
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan laporan yang berisikan informasi 

seputar keuangan suatu perusahaan atau organisasi sebagai bentuk 

pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak terkait yang 

berkepentingan dengan informasi laporan keuangan seperti investor, 

debitor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Dengan demikian kondisi 

suatu perusahaan dapat tercerminkan dalam kualitas laporan keuangannya. 

Financial Accounting Standart Board dalam Statement of 

Financial Accounting Concept (SFAC) No.2 menyatakan bahwa sebuah 

laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang memenuhi 

karakteristik kualitatif meliputi primary qualities yaitu relevance dan 

reability, serta secondary qualities yaitu comparability dan consistency. 

Oleh sebab itu perlu adanya Standar Akuntansi Keuangan sebagai 

pedoman dalam penyusunan laporan keuangan. Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) merupakan kerangka prosedur dalam pembuatan dan 

penyusunan laporan keuangan sehingga terciptanya keseragaman dalam 

penyajian laporan keuangan.  

 



 

Seiring berkembangnya bisnis pada perusahaan multinasional 

standar akuntansi yang berbasis internasional sangat dibutuhkan 

perusahaan untuk memudahkan investor dalam berinvestasi antar negara 

serta memudahkan investor dalam memahami laporan keuangan 

perusahaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi laporan 

keuangan, tahun 2012 Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI untuk menyajikan laporan 

keuangan menurut standar IFRS. International Financial Reporting 

Standard (IFRS) adalah suatu standar akuntansi internasional dalam 

penyajian laporan keuangan yang diterbitkan oleh International 

Accounting Standard Board (IASB). Dengan adanya IFRS ini merupakan 

suatu upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan global serta 

solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi 

keuangan.  

Isu tentang adopsi IFRS dimulai sejak keluarnya Statement of 

Membership Obligation (SMO) tahun 2004 dari IFAC (International 

Federation of Accountant) sebagai organisasi federasi akuntan 

internasional bahwa setiap asosiasi profesi masing-masing negara 

anggotanya wajib melakukan upaya terbaiknya dalam mewujudkan 

konvergensi IFRS. Konvergensi IFRS merupakan gabungan standar, 

interpretasi serta kerangka kerja dalam rangka penyusunan dan penyajian 

laporan keuangan yang diadopsi dari IFRS yang kemudian digunakan dan 

diarahkan dalam satu titik tujuan. Dengan adanya konvergensi IFRS 



 

diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan investasi, 

meningkatkan transparansi kondisi keuangan perusahaan, mengurangi 

biaya terkait dengan penyusunan laporan keuangan.  

Laba merupakan suatu parameter penting dalam laporan keuangan 

yang digunakan untuk mengukur kinerja manajer. Menurut Statement of 

Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1 informasi laba merupakan 

perhatian utama untuk menaksir kinerja dan sebagai pertanggungjawaban 

manajemen. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba disadari 

manajemen khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan 

informasi laba sehingga menimbulkan perilaku menyimpang dalam bentuk 

manajemen laba. Fisher dan Rosenzweig dalam Sulistyanto (2008) 

mengatakan bahwa manajemen laba merupakan tindakan manajer 

menaikkan (menurunkan) laba yang dilaporkan dari unit tanggung 

jawabnya dimana tidak mempunyai hubungan dengan kenaikan atau 

penurunan profitabilitas perusahaan dalam jangka panjang. Menurut 

Sulistyanto (2008) manajemen laba merupakan perilaku oportunis manajer 

untuk mengelabui investor dan memaksimalkan kesejahteraannya karena 

menguasai informasi lebih banyak dibandingkan pihak lain. Dengan 

demikan tindakan manajemen laba merupakan permainan manajerial untuk 

memanipulasi laporan keuangan dengan mengatur besar kecilnya laba 

perusahaan demi kepentingan pribadi, sehingga informasi akuntansi yang 

diberikan tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang 

sebenarnya dan dapat menyesatkan pemakai informasi tersebut. 



 

Fenomena adanya kasus manajemen laba terjadi di Bursa Efek 

Indonesia yaitu pada PT Kimia Farma Tbk, PT Indofarma Tbk, dan PT 

Lippo. Kasus manajemen laba diawali oleh PT Kimia Farma Tbk pada 

tahun 2002 yang terindikasi adanya praktik manajemen laba dengan 

menaikkan laba hingga Rp 31,7 miliar. Kemudian PT Indofarma Tbk pada 

tahun 2004 melakukan praktik manajemen laba dengan menyajikan laba 

dengan menaikkan overstated laba bersih senilai Rp 28,780 miliar 

sehingga dampak dari penilaian persediaan barang dalam proses yang 

lebih tinggi dari yang seharusnya sehingga harga pokok penjualan tahun 

tersebut understated. 

Manajemen laba dapat dilakukan melalui kebijakan akrual yaitu 

melalui perilaku manajer yang bermain dalam komponen akrual untuk 

menentukan laba. Ada  dua konsep akrual yaitu nondiscretionary accruals 

dan discretionary accruals. Nondiscretionary accruals adalah pengakuan 

akrual laba yang wajar dan tunduk pada suatu standar atau prinsip 

akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan discretionary accruals adalah 

pengakuan akrual laba atau beban yang bebas serta tidak diatur dan 

merupakan pilihan kebijakan manajemen. 

 Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan pengaruh 

penerapan standar akuntansi berbasis IFRS terhadap praktik manajemen 

laba. Cahyati (2011) mengatakan bahwa Standar IFRS yang berbasis 

prinsip lebih pada penggunaan nilai wajar dan pengungkapan yang lebih 

banyak dan rinci dapat mengurangi manajemen laba. Angkoso (2012) 



 

menyatakan secara umum bahwa salah satu manfaat dari konvergensi 

IFRS ini adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan 

mengurangi kesempatan untuk melakukan manajemen laba. Sedangkan 

Senjani (2012) menunjukkan bahwa secara empiris tidak ada perbedaan 

antara manajemen laba akrual dan riil pada periode sebelum dan setelah 

adopsi IFRS secara wajib. Santy dkk (2012) menyatakan bahwa 

pengadopsian IFRS tidak berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba 

pada perusahaan perbankan di Indonesia. Namun, Narendra (2013) 

menyatakan adopsi IFRS berpengaruh positif terhadap manajemen laba 

tetapi penurunan tingkat manajemen laba tidak terlalu signifikan. 

Handayani (2014) menyatakan bahwa adopsi IFRS tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba akrual maupun manajemen laba riil pada 

perusahaan manufaktur di Indonesia.  

Selain dengan konvergensi IFRS untuk mengatasi konflik 

kepentingan antara agent dan principal yang terjadi dalam perusahaan 

termasuk mengurangi perilaku manajemen laba diperlukan suatu 

mekanisme untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan agent-

principal yaitu dengan memperbesar jumlah struktur kepemilikan melalui 

kepemilikan manajerial. Proporsi jumlah kepemilikan saham oleh pihak 

manajerial perusahaan akan memengaruhi keputusan yang dibuat oleh 

manajer karena keputusan itu nantinya akan memengaruhi posisinya 

sebagai manajer perusahaan sekaligus sebagai pemegang saham. Sehingga 

akan terjadi pensejajaran kepentingan antara manajemen dengan 



 

pemegang saham. Dengan demikian investor akan yakin bahwa perilaku 

manajer untuk melakukan tindakan untuk memanipulasi laba dapat 

diminimalisasi. Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa 

kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba.  

Selain adanya kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional 

diduga mampu memberikan mekanisme pengawasan serupa dalam  

perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan adanya sejumlah saham 

perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau lembaga (perusahaan asuransi, 

bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya). Balsam et 

al. dalam Siregar dan Utama (2005) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional yang tinggi dapat meminimalisir praktik manajemen laba 

namun tergantung pada jumlah kepemilikan yang cukup signifikan 

sehingga akan mampu memonitor pihak manajemen yang berdampak 

mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. Dengan 

demikian kepemilikan institusional dinilai dapat mengurangi praktik 

manajemen laba karena manajemen menganggap institusional sebagai 

sophisticated investor dapat memonitor manajemen yang dampaknya akan 

mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba. 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa kepemilikan saham 

oleh institusional karena mereka dianggap sebagai sophisticated investor 

dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor 

manajemen yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk 



 

melakukan manajemen laba. Putri dan Yuyetta (2013) menyatakan 

kepemilikan institusional yang tinggi akan menghasilkan upaya yang lebih 

intensif dalam membatasi perilaku manajer yang oportunistik sehingga 

dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan 

discretionary accruals dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut serta pendapat dalam 

penelitian terdahulu maka peneliti tertarik melakukan pengujian kembali 

dengan judul “PENGARUH KONVERGENSI IFRS, KEPEMILIKAN 

MANAJERIAL, DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL 

TERHADAP MANAJEMEN LABA.” 

 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Iranto (2014). 

Perbedaannya adalah penambahan dua variabel independen yaitu 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional serta pada variabel 

dependen dalam penelitian ini penulis hanya mengukur manajemen laba 

akrual. 

 

 

 

 

 

 

 



 

B. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah diatas maka 

peneliti membatasi masalah dengan hanya menentukan tiga faktor yang 

memengaruhi manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014 yaitu: 

Konvergensi IFRS, Kepemilikan Manajerial, dan Kepemilikan 

Institusional. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah konvergensi IFRS berpengaruh terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2012-2014? 

2. Apakah struktur kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014? 

3. Apakah struktur kepemilikan institusional berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014? 

 

 



 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris bahwa 

konvergensi IFRS, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung akan 

mendapatkan manfaat dari penelitian ini untuk membandingkan 

secara nyata antara teori yang didapat ketika dalam perkuliahan 

dengan keadaan nyata didalam perusahaan serta menambah 

pengalaman dan wawasan penulis khususnya terkait judul yang 

diambil. 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan bagi 

mahasiswa yang melakukan riset yang sama serta sebagai 

sumbangan pemikiran dari penulis guna menambah dan 

melengkapi kolesi bacaan penelitian pada perpustakaan Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. 



 

b. Untuk membantu para investor dan calon investor dalam membuat 

keputusan investasinya sehingga lebih berhati-hati mengambil 

informasi yang disajikan pada laporan keuangan perusahaan. 


