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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

 Penghasilan akuntansi adalah salah satu komponen paling signifikan 

dalam laporan keuangan yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi 

tentang nilai perusahaan kepada pihak luar. Selain itu, investor dapat menggunakan 

laba akuntansi untuk menilai ketidakpastian masa depan perusahaan terkait dengan 

kinerja ekonominya. Menurut Prinsip Generally accepted accounting principles 

(GAAP), manajer dapat menggunakan penilaian mereka atas laba akuntansi untuk 

membuat laporan keuangan lebih informatif bagi pengguna. Dalam kasus seperti 

itu, manajer dapat menggunakan pengetahuan mereka untuk memilih metode 

pelaporan, perkiraan dan pengungkapan yang mencerminkan kondisi ekonomi yang 

mendasari perusahaan (Beneish, 2001). Namun, ketika kepentingan antara manajer 

dan konflik pemegang saham, yang pertama dapat melakukan beberapa 

kebijaksanaan atas laba akuntansi untuk mendapatkan beberapa manfaat pribadi 

dengan mengorbankan pemangku kepentingan lainnya (Healy & Wahlen, 1999). 

Perilaku oportunistik ini bisa terjadi 1 dipraktekkan oleh manajer melalui pemilihan 

metode pelaporan dan perkiraan yang tidak secara akurat mencerminkan kondisi 

ekonomi perusahaan yang mendasarinya. 

 Menurut Healy dan Wahlen (1999) Pengambilan keputusan ditimbulkan 

antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Selama beberapa 

dekade terakhir, praktik Manajemen Penghasilan (EM) oportunistik telah menjadi 

perhatian utama di kalangan investor, praktisi, pembuat peraturan, dan para sarjana, 

terutama sejak terungkapnya skandal akuntansi besar-besaran yang melibatkan 

perusahaan besar (misalnya Enron, WorldCom, dll.). Telah diperdebatkan bahwa 

EM lebih mungkin untuk mengurangi keandalan dan kualitas laporan keuangan, 

kegunaannya untuk keputusan investasi dan kepercayaan pemegang saham dalam 

laporan keuangan (Chen et al., 2010). Selain itu, Fombrun, et al. (2000)berpendapat 

bahwa jika EM dideteksi oleh pihak luar, perusahaan kehilangan dukungan 

pemangku kepentingannya, tindakan hukum dapat diambil oleh regulator terhadap 
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perusahaan, produk dan jasa perusahaan mungkin diboikot, kemungkinan akan 

dianggap tidak sah oleh perusahaan. komunitas lokal dan bisa diekspos oleh media. 

 Di sisi lain, keuntungan diperoleh dari keterlibatan perusahaan dalam 

kegiatan CSR telah diperdebatkan oleh Branco dan Rodrigues (2008); Orlitzky 

(2007); Gray et al. (1988)Kegiatan semacam ini membantu perusahaan untuk 

meningkatkan transparansi mereka dan membangun citra positif di antara para 

pemangku kepentingan yang, pada gilirannya, membantu mereka untuk 

mendapatkan dukungan dari masyarakat di mana mereka beroperasi. Dalam nada 

yang sama, Fombrun et al. (2000) berpendapat bahwa citra positif membantu 

manajer untuk membangun ikatan sosial antara perusahaan, karyawannya dan 

masyarakat setempat dan menghasilkan keuntungan reputasi yang meningkatkan 

kemampuan perusahaan untuk menarik sumber daya, meningkatkan kinerja dan 

membangun keunggulan kompetitif. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dampak dari earning 

management dengan variabel penting lainnya. Judul yang terdapat dilaporan 

penelitian ini adalah “Analisis Pengaruh Tanggung Jawab Sosial, Dewan 

Direksi, Komite Audit, dan Karakteristik Perusahaan terhadap Manajemen 

Laba “. 

1.2 Urgensi Penelitian 

 Terdapat berberapa kasus tentang manajemen laba yang terjadi pada 

berberapa perusahaan besar yaitu kasus PT Agis Tbk (AGIS), PT Inovisi Infracom 

(INVS) dan perusahaan milik Grup Bakrie.  

 Kasus PT Agis Tbk didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan 

oleh badan pengawas pasar modal (Bapepam). PT Agis Tbk terbukti memberikan 

informasi secara material, laba yang dilaporkan pada bursa efek Indonesia yakni Rp 

800 Miliar, namun berdasarkan hasil laporan keuangan per 31 Maret 2007 total 

pendapatannya sebesar Rp  466,8 miliar. PT Agis Tbk juga melakukan pelanggaran 

terkait Laporan Keuangan PT Agis Tbk yang merupakan konsolidasi dari anak-

anak perusahaan yang salah satunya adalah PT AGIS Eletronik. PT Agis Tbk 

mengungkapkan pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp 29,4 miliar pada laporan 

keuangan laba rugi, pendapatan tersebut berasal dari anak perusahaan PT Agis Tbk 

yang belum terdukung dengan bukti yang kompeten. Oleh karena itu, pendapatan 
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lain-lain yang ada didalam laporan keuangan PT Agis Elektronik adalah tidak wajar 

dan mengakibatkan laporan keuangan konsolidasi PT Agis juga tidak wajar (Edy 

Suwito & Arleen Herawati, 2005). 

