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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Akuntansi merupakan bahasa bisnis, untuk memberi informasi ke berbagai 

pemangku kepentingan bisnis dengan ringkasan semua kegiatan yang terjadi 

dalam entitas bisnis selama periode waktu tertentu secara kuantitatif (Tsai & 

Chiou, 2009). Manajemen laba adalah fenomena global dalam pelaporan 

keuangan atau pelaporan informasi terkait laba. Tujuan manajemen laba adalah 

untuk memperihatkan kualitas laba yang wajar yang memberi kepercayaan kepada 

investor, atau persyaratan untuk mendapatkan otorisasi yang relevan dari regulator 

(Ahmadpour & Shahsavari, 2016). Manajemen laba, terjadi melalui manipulasi 

dalam alat akuntansi seperti neraca dan laporan laba rugi, meskipun mematuhi 

hukum, akan tetapi dapat menyesatkan beberapa pemangku kepentingan (Wu, 

2014). 

Alzoubi (2016) berpendapat bahwa aspek struktur kepemilikan 

mempunyai efek signifikan dengan manajemen laba, yang sesuai dengan teori tata 

kelola perusahaan dan pendapat yang telah disorot melalui sejumlah badan 

internasional. Hal ini berkontribusi pada literatur yang menyimpulkan bahwa 

salah satu cara di mana struktur kepemilikan memainkan peran pemantauan 

adalah dengan mempengaruhi manajemen laba dan menambahkan kualitas 

pelaporan (Saleem Salem Alzoubi, 2016). 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Pada tanggal 11 Februari 2011 PT Garuda Indonesia telah resmi menjadi 

perusahaan go-publik dengan menggunakan kode GIAA sebagai kode sahamnya. 

Pada tanggal 1 April 2019, Garuda Indonesia melapor kinerja keuangan tahun 

2018 kepada BEI (Bursa Efek Indonesia). Pada laporan keuangan tersebut, 

perusahaan melaporkan laba bersih sebesar US$809 ribu, tidak seimbang dengan 

kondisi rugi pada tahun 2017 sebesar US$216,58 juta. Pada laporan keuangan 

kuartal ketiga tahun 2018 perusahaan masih mengalami situasi rugi sebesar 

US$114,08 juta. Kasus seperti ini membuat umum atau investor yang membaca 
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informasi keuangan menjadi ragu untuk mereliabilitas pada informasi keuangan. 

Maka itu manajemen laba sangat penting untuk diteliti. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berikut adalah pernyataan yang bisa membantu pada penelitian ini: 

1. Apakah kepemilikan manajerial (managerial ownership) mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap manajemen laba (earning management) ? 

2. Apakah kepemilikan institusional (institutional ownership) mempunyai 

efek signifikan pada manajemen laba (earning management) ?  

3. Apakah kepemilikan eksternal blockholder (external blockholder 

ownership) memiliki efeksignifikanpada manajemen laba (earning 

management) ? 

4. Apakah kepemilikan keluarga (family ownership) memiliki efek signifikan 

dengan manajemen laba (earning management) ? 

5. Apakah kepemilikan asing (foreign ownership) memiliki efek signifikan 

dengan manajemen laba (earning management) ? 

6. Apakah independen dewan direksi (independent board of directors) 

memiliki efeksignifikanpada manajemen laba (earning management) ? 

7. Apakah rapat dewan direksi (meetings board of directors) mempunyai 

pengaruh signifikan dengan manajemen laba (earning management) ? 

8. Apakah ukuran dewan direksi (size of board of directors) memiliki efek 

signifikan pada manajemen laba (earning management) ? 

9. Apakah independen komite audit (audit committe independent) 

mempunyai pengaruh signifikan dengan manajemen laba (earning 

management) ? 

10. Apakah rapat komite audit (audit committee meetings ) memiliki efek 

signifikan dengan manajemen laba (earning management) ? 

11. Apakah ukuran komite audit (audit committee size) mempunyai pengaruh 

signifikan pada manajemen laba (earning management) ? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berikut adalah tujuan dalam penelitian ini: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan manajerial (managerial 

ownership) dengan manajemen laba (earning management). 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemilikan institusional (ownership 

institutional) dengan manajemen laba (earning management). 

3. Untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan eksternal blockholder 

(external blockholder ownership) dengan manajemen laba (earning 

management). 

4. Untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan keluarga (family 

ownership) dengan manajemen laba (earning management).  

5. Untuk mengetahui hubungan antara kepemilikan asing (foreign 

ownership) dengan manajemen laba (earning management).  

6. Untuk mengetahui pengaruh antara independen dewan direksi 

(independent board of directors) dengan manajemen laba (earning 

management).  

7. Untuk mengetahui pengaruh antara rapat dewan direksi (meetings board of 

directors) dengan manajemen laba (earning management).  

8. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran dewan direksi (size of board of 

directors) dengan manajemen laba (earning management).  

9. Untuk mengetahui pengaruh antara independen komite audit (audit 

committee independent) dengan manajemen laba (earning management).  

10. Untuk mengetahui pengaruh antara rapat komite audit (audit committee 

meetings) dengan manajemen laba (earning management).  

11. Untuk mengetahui pengaruh antara ukuran komite audit (audit committee 

size) dengan manajemen laba (earning management).  

Berikut adalah manfaat dalam penelitian ini: 

1. Kepada Investor 

Dengan adanya penelitian ini memberikan gambaranuntuk investor 

membaca informasi keuangan yang terdapat di penelitian sehingga bisa 

membantu investor dalam mempertimbangkan struktur kepemilikkannya 

di sebuah perusahaan, supaya dapat mengambil keputusan investasi 

dengan tepat. 
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2. Kepada Perusahaan 

Daripenelitian yang memberi informasi kepada perusahaan, agar 

perusahaan meningkatkan kualitas dalam melaporkan keuangan 

perusahaan. Penelitian ini mensarankan perusahaan saat memutuskan 

pemilihan tempat Kantor Akuntan Publik (KAP) sebaiknya memilih KAP 

yang termasuk dalam kelompok empat besar, agar laporan keuangan lebih 

akurat dan dapat terhindar dalam aksi manajemen laba. 

3. Kepada Akademisi  

Melalui penelitian ini dapat memberi informasi atau anggapan pada 

penelitian yang terkait dengan kecurangan laporan keuangan yang ada di 

Indonesia untuk peneliti selanjutnya.  

 

1.5 Sistematika Penelitian 

Laporan ini terbagi menjadi 5 bab, sebagai berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada babak ini memuat latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika 

peneitian. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini membahas mengenai teori, temuan, dan materi yang bisa 

menjadi landasan pemecahan masalah perumusan hipotesis. 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Babak ini memuatkan keterangan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi i ioperasional variable, teknik mengoleksi data dan 

metode analisis datapada penelitian ini. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan informasi hasil dari analisis data pada penelitian ini 

seperti statistik deskriptif, hasil uji outlier, hasil uji regresi panel, dan hasil 

uji hipotesis. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
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Pada babak ini yaitu penutup dari laporan skripsi ini yang di ringkas 

menjadi kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi untuk penelitian 

seterusnya. 
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