
I. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Laporan  keuangan  merupakan  salah  satu  sumber  informasi  dari  pihak  eksternal  dalam 

menilai  kinerja  perusahaan  dalam  proses  pengambilan  keputusan. Laporan  keuangan 

merupakan ringkasan dari  suatu  proses  pencatatan  dan transaksi-transaksi  keuangan yang 

terjadi selama tahun buku bersangkutan.  Laporan keuangan dibuat oleh manajemen dengan 

tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para 

pemilik  perusahaan.  Penyajian  laporan  keuangan  harus  memenuhi  persyaratan  yang 

ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, di Indonesia lembaga ini adalah Badan Pengawas 

Pasar Modal (Bapepam), dan laporan ini harus diterbitkan melalui media-media massa yang 

dapat digunakan sebagai sumber informasi penting yang diperlukan oleh pemegang saham 

khususnya  dan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  perusahaan  (stakeholders)  pada 

umumnya.

Salah  satu  peraturan  yang  diterbitkannya  adalah  bahwa  emiten  wajib  mengungkapkan 

informasi  penting  melalui  laporan  tahunan,  di  antaranya  laporan  keuangan  kepada  para 

pemegang saham maupun laporan-laporan lainnya kepada Bapepam, bursa efek, serta kepada 

masyarakat dengan cara tepat waktu, akurat, dapat dimengerti dan obyektif. Untuk memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak eksternal maupun internal yang kurang memiliki wewenang untuk 

memperoleh  informasi  yang  mereka  butuhkan  dari  sumber  langsung  perusahaan, 

penyampaian informasi melalui keuangan tersebut perlu dilakukan. Salah satu informasi yang 

terdapat di dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan. Menurut 

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



utama untuk menaksir  kinerja atau pertanggungjawaban manajemen.  Selain itu,  informasi 

laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir  earnings power perusahaan di 

masa yang akan datang (Scott, 2000:296) dalam Ma’ruf (2006)

Dalam  teori  keagenan  (agency  theory),  pemegang  saham  sebagai  principal diasumsikan 

hanya  tertarik  kepada  hasil  keuangan  yang  bertambah  atau  investasi  mereka  di  dalam 

perusahaan. Sedangkan para manajer diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi 

keuangan  dan  syarat-syarat  yang  menyertai  dalam hubungan  tersebut.  Karena  perbedaan 

kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. 

Pemegang saham menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya atas investasi dari tiap 

saham yang dimiliki. Sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodir dengan 

pemberian kompensasi atau insentif yang memadai atas kinerjanya. Pemegang saham menilai 

prestasi  manajer  berdasarkan  kemampuannya  memperbesar  laba  untuk  dialokasikan  pada 

pembagian deviden. Makin tinggi laba dan harga saham, makin besar deviden, maka manajer 

dianggap berhasil atau berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi. Oleh 

karena itu manajer akan berusaha memenuhi tuntutan pemegang saham agar mendapatkan 

kompensasi yang tinggi. Sehingga bila tidak ada pengawasan yang memadai maka manajer 

dapat melakukan manajemen laba agar sesuai dengan keinginan pemilik (pemegang saham).

Manajemen laba dapat terjadi ketika para manajer menggunakan pertimbangan mereka dalam 

pelaporan keuangan dan struktur transaksi untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan 

menyesatkan beberapa pemangku kepentingan mengenai kondisi kinerja ekonomi perusahaan 

atau  untuk  mempengaruhi  hasil-hasil  kontraktual  yang  bergantung  pada  angka-angka 

akuntansi yang dilaporkan.  (Belkaoui, 2006).  Pihak yang kontra terhadap manajemen laba 

seperti  investor,  berpendapat  bahwa  manajemen  laba  merupakan  pengurangan  keandalan 

informasi laporan keuangan sehingga dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan.  Di 

lain  pihak  yang  pro  terhadap  manajemen  laba  seperti  manajer,  menganggap  bahwa 



manajemen laba merupakan hal yang fleksibel untuk melindungi diri mereka dan perusahaan 

dalam mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. 

Menurut Surifah (1999) dalam Ma’ruf (2006), manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas 

laporan keuangan apabila digunakan untuk pengambilan keputusan, karena manajemen laba 

merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi 

antara manajer dengan pihak eksternal perusahaan. Sedangkan menurut Bagnoli dan Watts 

(2000)  dalam Utami  (2005),  praktik  manajemen  laba  banyak  dilakukan  oleh  manajemen 

karena  mereka  menganggap  perusahan  lain  juga  melakukan  hal  yang  sama.   Dengan 

demikian,  kinerja  kompetitor  dapat  menjadi  pemicu  melakukan  praktik  manajemen  laba 

karena investor dan kreditur akan melakukan komparasi untuk menentukan perusahaan mana 

yang mempunyai  rating yang baik. Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia,  seperti  PT. 

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

reporting) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengurangi terjadinya konflik kepentingan  yaitu 

diperlukan  adanya  peraturan  dan  mekanisme  pengendalian  yang  dapat  secara  efektif 

mengarahkan  kegiatan  operasional  perusahaan  serta  kemampuan  untuk  mengidentifikasi 

pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Mekanisme (pengendalian) internal 

dalam perusahaan antara lain struktur kepemilikan dan pengendalian yang dilakukan oleh 

dewan  komisaris  dalam  hal  ini  komposisi  dewan  komisaris  (World  Bank,  1999) dalam 

Boediono (2005). Corporate governance merupakan konsep yang diajukan oleh pemerintah 

Indonesia demi peningkatan kinerja perusahaan melalui  monitoring  kinerja manajemen dan 

menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka 

peraturan. Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan 

yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Bila konsep ini diterapkan 



dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan 

transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya menguntungkan banyak 

pihak. 

