
1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan alat yang digunakan para stakeholder untuk

mengetahui kondisi perusahaan. Laporan keuangan juga merupakan alat

pertanggungjawaban manajemen atas kinerjanya dalam mengelola perusahaan

tidak hanya kepada stockholder seperti investor dan kreditur, tetapi juga

stakeholder seperti karyawan, masyarakat, pelanggan, dan pemerintah yang

digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi.

Begitu penting dan berharganya keberadaan laporan keuangan dalam

menunjukkan kinerja perusahaan, maka banyak dari manajemen perusahaan yang

berusaha untuk menyesatkan investor dan menutupi kondisi yang terjadi dalam

perusahaannya. Hal inilah yang biasa disebut dengan manajemen laba.

Manajemen laba sebenarnya telah diatur dalam standar laporan keuangan.

Perusahaan diperkenankan untuk melakukan manajemen laba. Namun,

manajemen laba yang dilakukan demi keuntungan pribadi manajemen perusahaan

telah merubah manajemen laba itu sendiri menjadi sebuah tindak kecurangan

akuntansi.

Menurut Healy dan palepu, (1993 dalam Haryudanto, 2011) terdapat tiga alasan

manajemen melakukan manajemen laba, yaitu manajer memiliki lebih banyak
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informasi tentang strategi dan operasi bisnis yang dikelolanya, kepentingan

manajer yang tidak selaras dengan investor, dan tidak sempurnanya aturan

akuntansi dan audit.

Untuk menghindari kecurigaan dari stakeholder atas tindakan manajemen laba

yang telah dilakukan oleh manajemen, mereka membuat suatu kebijakan yang

dapat menarik dukungan stakeholder melalui praktek corporate social

responsibility (CSR). Menurut Castelo and Lima, (2006 dalam Haryudanto, 2011)

praktik CSR berkaitan dengan pertanggungjawaban moral yang dilakukan

perusahaan terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan seperti

perlindungan terhadap lingkungan, manajemen sumber daya manusia, kesehatan

dan keamanan bekerja, relasi dengan komunitas lokal, dan menjaga hubungan

dengan pemasok dan pelanggan.

Dengan mengadakan kegiatan CSR, perusahaan ingin menunjukkan reputasi yang

positif kepada para stakeholder. Selain reputasi positif kepada masyarakat luas,

perusahaan juga melakukan pengungkapan atas CSR sebagai alat untuk

mengamankan kedudukan dan juga mengalihkan perhatian stakeholder atas

praktek manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Oktafia (2013) manajemen laba

mempunyai pengaruh yang positif terhadap pengungkapan tangung jawab sosial

yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Kompas 100. Ini berarti bahwa

saham-saham terpilih yang dipublikasikan oleh Koran Kompas tersebut

terindikasi melakukan manajemen laba pada laporan keuangnnya dan

pengungkapan CSR-nya hanya sebuah alat untuk menutupi praktek manajemen
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laba yang dilakukan oleh perusahaan. Selain Oktafia, penelitian yang dilakukan

oleh Amal (2011) juga menunjukkan bahwa manajemen laba juga berpengaruh

positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian

ini meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.

Hal ini juga serupa seperti penelitian Oktafia (2013) bahwa manajemen laba

dilakukan oleh manajemen perusahaan dan mereka melakukan pengungkapan

CSR untuk menutupinya. Namun berbeda dengan dua penelitian tersebut,

penelitian yang dilakukan oleh Purnawati (2012), Haryudanto (2011), dan

Handayani (2012) yang meneliti perusahaan manufaktur dan non keuangan yang

terdapat di Bursa Efek Indonesia, tidak menemukan pengaruh yang signifikan

antara manajemen laba dengan pengungkapan CSR yang dilakukan oleh

manajemen.

Dari penelitian terdahulu, menunjukan bahwa penelitian pengaruh earnings

management terhadap pengungkapan CSR belum konklusif. Sehingga menurut

peneliti diperlukannya variabel pemoderasi dengan tujuan untuk dapat

memperkuat atau bahkan memperlemah pengaruh dari earnings management

terhadap pengungkapan CSR. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini

dapat lebih membuktikan pengaruh antar variabel independen terhadap variabel

dependennya.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka judul dari penelitian ini adalah “Analisis

Pengaruh Earnings Management Terhadap Corporate Social Responsibility

Disclosure dengan Kepemilikan Manajerial Sebagai Variabel Moderasi”.
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Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah CSR disclosure

yang diproksikan dengan indeks CSR (ICSR) menggunakan Global Reporting

Inisiative (GRI) dan untuk manajemen laba diproksikan discretionary accrual

(DAC) menggunakan model modified Jones. Selain itu, peneliti juga

menggunakan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderasi. Kepemilikan

manajerial diproksikan dengan mengukur persentase kepemilikan saham oleh

manajer.

1.2 Rumusan Masalah

Pada saat perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya, tentu saja ada

maksud untuk menarik simpati dan dukungan dari para stakeholder. Dukungan

tersebut, berguna untuk keberlangsungan perusahaannya agar para pemegang

saham tetap mempercayakan investasinya pada perusahaan dan juga

mempercayakan pengelolaannya pada manajemen perusahaan. Namun hal itu juga

dapat berarti bahwa manajemen dengan sengaja melaporkan atau mengungkapkan

CSR-nya untuk menutupi manajemen laba yang dilakukan.

Berdasarkan pada hal tersebut, maka peneliti rumusan masalah dari penelitian ini

adalah :

1. Apakah earnings management berpengaruh terhadap corporate social

responsibility disclosure.

2. Apakah kepemilikan manajerial akan dapat memperkuat atau justru

memperlemah hubungan earnings management terhadap corporate social

responsibility disclosure.
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah melihat pengaruh earnings

management terhadap corporate social responsibility disclosure pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2013. Dan juga untuk melihat

pengaruh kepemilikan manajerial terhadap earnings management dan corporate

social responsibility disclosure.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat

teoritis maupun manfaat praktisi. Manfaat teoriritis dan praktis diuraikan sebagai

berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis yaitu:

1. Menambah studi literatur mengenai perbedaan hasil penelitian yang mengenai

manajemen laba terhadap pengungkapan CSR dengan kepemilikan manajerial

sebagai variabel moderasi.

2. Menambah wawasan dan menjadi sumber acuan untuk penelitian selanjutnya

yang berkaitan dengan manajemen laba, kepemilikan manajerial dan

pengungkapan CSR.

2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan informasi mengenai manajemen laba yang dilakukan oleh

manajer dalam suatu perusahaan untuk dijadikan pertimbangan para investor

dalam pengambilan keputusan dan pengaruh kepemilikan manajerial dalam
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mempengaruhi hubungan manajemen laba terhadap pengungkapan CSR

perusahaan.


