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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Informasi laba sangat diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan dalam

hal pengambilan keputusan yang berkualitas, tentu saja untuk dapat menghasilkan

keputusan yang berkualitas diperlukan informasi laba yang berkualitas juga.

Informasi laba bisa jadi kurang berkualitas karena dalam menjalankan bisnis bukan

merupakan pemilik perusahaan melainkan pihak manajemen. Pemisahan kepemilikan

akan menimbulkan konflik dalam pengendalian dan pengelolaan perusahaan yang

menyebabkan para manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan pemilik

perusahaan. Konflik pemisahan kepemilikan ini yang disebut dengan teori keagenan

(conflict agency).

Jensen dan Meckling (1976) mengidentifikasikan teori keagenan (agency

theory) muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak eksternal dan

pihak internal yang dapat menyebabkan timbulnya penyalahgunaan laporan

keuangan. Pentingnya laporan keuangan bagi pihak internal (manajemen) yaitu untuk

menunjukkan hasil kerja mereka dan menunjukkan kondisi perusahaan yang baik

terhadap pengguna laporan keuangan walaupun kondisi perusahaan sedang tidak baik

sebagai tujuan untuk mempertahankan para investor agar tetap berinvetasi.

Pentingnya laporan keuangan bagi pihak eksternal (investor, kreditor, pemilik,

pemegang saham, pemerintah, masyarakat) adalah untuk mengetahui kondisi
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perusahaan yang sesungguhnya agar dapat mengambil keputusan terbaik untuk masa

depan perusahaan. Laporan keuangan sering menjadi target rekayasa melalui tindakan

oportunis manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan

pemegang saham dan investor (Nuryaman, 2009).

Jensen dan Meckling (1976) menyebutkan manajer sebagai agent dan

pemilik sebagai principal. Pemilik atau pemegang saham mengharapkan manajer

(agent) dapat bekerja keras untuk memaksimalkan tingkat pengembalian bagi

pemegang saham (principal). Pemilik atau pemegang saham mengharapkan tingkat

pengembalian yang tinggi sehingga mengakibatkan manajer perusahaan berusaha

untuk menciptakan laba yang sebesar-besarnya yaitu dengan melakukan manajemen

laba (earnings management). Mekanisme yang dapat digunakan untuk

mengendalikan konflik keagenan yaitu dengan menerapkan tata kelola perusahaan

yang baik (good corporate governance). Komite Nasional Kebijakan Governance

(KNKG) Tahun 2006 menyatakan bahwa Good Corporate Governance (GCG)

adalah salah satu pilar dari sistem ekonomi pasar. Penerapan GCG oleh perusahaan-

perusahaan di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas

ekonomi yang berkesinambungan (KNKG, 2006).

KNKG (2006) menyatakan organ perusahaan, yang terdiri dari Rapat

Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran

penting dalam pelaksanaan GCG secara Efektif. RUPS merupakan wadah para

pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal

Sally, Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Kualitas Laba
repository.uib.ac.id @2017



3

Universitas Internasional Batam

yang ditanam dalam perusahaan, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar

dan peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006). KNKG (2006) menjelaskan

peranan masing-masing organ perusahaan, direksi sebagai organ perusahaan yang

bertugas dan bertanggungjawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Dewan

komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif

untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta

memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris membentuk

komite audit untuk membantu tugas pengawasan yang diperlukan. Komite audit

memproses calon auditor eksternal termasuk imbalan jasanya untuk disampaikan

kepada dewan komisaris.

Peranan laporan keuangan sangat strategis sehingga laporan keuangan harus

diperiksa oleh auditor yang independen dan berkualitas. Kualitas audit sebagai

probabilitas gabungan untuk mendeteksi dan melaporkan kesalahan yang material

dalam laporan keuangan (DeAngelo, 1981). DeAngelo (1981) menyatakan bahwa

kualitas audit yang dilakukan oleh akuntan publik dapat dilihat dari ukuran KAP.

