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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan catatan keuangan dari kegiatan 

akuntansi, yang digunakan sebagai sarana komunikasi bagi pihak yang 

berkepentingan atas informasi keuangan perusahaan (Utari dan Sari, 2016). 

Tujuan laporan keuangan dalam SAK 2015 adalah sebagai sarana yang 

menyajikan informasi menyangkut kinerja dan posisi keuangan serta cash 

flow perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan 

oleh para pemangku kepentingan atas laporan keuagan tersebut (IAI, 2014).  

Terdapat informasi penting dalam laporan keuangan salah satunya 

yaitu informasi laba. Halim, Meiden, dan Tobing (2005) ketika perusahaan 

belum mampu untuk menghasilkan laba yang sesuai dengan harapan 

perusahaan, hal ini dapat menunut manajemen untuk menggunakan 

fleksibilitas dalam rangka memodifikasi laporan keuangan berdasarkan 

standar akuntansi keuangan yang diperbolehkan. Kondisi tersebut dapat 

memotivasi manajemen untuk menyajikan kondisi laporan keuangan yang 

baik dalam mencapai laba dan nilai untuk perusahaan. Maka dari itu 

manajemen tertarik untuk manggunakan metode akuntansi dan membuat 

keputusan demi kepentintangan individu semata (Rice, 2016). 
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Kasus kecurangan di bidang akuntansi dalam lingkup bismis yang 

terkait dengan laporan keuangan semakin umum dilakukan terutama pada 

perusahaan yang sudah terdaftar di bursa efek baik dalam negeri maupun luar 

negeri  (Ariesanti, 2015). Salah satu bentuk kecurangan dalam laporan 

keuangan yaitu praktik manipulasi laba untuk memberikan keuntungan bagi 

pihak manajemen yang disebut dengan manajemen laba (earnings 

management).  

Tahun 2002 adalah tahun yang menjadi bukti terjadinya praktik 

manipulasi laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Perusahaan tersebut 

terbukti melakukan penggelembungan laba terhadap laporan keuangan 

tahunan 2001 sebesar Rp 32,6 milyar (Syahrul, 2002). Sedangkan pada tahun 

2015 menurut komisi independen, perusahaan industri teknologi, Toshiba 

melakukan mark up usaha sebesar ¥151,8 milyar ($1,2 milyar) sepanjang 7 

tahun sejak tahun 2008. Sejak kasus tersebut saham perusahaan menurun 

hingga 20% sejak awal April. Selain itu nilai pasar perusahaan hilang sekitar 

¥1,673 triliun ($13,4 milyar) (Hakim, 2015). 

Praktik manajemen laba yang terjadi didasari adanya masalah 

keagenan yaitu adanya perbedaan kepentingan antara manajer dan investor 

yang disebabkan adanya asimetri informasi (Christiani dan Nugrahati, 2014). 

Teori yang mendukung praktik manajemen laba yaitu teori agensi.  Didalam 

teori agensi terdapat masalah keagenan antara principal dan pengelola, hal ini 

disebabkan adanya motivasi atas suatu kepentingan masing-masing pihak.  

Jensen dan  Meckling (1976) menjelaskan akan timbul keinginan agen untuk 
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tidak selalu bertindak untuk kepentingan principal. Pihak principal cenderung 

untuk mencari keuntunganya sendiri dengan membuat profitabilitas 

perusahaan terus meningkat, tentu hal ini merugikan pihak yang 

berkepentingan lainnya. 

  Berdasarkan uraian diatas, praktik manajemen laba tidak 

mencerminkan ekonomi islam, karena didalam islam  dianjurkan bagi setiap 

orang yang beriman yang berperan sebagai penulis (kaitannya sebagai 

akuntan) atas suatu kejadian maka hendaklah menuliskannya dengan benar 

dan sesuai dengan fakta yang terjadi dan disertakan bukti, seperti didalam Al-

Qur’an surat Al Baqarah ayat 282:  

 

