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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Salah satu sumber informasi dalam menilai kinerja perusahaan adalah 

laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), laporan keuangan 

merupakan hasil dari proses akuntansi yang bertujuan untuk memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang bermanfaat bagi 

sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. Informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam 

menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen (Statement of Financial 

Accounting Concept No. 1). Oleh karena itu, manajemen memiliki kecenderungan 

untuk melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih 

baik, salah satunya adalah tindakan pengelolaan atau pemanipulasian laba. 

Manajemen laba tidak selalu dikaitkan dengan upaya untuk 

memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih dikaitkan dengan 

pemilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk 

tujuan tertentu dalam batasan General Accepted Accounting Principles. 

Manajemen laba adalah pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen yang 

termotivasi dari tujuan efisiensi maupun oportunistik untuk mencapai tujuan 

tertentu. Manajemen laba bersifat efisien apabila manajemen perusahaan berusaha 

untuk menambah tingkat transparansi laba dalam mengkomunikasikan hal 

mengenai informasi internal perusahaan, dan bersifat oportunistik apabila 
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manajemen berusaha untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri 

(Scott, 2006).  

Timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan teori agensi. 

Sebagai agen, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan 

para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi 

sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda 

didalam perusahaan, dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki (Ali, 2002). Informasi 

yang diketahui oleh manajer dapat disampaikan kepada pemilik melalui laporan 

keuangan. Akan tetapi, demi mencapai kepentingan sendiri, manajer membuat 

perubahan atas laba yang disajikan dalam laporan keuangan, sehingga laporan 

keuangan yang disajikan sudah bias atau tidak mencerminkan kondisi perusahaan 

yang sebenarnya (Scott, 2006).  

Tindakan manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus skandal 

pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain Enron, Merck, World 

Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcuss, 

Saunders, dan Tehranian, 2006). Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti 

PT. Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan 

yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi (Boediono, 2005). 

Dengan melihat beberapa contoh kasus tersebut, sangat relevan bila 

ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan tata kelola perusahaan 

(corporate governance). Tata kelola perusahaan merupakan salah satu faktor 

penting dalam meningkatkan efektifitas perusahaan, yang meliputi serangkaian 

Aivie, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, 2017 
UIB Repository©2017



3 
 

Universitas Internasional Batam 

hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi dan komisaris, dan para 

pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (OECD, 2004). Tata kelola 

perusahaan harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan direksi dan 

manajemen dalam rangka mencapai sasaran, harus dapat memfasilitasi 

pengawasan yang efektif dan mendorong penggunaan sumber daya yang efektif 

(Indriani, 2010). Perilaku manipulasi oleh manajer yang berawal dari konflik 

keagenan tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring 

yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut (Jensen & 

Meckling, 1976).  

Pertama, dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh 

manajemen, sehingga kepentingan pemilik atau pemegang saham akan dapat 

disejajarkan dengan kepentingan manajer (Jensen & Meckling, 1976). Kedua, 

Moh’d, Perry, dan Rombey (1998) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

dan konsentrasi kepemilikan merupakan pihak yang dapat mengawasi agen 

dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi manajer untuk mengatur 

laba menjadi berkurang. Ketiga, melalui peran monitoring oleh dewan direksi dan 

komisaris. Dechow, Sloan, dan Sweeney (1996), dan Beasly (1996) menemukan 

bahwa ukuran dewan direksi dan independensi dewan komisaris mempengaruhi 

kemampuan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan.  

Manajemen laba merupakan barang kualitatif yang dipengaruhi oleh 

beberapa faktor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa 

pentingnya faktor-faktor seperti kepemilikan manajerial, kepemilikan 

instistusional, konsentrasi kepemilikan,  ukuran dewan, dan independensi dewan, 
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serta variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan leverage dalam mempengaruhi 

manajemen laba. Oleh karena adanya pengaruh yang besar dari manajemen laba 

terhadap pemegang saham dan pemangku kepentingan sebuah perusahaan, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul “Analisis 

Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada 

Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” sebagai judul penelitian. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Manajemen laba merupakan pilihan yang dapat dilakukan manajer 

dengan memanfaatkan kebijakan akuntansi untuk mencapai pelaporan laba 

tertentu (Scott, 2006). Manajemen laba dilakukan oleh manajer atau para pembuat 

laporan keuangan karena mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang 

dilakukan. Manajemen laba menjadi menarik untuk diteliti karena dapat 

memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan 

usahanya pada suatu periode tertentu, yaitu kemungkinan munculnya motivasi-

motivasi tertentu yang mendorong manajer untuk mengatur data keuangan yang 

dilaporkan.  

Tindakan manajemen laba merupakan hal yang tidak asing bagi para 

akademis, para praktisi dan pihak-pihak yang relevan menggunakan laporan 

keuangan. Manajemen laba seolah telah menjadi budaya perusahaan (corporate 

culture) yang dipraktikkan semua perusahaan di dunia karena aktivitas 

manajemen laba tidak hanya terjadi di negara-negara maju, namun juga dilakukan 

di negara-negara berkembang, salah satunya yaitu Indonesia. Menurut Leuz, 
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Nanda, dan Wysocki (2003), Indonesia termasuk dalam negara dengan 

perlindungan investor yang lemah, sehingga mengakibatkan terjadinya praktik 

manajemen laba yang tinggi. Oleh karena itu, manajemen laba masih sangat 

penting untuk diteliti pada saat ini. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan penelitian diatas, 

maka terdapat beberapa pertanyaan penelitian, diantaranya sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap 

manajamen laba? 

3. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh signifikan terhadap 

manajamen laba? 

4. Apakah ukuran dewan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba? 

5. Apakah independensi dewan berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap 

manajemen laba. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

manajemen laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap 

manajemen laba. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan terhadap manajemen laba. 

5. Untuk mengetahui pengaruh independensi dewan terhadap manajemen 

laba. 

 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh melalui penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan bukti empiris dari 

penelitian-penelitian sebelumnya, menambah wawasan mengenai 

manajemen laba, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen laba. 

2. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami praktek 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan, sehingga investor dapat 

lebih berhati-hati dan dapat mengambil keputusan investasi yang lebih 

baik. 
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3. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam mengambil 

kebijakan akuntansi yang lebih tepat terkait manajemen laba agar tidak 

merugikan pemakai laporan keuangan. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara 

umum mengenai isi beserta pembahasan setiap bab yang terdapat dalam 

penyusunan laporan penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan dalam 

penelitian. 

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini menyajikan tentang kerangka teoritis yang berkaitan dengan 

topik penelitian, model penelitian sebelumnya, dan model penelitian 

yang diusulkan dalam penelitian ini, beserta perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pendekatan dan metode penelitian yang 

digunakan yang terdiri dari rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel beserta pengukurannya, teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data penelitian. 
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BAB IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengujian data, analisis statistik deskriptif,  hasil uji 

outlier, hasil uji regresi panel dan hasil uji hipotesis beserta 

pembahasan dari hasil analisis-analisis yang dilakukan. 

BAB V  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan penutup dari penelitian yang berisikan kesimpulan 

yang merupakan hasil penelitian atas permasalahan penelitian yang 

dirumuskan dalam pendahuluan, dan keterbatasan-keterbatasan yang 

ditemukan dari penelitian ini, serta rekomendasi yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 
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