Gerayli, Yanesari dan Ma’atoofi (2011) mengemukakan bahwa laporan keuangan

perusahaan yang diaudit oleh KAP big 4 mengandung lebih sedikit manajemen laba

dibanding dengan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP non big 4 dan dengan

berkurangnya manajemen laba akan meningkatkan kualitas laba.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) Tahun 2000

menyatakan terdapat dua sistem yang berbeda berhubungan dengan bentuk dewan di
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dalam suatu perusahaan, hal ini dikarenakan oleh sistem hukum yang berbeda pula,

yaitu: Sistem hukum Anglo-Saxon mempunyai One Tier System dan Sistem hukum

Kontinental Eropa mempunyai Two Tiers System. One Tier System tidak memisahkan

keanggotaan dewan komisaris dan direksi dan disebut sebagai board of directors.

Indonesia menganut Two Tiers System yang memisahkan dewan pengawas

(komisaris) dan dewan manajemen (direksi).

Kualitas laba suatu laporan keuangan merupakan kualitas informasi yang

akan mempengaruhi hasil pengambilan keputusan ekonomi dan investasi.

Menghasilkan laba yang berkualitas dewan komisaris harus mengawasi pengelolaan

perusahaan oleh direksi. Dewan komisaris dibantu oleh dewan komite audit untuk

mempertahankan independensi dari manajemen. Laporan keuangan harus diaudit oleh

auditor yang independen dan berkualitas untuk menghasilkan informasi laba yang

berkualitas. Berdasarkan latar belakang, judul penelitian yang akan diteliti yaitu:

“Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Laba”

1.2 Permasalahan Penelitian

Isu tentang tata kelola perusahaan mulai hangat dibicarakan sejak terjadi

beberapa skandal keuangan yang mengidinkasikan lemahnya tata kelola perusahaan.

Salah satu skandal akuntansi besar di dunia yang merupakan bukti dari lemahnya tata

kelola perusahaan adalah kasus Enron Corporation yang mulai terungkap pada

Desember 2001. Manajemen perusahaan Enron Corporation melakukan manipulasi

laporan keuangan dengan memanipulasi akun-akun laporan keuangan agar nampak
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menarik di mata investor. Manipulasi yang dilakukan yaitu dengan menyembunyikan

hutang sebasar $12 billion (window dressing), mencatat di buku besar sehingga tidak

nampak di laporan keuangan (off balance sheet), mendirikan kurang lebih 90

perusahaan diluar Enron untuk mengalihkan hutang-hutang Enron (special purpose

partnership). KAP Arthur Andersen (satu dari lima perusahaan akuntansi terbesar)

yang merupakan auditor eksternal Enron Corporation bersikap tidak independen,

karena KAP Arthur Andersen membantu menghancurkan dokumen yang merupakan

barang bukti atas skandal akuntansi Enron.

GCG di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1997-1998, saat krisis ekonomi

dan moneter melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia. Penyebab terjadinya krisis

ekonomi dan moneter di Indonesia adalah karena banyak perusahaan belum

menerapkan GCG secara konsisten. Dampak dari krisis ekonomi dan moneter di

Indonesia adalah banyak perusahaan yang bangkrut karena tidak dapat bertahan.

Salah satu skandal keuangan yang terjadi di Indonesia adalah

penggelembungan laba bersih tahunan PT Kimia Farma. Laporan keuangan 31

Desember 2001, laba bersih yang dilaporkan oleh pihak manajemen Kimia Farma

adalah sebesar Rp 132 milyar dan laporan keuangan telah diaudit oleh Hans

Tuanakotta & Mustofa (HTM) yang selaku auditor eksternal PT Kimia Farma.

Kementerian BUMN dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai bahwa

laba bersih tahun 2001 terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Kementerian

BUMN dan Bapepam meminta HTM untuk mengaudit ulang laporan keuangan PT
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Kimia Farma. Laporan keuangan yang disajikan kembali (restated) menunjukkan

laba bersih sebesar Rp 99,56 milyar, atau lebih rendah Rp 32.6 milyar. Terdapat

kesalahan penyajian persediaan yang timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga

persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direktur produksinya,

menerbitkan dua buah daftar harga persediaan pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002.

Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar

penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001.

Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan

dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan

pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi.