Salah satu cara utuk mengurangi perilaku manajemen laba yaitu 

dengan menerapkan  GCG (Chtourou, Bédard, dan  Courteau, 2001). Menurut 

Nasution dan Setiawan (2007) Corporate governance merupakan sebuah 

tatanan atau aturan  dengan tujuan untuk menperbaiki kinerja perusahaan 

dengan melakukan pengawasan terhadap bentuk tanggung jawab manajemen 

kepada pemegang saham.  
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Dalam penelitian ini terdapat 5 mekanisme Corporate Governanve  

untuk menangani masalah keagenan yaitu kepemilikan institusional, dewan 

komisaris independen, kepemilikan manajerial, komite audit dan kualitas 

audit.  Hasil penelitian terdahulu Jao dan Pagalung (2011); Ujiyantho dan  

Pramuka (2007); Husni (2010) menyatakan bahwa adanya pengaruh 

corporate governance terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian 

oleh Agustia (2013); Riadiani dan Wahyudin (2014); Susilawati dan 

Purwanto (2015) menunjukan GCG tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

Kepemilikan Institusioanl adalah jumlah kepemilikan saham yang 

dimiliki institusi lain dalam suatu perusahaan. Institusi lain tersebut seperti 

institusi keuangan, bank, institusi berbadan hokum, lemabaga asuransi dan 

institusi lainnya (Raja, Anugerah, Desmiyawati et al. 2014). Kepemilikan 

institusional memiliki pesan penting dalam perusahaan yaitu untuk 

meningkatkan pengawasan secara optimal terhadap tindakan manajemen. 

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajer 

yang ada dalam perusahaan tersebut. Jensen dan Meckling (1976) 

menjelaskan kepemilikan manajerial adalah bagian dari mekanisme tata 

kelola perusahaan yang mampu mengurangi agency problem dengan 

menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Kepentingan 

antar keduanya dapat disatukan dengan memperbesar kepemilikan manajerial 

sehingga manajer tidak akan melakukan manipulasi laba demi 

kepentingannya sendiri. 
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Dewan komisaris independen merupakan seorang yang ditunjuk untuk 

mewakili pemegang saham independen. Nasution dan Setiawan (2007) 

menyatakan bahwa kehadiran dewan komisaris independen dalam suatu 

perusahaan itu sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan transparansi 

dalam kegiatan usahanya. Sedangkan menurut Kep-29/PM/2004 komite audit 

adalah sejumlah orang yang ditunjuk oleh dewan komisaris untuk membantu 

menjalankan tugasnya dalam mengawasi kegiatan perusahaan. Komite audit 

dapat menjadi mediator antara pemegang saham dan dewan komisaris 

terhadap pihak manajemen untuk mengatasi masalah pengendalian. 

Definisi kualitas audit menurut Luhgianto (2008) yaitu kemampuan 

seseorang (auditor eksternal) yang diberi kewenangan untuk mendeteksi 

adanya kesalahan dan penyimpangan yang terdapat dalam laporan 

keuangan.kualitas audit juga bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan 

yang mampu menangani agency problem, karena sifatnya yang independen 

menjadikan keberadaanya sangat penting dalam suatu perusahaan. 

Kendala pendanaan (financial distress) adalah salah satu factor yang 

mempengaruhi praktik manajemen laba. Financial distress adalah kondisi 

pailit perusahaan yang dilihat dari segi keuangan, yang ditandai dengan 

ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya yang telah jatuh 

tempo karena kurangnya dana (Saraswati, Sulistyo, dan Mustikowati, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Rosner (2003) menunjukan bahwa 

perusahaan yang mengalami tekanan  dari segi financial, akan melakukan 

pemilihan kebijakan akuntansi yang dinilai mampu menangani masalah 
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hutang yang dihadapinya. Hal ini menandakan apabila perusahaan mengalami 

masalah kesulitan keuangan akan cenderung melakukan manajemen laba. 

Namun, berbeda dengan  penelitian (Lo, 2012) yang menunjukkan bahwa 

perusahaan yang mengalami financial distress berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. 

Dalam kaitannya, sumber dana yang berasal dari pihak luar 

perusahaan  berupa hutang disebut dengan leverage. Menurut Jao dan 

Pagalung (2011) perusahaan akan berusaha untuk menyelasaikan 

kewajibannya supaya dinilai baik oleh pemberi hutang. Hal tersebut 

mendorong manajer untuk memanipulasi laporan keuangan  agar tidak 

melanggar perjanjian hutang  serta untuk menarik perhatian kreditur. 

