat. Pengamalan prosedur tata 

kelola perusahaan yang bagus berperan krusial terhadap perilaku manajer untuk 

memangkas pemahaman yang berbeda antara manajer dengan pemilik saham 
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hingga pada akhirnya entitas benar-benar memberikan hasil yang berkembang atas 

kinerja dan praktik manajemen laba diminimalisir. 

Haryono (2005) menyatakan struktur kepemilikan ialah susunan modal 

terhadap uang dan ekuitas termasuk perbandingan antara investor eksternal 

perusahaan dengan kepemilikan saham oleh pihak manajerial. Masalah keagenan 

dapat ditanggulangi melalui komponen kepemilikan manajerial dan kepemilikan 

institusional (Johari et al., 2008). Ia berpendapat pengelolaan dan pemisahan 

kepemilikan menjadi awal dari sebagian besar konflik keagenan yang terjadi. 

Maka dari itu, entitas yang kepemilikan sahamnya dimiliki seratus persen oleh 

manajemen cenderung tidak mengalami konflik keagenan karena mempertemukan 

kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. 

(Siregar & Utama, 2008) berpendapat struktur kepemilikan memberikan 

dampak kepada prosedur pemantauan dalam entitas, termasuk peninjauan 

aktivitas manajemen laba. Pengambilan keputusan oleh manajemen menjadi tidak 

optimal dengan adanya perbedaan interes antara susunan struktur kepemilikan 

dalam suatu perusahaan dengan pihak manajemen. Perbedaan hasil pengambilan 

keputusan ini bukan tanpa alasan, hal ini juga didasari oleh pandangan mereka 

terhadap sasaran yang ingin dicapai juga berbeda. Manajemen memiliki posisi dan 

kesempatan dalam mengendalikan laba secara opportunistic walaupun sejatinya 

memberatkan pemangku kepentingan yang lain. Alves (2012) menyebutkan 

prosedur pengawasan dapat menyelaraskan dan mengurangi perilaku 

opportunistic yang terjadi akibat benturan kepentingan antar antara kepentingan 

manajerial dengan investor. 
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Melihat adanya berbagai jenis dampak yang mempengaruhi manajemen 

laba, penulis memutuskan untuk menjalankan riset penelitian bidang ilmu 

ekonomi dengan judul “Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan 

Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan non-

Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Pengamalan tata kelola entitas yang bagus (Good Corporate Governance) 

dapat meminimalisir kualitas laba yang dimanipulasi akibat timbulnya konflik 

agensi. Forum FCGI mendefinisikan tata kelola perusahaan bak prinsip dan 

kaidah yang mengendalikan kaitan antara karyawan, pengelola perusahaan, 

investor, kreditur, pemerintah, serta para pihak dari dalam entitas maupun luar 

yang memiliki hubungan terhadap hak-hak dan kewajiban mereka dengan 

perusahaan. Tata kelola perusahaan diartikan sebuah metode yang mengendalikan 

perusahaan. Adapun tujuan dari tata kelola perusahaan untuk menghasilkan 

tambahan nilai kepada pihak yang memiliki kepentingan (stakeholders). 

Tata kelola perusahaan diatur secara eksplisit di UU No. 40 Tahun 2007 

yang menyebutkan 4 prinsip substansial berupa transparansi, akuntabilitas, 

pertanggung jawaban, dan kewajaran. Perusahaan diharuskan menyajikan 

informasi yang akurat, cukup, dan tepat waktu kepada pemangku kepentingan 

perusahaan demi terwujudnya prinsip transparansi. Selain on time dan tingkat 

informasi dengan akurasi tinggi, entitas juga diwajibkan untuk turut 

mengungkapkan secara komplet atas financial information maupun informasi 

lainnya yang bersifat materialitas dan memiliki imbas yang substansial pada 
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kinerja perusahaan. Para investor tidak boleh luput dalam aksebilitas informasi 

penting perusaaan pada saat diperlukan. Salah satu manfaat pengamalan prinsip 

transparansi stakeholder dapat menyadari resiko yang mungkin akan terjadi dalam 

melakukan transaksi dengan perusahaan. Efisiensi pasar juga didorong oleh 

kandungan informasi entitas yang dijelaskan secara jelas, konsisten, comparable, 

akurat, dan tepat waktu. Selanjutnya, konflik kepentingan (conflict of interest) 

dalam teori agensi dapat dihindari apabila prinsip transparansi dijalankan dengan 

baik dan tepat. 

Perusahaan dapat menghasilkan praktik earning management yang 

semakin massive apabila mayoritas saham yang beredar dimiliki oleh dewan 

direksi. Tindakan manipulatif ini dilakukan dengan kecenderungan untuk 

memenuhi kepentingan pribadi. Sari (2015) mengemukakan praktik earning 

management dianggap dapat ditekan karena hadirnya institutional ownership, 

karena institusi atau entitas lain dianggap sanggup mengecek kemampuan manajer 

dalam mengengelola perusahaan. 