 Pada tahun 2015, terdapat kasus manajemen laba yang ada pada PT 

Inovisi Infracom (INVS). Terdapat indikasi salah saji dalam laporan keuangan yang 

ditemukan oleh bursa efek Indonesia pada periode September 2014. Terdapat 8 item 

dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki dalam keterbukaan pada 

tanggal 25 Februari 2015. Ada berberapa nilai indikator yang diminta BEI untuk 

direvisi yakni: laba bersih persaham, laporan segmen usaha, kategori instruksi 

keuangan, serta jumlah kewajibam dalam informasi segmen usaha. Selain itu, BEI 

juga menyatakan manajemen INVS salah saji item pembayaran kas kepada 

karyawan dan penerimaan bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas. 

Pembayaran gaji pada karyawan INVS sebesar Rp 1,9 triliun pada semester pertama 

tahun 2014. Namun pembayaran gaji menurun Rp 59 miliar pada kuartal ketiga 

2014. Sebelumya INVS telah merevisi laporan keuangannya periode Januari – 

September 2014. Terdapat perubahan nilai pada revisi tersebut, contohnya adalah 

nilai asset tetap menurun menjadi Rp 1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya 

diakui sebesar Rp 1,45 triliun. Praktik ini menjadikan laba bersih persaham menjadi 

tampak lebih besar (Wildham Bestivano, 2013). 

 Kasus lainnya yakni induk usaha perusahaan Group Bakrie, PT Bakrie & 

Brothers Tbk (BNBR). Pendapatan perusahaan yang dilaporkan selama periode 

2012 mencapai Rp 15,48 triliun (menurun 4.38%) dibandingkan tahun sebelumnya 

Rp 16,19 triliun. Karena adanya pendapatan tersebut BNBR meraih laba bersih 

pada tahun 2012 sebesar Rp 354,87 miliar (meningkat 169,1%) dibandingkan tahun 

2011 sebesar Rp 131,87 miliar. Terdapat berberapa indikator utama yang diklaim 

perusahaan dalam laporan keuangan tahun lalu menunjukkan adanya kesempatan 

dan kemampuan besar dalam meningkatkan kinerja (Aji et al., 2010). Kasus 

manajemen laba ini telah merusak etika, moral, tatanan ekonomi, serta kepercayaan 

pihak luar terhadap kualitas informasi laporan keuangan (Febriani et al., 2018). 

Penelitian tentang manajemen laba harus sering dilakukan agar teknik pelaporan 

keuangan dan perusahaan dalam mengelola laba juga terus berubah dan untuk 
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dipelajari dan meminimalkan kasus manajemen laba di Indonesia  (Mutiarasari, 

2016 ). 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berikut pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan berdasarkan uraian 

diatas antara lain: 

1. Bagaimana pengaruh tanggung jawab sosial terhadap manajemen laba? 

2. Bagaimana pengaruh dewan direksi terhadap manajemen laba? 

3. Bagaimana pengaruh audit komite terhadap manajemen laba? 

4. Bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh tanggung jawab sosial terhadap praktik 

manajemen laba di perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI tahun 

2014 - 2018. 

2. Untuk menguji pengaruh dewan direksi terhadap praktik manajemen laba di 

perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 

3. Untuk menguji pengaruh audit komite terhadap manajemen laba di 

perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018. 

4. Untuk menguji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap manajemen laba 

di perusahaan non finansial yang terdaftar di BEI tahun 2014-2018 

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan diharapkan dapat diperoleh 

manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya 

yang hendak menguji manajemen laba dengan lebih dalam guna 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Manfaat Empiris 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil 

bagi semua pihak yang berkepentingan. Hasil analisis yang diperoleh dalam  

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk: 
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1. Bagi Penulis 

Sebagai acuan terutama penelitian yang berkaitan mengenai manajemen 

laba di Indonesia dan sidang akhir guna memperoleh gelar sarjana ekonomi. 

2. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain yang berminat dengan  

manajemen laba dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini. 

3. Bagi Penelti Selanjutnya 

 Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian 

tentang topik manajemen laba. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I        PENDAHULUAN 

Bab pertama pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi 

penelitian yang terdiri dari: latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. 

BAB II        KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Pada bab ini berisi tentang kajian pustaka yang berisi teori yang 

berhubungan dengan penelitiannya serta menjelaskan tentang variabel 

dependen dan independen. 

BAB III        METODE PENELITIAN 

Bab ketiga metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis 

penelitian, objek penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data. 

BAB IV       ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian data yang diperoleh dari laporan 

keuangan berdasarkan variabel yang diuji setelah tahap pemilihan dan 

paparan data dalam penelitian. 
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BAB V       KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 Bab ini adalah penutup dari penelitian yang menjelaskan kesimpulan 

secara keseluruhan dari penelitian ini, keterbatasan yang ditemukan 

dalam penelitian, serta rekomendasi dari peneliti. 
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