Dechow, Sloan dan Seeney (1995) motivasi manajer melakukan manajemen 

laba yaitu agar kebutuhan pendanaan  yang berasal dari pihak luar perusahaan 

terpenuhi dan memenuhi perjanjian hutang. 

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya skala perusahaan 

yang dapat dilihat dari penjulan, jumlah aset, total ekuitas, laba yang 

diperoleh perusahaan, dan kapasitas pasar (Rice, 2016). Semakin besar 

kapasitas perusahaan ditunjukan dari semakin besarnya aset serta laba yang 

didapat dari kegiatan usaha yang dijalankan. 

Terdapat kontradiksi hasil penelitian yang dilakukan oleh Jao dan 

Pagalung (2011); Ningsaptiti (2010); Riadiani dan Wahyudin (2014); 

Saraswati, Sulistyo dan Mustikowati (2014); Susilawati dan Purwanto (2015); 

Syarifuddin (2010); Tarigan (2016); Ujiyantho dan Agus Pramuka (2007); 
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Utari dan Sari (2016) . Hal ini menjadi motivasi bagi peneliti untuk 

membuktikan hasil yang menunjukan bahwa corporate governance, leverage, 

ukuran perusahaan dan Financial distress berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Selain itu penelitian mengenai pengaruh Financial distress terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur masih sedikit dilakukan salah 

satunya oleh Hapsoro dan Hartomo (2016) ;  Riadiani dan Wahyudin (2014). 

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka dari itu peneliti 

tertarik untuk meneliti Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, 

Leverage, Ukuran Perusahaan dan Financial Distress Terhadap 

Manajemen Laba. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Pambudi dan Sumantri (2014). Perbedaan dari 

penelitian sebelumnya yaitu perbedaan variabel, pada penelitian sebelumnya 

menggunakan variabel independen yaitu leverage, ukuran perusahaan dan 

kualitas audit, sampel penelitian perusahaan manufaktur kategori makan dan 

minuman sedangkan pada penelitian ini menambahkan variabel corporate 

governance dan financial distress serta menambahkan sampel yaitu seluruh 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, maka penulis 

memandang permasalahan yang diangkat perlu dibatasi variabelnya, oleh 

sebab itu penulis hanya membatasi 5  mekanisme corporate governance yaitu 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris 

independen, komite audit dan kualitas audit. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang 

dirumuskan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah  kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif  terhadap 

manajemen laba? 

3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif 

terhadap manajemen laba? 

4. Apakah komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 

5. Apakah kualitas audit berpengaruh negative terhadap manajemen laba? 

6. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba? 

7. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba? 

8. Apakah financial distress berpengaruh positif  terhadap manajemen 

laba? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui pengaruh negatif antara  kepemilikan institusional terhadap 

manajemen laba. 

2. Mengetahui pengaruh negatif antara kepemilikan manajerial terhadap 

manajemen laba. 
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3. Mengetahui pengaruh negatif antara proporsi dewan komisaris 

independen terhadap manajemen laba. 

4. Mengetahui pengaruh negatif antara komite audit terhadap manajemen 

laba. 

5. Mengetahui pengaruh negatif antara kualitas audit  terhadap manajemen 

laba. 

6. Mengetahui pengaruh positif antara leverage terhadap manajemen laba. 

7. Mengetahui pengaruh negatif antara ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba. 

8. Mengetahui pengaruh positif antara financial distress terhadap 

manajemen laba. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang akan 

diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi serta memperkaya 

pengetahuan dalam dunia akademis khusunya penelitian  yang terkait dengan 

pengaruh corporate governance, leverage, ukuran perusahaan dan financial 

distress terhadap manajemen laba. 
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2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi kinerja 

perusahaan serta dapat dijadikan prediksi untuk menentukan 

keberlangsungan perusahaan dengan turut serta menerapkan good 

corporate governance. 

 

b. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian 

selanjutnya yang meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

manajemen laba dan dapat dijadikan bukti adanya pengaruh corporate 

governance, leverage, ukuran perusahaan dan financial distress terhadap 

manajemen laba. Sehingga dapat membantu pengguna laporan keuangan 

dan investor untuk menjadikan hasil  penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam melakukan investasi. 

 