Tidak sama dengan kepemilikan manajerial dan institusional, kepemilikan 

pemerintah dianggap punya dampak tersendiri dalam pengungkapan laporan 

keuangan. Perusahaan dengan saham mayoritas kepemilikan pemerintah 

cenderung mempunyai kinerja yang bagus karena manajer mendapatkan 

keleluasaan untuk patuh terhadap keterbukaan informasi laporan keuangan, hal ini 

dikemukakan oleh Aljifri dan Mustafa (2007). Sementara Cheng et al. (2015) 

menyatakan perusahaan yang mempunyai relasi politik cenderung 

mengalokasikan insentif untuk manajer yang memberikan proyek kepada auditor 

dengan kualitas rendah. 
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Terdapat beberapa perusahaan yang terbukti melakukan skandal praktik 

manajemen laba, diantaranya adalah entitas asal Amerika Serikat  Enron dan 

WorldCom yang menghadapi pailit akibat menerbitkan laporan keuangan yang 

penuh kepalsuan atas campur tangan manajemen dan akhirnya terendus oleh 

publik. Skandal perusahaan ini berdampak secara skala besar dan mengganggu 

perekonomian pasar bursa efek karena perusahaan tersebut memiliki nilai 

kapitalisasi yang tergolong raksasa. Perusahaan skala global lain yang melebih-

lebihkan nilai rekeningnya pada tahun 2005 yang menyebabkan dipecatnya 

direktur keuangan dan CEO adalah Cadbury plc yang berkedudukan di 

Bournemouth, Inggris (Ajai, 2013). 

Skandal praktik manajemen laba juga terendus dalam perusahaan 

Indonesia yaitu PT Inovisi Infracom Tbk. Mereka terindikasi memalsukan laporan 

keuangan tahun 2014 dengan cara overstated pada nilai laba, lantas hal tersebut 

membawa dampak dilakukannya audit kembali dan pembekuan selama 4 bulan 

terhadap Inovisi Infracom (Finance, 2015). Deretan skandal di masa lalu ini 

menyebabkan penulis tergerak meriset topik praktik laba yang dimanipulasi di 

lingkungan perusahaan Indonesia, dan mencoba memahami apa saja hal-hal yang 

dapat memberikan dampak terjadinya manipulasi laba. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Atas permasalahan yang terbentuk, maka disusun rangkaian pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Benarkah earning management dipengaruhi oleh ukuran dewan komisaris? 
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2. Apakah independensi dewan komisaris berimbas kepada earning 

management? 

3. Apakah manajemen laba dipengaruhi oleh frekuensi pertemuan dewan 

komisaris? 

4. Apakah manajemen laba dipengaruhi oleh ukuran komite audit? 

5. Benarkah earning management dipengaruhi oleh independensi komite 

audit? 

6. Benarkah earning management dipengaruhi oleh frekuensi pertemuan 

komite audit? 

7. Benarkah earning management dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial? 

8. Apakah manajemen laba dipengaruhi oleh kepemilikan institusional? 

9. Apakah manajemen laba dipengaruhi oleh kepemilikan pemerintah? 

 

1.4  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ialah demi memahami apakah praktik 

manajemen laba pada perusahaan yang teregistrasi resmi di Bursa Efek Indonesia 

dipengaruhi oleh variabel bebas ukuran dewan komisaris (board size), 

independensi dewan komisaris (board independent), frekuensi pertemuan dewan 

komisaris (board rendezvous), ukuran komite audit (audit size), independensi 

komite audit (audit independent) , frekuensi pertemuan komite audit (audit 

rendezvous), kepemilikan manajerial (managerial ownership), kepemilikan 

institusional (institutional ownership), kepemilikan pemerintah (government 
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ownership) dan variabel kontrol ukuran perusahaan (firm’s size), leverage, dan 

return on asset. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dengan serangkaian aktivitas penelitian yang dilakukan, peneliti berharap 

hasil ini memberikan banyak manfaat kepada: 

1. Perusahaan 

Melalui penelitian ini diharapkan perusahaan terbantu dengan informasi 

yang dihasilkan terutama perihal pengendalian internal demi 

meminimalisir praktik manajemen laba, agar laporan keuangan yang 

dihasilkan sesuai dapat diandalkan dan tidak kehilangan fungsinya sebagai 

dasar pengambilan keputusan. 

2. Investor 

Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang praktik dan 

konsep earning management sehingga investor dapat menggunakan 

informasi tersebut sebagai bahan masukan untuk menganalisis serta 

mengambil keputusan yang tepat dalam berinvestasi. 

3. Akademisi 

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini akan memberikan wawasan 

akuntansi yang berguna khususnya topik mengenai manajemen laba serta 

dampak yang dihasilkan kepada realitas suatu perusahaan. 
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1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan memiliki tujuan untuk menjelasan secara umum 

mengenai substansi serta penguraian dari serangkaian bab pada penyusunan 

laporan penelitian ini. Demi kemudahan pengkajian, maka pembagian sistematika 

pembahasan disusun dengan urutan berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab paling awal ini akan menelaah mengenai hal-hal yang 

penulis rumuskan dalam penelitian seperti latar belakang, rumusan 

dari masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, 

dan sistematika pembahasan atas penyusunan penelitian ini secara 

keseluruhan. 

BAB II  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menjelaskan uraian secara sistematis perihal definisi 

manajemen laba secara umum, daftar penelitian terdahulu yang 

memiliki hubungan dengan permasalahan, pengaruh dari variabel 

independen dan variabel kontrol terhadap variabel dependen, 

model penelitian yang dikembangkan dan perumusan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini pembahasan penelitian mulai memasuki prosedur-

prosedur yang akan dilakukan meliputi cara memilih sampel 

penelitian, pengukuran yang digunakan dalam pengambilan data 

variabel penelitian, serta metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjabarkan hasil pengujian data yang diteliti sesuai 

dengan metode analisis data, serta pembahasan mengenai hasil 

hipotesis yang telah diuji. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan tentang rangkuman konklusi yang ditarik 

berdasarkan hasil dari riset ini, hal-hal yang mengikat penelitian, 

serta rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan 

kualitas riset berikutnya. 
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