Sistem  corporate governance  memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan 

kreditor  sehingga mereka  yakin  akan memperoleh  return  atas  investasinya  dengan benar. 

Perilaku  manipulasi  oleh  manajer  yang  berawal  dari  konflik  kepentingan  tersebut  dapat 

diminimumkan melalui mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai 

kepentingan tersebut.

Mekanisme pertama yaitu  kepemilikan manajerial.  Persentase tertentu kepemilikan saham 

oleh pihak manajemen cenderung mempengaruhi tindakan manajemen laba. Manajemen laba 

sangat  ditentukan  oleh  motivasi  manajer  perusahaan.  Motivasi  yang  berbeda  akan 

menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang sekaligus 

sebagai pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut 

akan  mempengaruhi  manajemen  laba,  sebab  kepemilikan  seorang  manajer  akan  ikut 

menentukan  kebijakan  dan  pengambilan  keputusan  terhadap  metode  akuntansi  yang 

diterapkan  pada  perusahaan  yang  mereka  kelola.  Jika  kepemilikan  saham  oleh  manajer 

diperbesar, maka praktik manajemen laba dapat diminimalisir.

Mekanisme  lain  yang  berpengaruh  dalam  mengurangi  praktik  manajemen  laba  yaitu 

kepemilikan  institusional.  Kepemilikan  institusional  memiliki  kemampuan  untuk 

mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif  sehingga dapat 

mengurangi  manajemen  laba.  Astuti  berpendapat  bahwa  institusi  sebagai  pemilik  saham 

dapat  lebih  mampu  dalam  mendeteksi  kesalahan  yang  terjadi  karena  institusi  lebih 

berpengalaman dalam memproses informasi sehingga akan membantu dalam meminimalkan 

terjadinya praktik manajemen laba .



Variabel  lain  yaitu  Proporsi  dewan  komisaris  Independen.  Peranan  dewan  komisaris 

independen  diharapkan  dapat  meningkatkan  kualitas  laba  dengan  membatasi  tingkat 

manajemen laba melalui fungsi monitoring atas pelaporan keuangan (Vafeas, 2000) dalam 

Siallagan dan Machfoedz (2006). Sehingga dapat tercipta perusahaan yang  good corporate  

governance.

Penelitian Beasley (1996) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menguji  hubungan antara 

Proporsi  dewan  komisaris  independen  dengan  kecurangan  pelaporan  keuangan.  Dengan 

membandingkan  perusahaan  yang  melakukan  kecurangan  dengan  perusahaan  yang  tidak 

melakukan kecurangan, mereka menemukan bahwa perusahaan yang melakukan kecurangan 

memiliki  persentase  dewan  komisaris  independen  yang  secara  signifikan  lebih  rendah 

dibandingkan  dengan  perusahaan  yang  tidak  melakukan  kecurangan.  Perusahaan  yang 

memiliki  anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat mempengaruhi 

tindakan  manajemen  laba.  Hal  itu  karena  mereka  tidak  memiliki  hubungan  dari  pihak 

manapun sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih ketat.

Dari  uraian  di  atas  dapat  dilihat  beberapa  mekanisme  corporate  governance yang  dapat 

meminimalkan praktik manajemen laba. Penelitian ini  merupakan replikasi dari  penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Nasution  dan Setiawan (2007). Penelitian ini berbeda dari 

penelitian sebelumnya karena menggunakan periode sampel terkini yaitu tahun 2006 – 2009, 

menambah variabel independen yaitu kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, 

dan  meneliti  perusahaan  di  industri  manufaktur.  Dengan  penelitian  ini  penulis  ingin 

mengetahui apakah mekanisme - mekanisme tersebut berpengaruh terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul:

”Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Praktik Manajemen Laba Pada 

Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI”.



1.2  Permasalahan 

1.2.1  Rumusan Masalah

Berdasarkan  latar  belakang  diatas,  maka  dalam penelitian  ini  penulis  dapat  merumuskan 

masalah sebagai berikut:

1.  Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik manajemen 

laba?

2.  Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik manajemen     

laba?

3. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik    manajemen 

laba?

1.2.2  Pembatasan Masalah

Agar  penelitian  ini  mempunyai  ruang  lingkup  yang  jelas  dan  terarah,  maka  penulis 

melakukan pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Manajemen laba yang diteliti hanya sebatas memaksimalkan dan     meminimalkan laba.

2.  Variabel keuangan meliputi laba/rugi bersih setelah pajak, pendapatan, total           piutang, 

total aktiva, aktiva tetap, dan arus kas dari kegiatan operasi.

3.  Perusahaan yang dijadikan sample dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

yang  telah  go  public dengan  menerbitkan  laporan  keuangan  tahunannya  yang  telah 

diaudit selama periode pengamatan yaitu tahun 2006 sampai dengan 2009.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan



Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  bukti  empiris  tentang  pengaruh 

kepemilikan  manajerial,  kepemilikan  institusional,  proporsi  dewan  komisaris  independen, 

dan keberadaan komite audit terhadap praktik manajemen laba dengan menggunakan data 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang sudah go public dan terdaftar di BEI selama 

periode tahun 2006-2009.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi  mahasiswa atau  akademisi,  penelitian  ini  diharapkan dapat  menambah  wawasan 

ilmu pengetahuan.

2. Bagi investor dapat berguna sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

dan menilai kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

3. Bagi pengelola pasar modal, dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam 

pengambilan  keputusan  mengenai  sejauh  mana  pengungkapan  yang  diharuskan  agar 

perusahaan dapat menyajikan informasi yang berkualitas bagi pihak luar.

4. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan acuan untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut.