Kasus skandal keuangan yang hangat dibicarakan menunjukkan betapa

pentingnya tata kelola suatu perusahaan. Enron Corporation merupakan perusahaan

negara Amerika Serikat. FCGI (2000) menyatakan Amerika Serikat menggunakan

One Tier System yang tidak memisahkan dewan pengawasan (komisaris) dan dewan

manajemen (direksi). Pihak manajemen Enron Corporation melakukan manipulasi

laba dan Auditor Eksternal KAP Arthur Andersen bersikap tidak independen. Di

Indonesia dewan komisaris membentuk komite audit untuk membantu memastikan

laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang

berlakuk umum (KNKG, 2006). Direksi produksi PT. Kimia Farma melakukan

manipulasi data. Kasus PT. Kimia Farma mengidentifikasi bahwa dalam menjalankan

bisnis pihak manajemen bukan merupakan pemilik perusahaan (conflict agency). Tata
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kelola perusahaan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau manipulasi

laba dalam laporan keuangan dan akan meningkatkan kualitas laba dalam pelaporan

keuangan. Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang akan

dikemukakan melalui penelitian ini adalah :

1. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba?

2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kualitas

laba?

3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap kualitas

laba?

4. Apakah komite audit independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas

laba?

5. Apakah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba?

6. Apakah auditor eksternal berpengaruh signifikan berpengaruh signifikan

kualitas laba?

7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan berpengaruh signifikan

kualitas laba?

8. Apakah terdapat perbedaan kualitas laba anatara perusahaan diaudit Big 4 dan

perusahaan diaudit Non Big 4?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata

kelola perusahaan terhadap kualitas laba pada perusahaan go public Indonesia.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah variabel komisaris

independen, ukuran dewan komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit

independen, ukuran komite audit, auditor eksternal dan ukuran perusahaan

bepengaruh signifikan terhadap kualitas laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan.

Selain untuk mengetahui apakah tata kelola perusahaan dapat mempengaruhi

kualitas laba suatu perusahaan. Tujuan lain dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata diantara perusahaan yang diaudit

KAP Big 4 lebih baik dibanding dengan perusahaan yang diaudit KAP Non Big 4

dalam hal menerapkan tata kelola perusahaan untuk menghasilkan laba yang

berkualitas.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kualitas laba

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan, Investor, Kreditor dan

Akademisi. Hasil penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap

kualitas laba bagi perusahaan, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam

memperhatikan penerapan tata kelola perusahaan sehingga dapat memperbaiki dan
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meningkatkan tata kelola perusahaan. Perbaikan dan peningkatan tata kelola

perusahaan akan menghasilkan laba yang berkualitas.

Hasil penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kualitas

laba dapat memberikan informasi kepada investor dan kreditor mengenai penerapan

tata kelola perusahaan dan kualitas laba diperusahaan. Hasil penelitian diharapkan

dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan

investasi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi kreditor

dalam mengambil keputusan unuk melakukan pinjaman kredit.

Hasil penelitian mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kualitas

laba bagi akademisi, diharapkan dapat sebagai sarana untuk menambah wawasan dan

pengetahuan mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap kualitas laba pada

perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) baik yang diaudit KAP Big

4 maupun KAP Non Big 4 serta melengkapi temuan-temuan empiris di bidang

akuntansi. Hasil penelitian juga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi

pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran secara umum mengenai isi

setiap bab yang disususn dalam penelitian ini dengan perincian sebagai berikut:
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BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, permasalahan

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini menguraikan secara sistematis secara sistematis mengenai

penelitian-penelitian terdahulu yang relevan untuk digunakan sebagai dasar

dalam menganalisis dan membahas penelitian ini. Hal ini juga digunakan

untuk mengembangkan model penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB III MODEL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang rancangan dan objek penelitian, definisi

operasional variabel yang akan diuji, teknik pengumpulan data dan metode

analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil pengujian serta analisis dan pembahsan

atas hasil pengujian tersebut. Mulai dari hasil uji statistik deskriptif sampai

dengan hasil uji hipotesis penelitian.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan

keterbatasan dari penelitian ini serta rekomendasi untuk penelitian

selanjutnya.
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