
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Permasalahan agensi antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) menimbulkan 

banyak polemik mengenai bagaimana cara untuk menyelasikan permasalahan tersebut. Salah 

satu jawaban untuk permasalahan agensi adalah pemberian kompensasi kepada manajemen. 

Pemberian kompensasi yang dirancang dengan baik dapat berfungsi sebagai mekanisme 

kunci untuk tata kelola perusahaan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kinerja 

manajemen yang akan berdampak pula terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Selain 

komponen gaji, kompensasi manajemen biasanya meliputi bonus, saham, opsi, paket 

pesangon, dan performance-based termination  (Faulkender et al.,  2010).  

Memasuki era pasar saham salah satu bentuk kompensasi yang menjadi perhatian adalah 

kompensasi berbasis ekuitas (equity incentive). Kompensasi berbasis ekuitas sendiri 

merupakan kompensasi manajemen berupa kepemilikan saham atau hak opsi saham. Dalam 

pasar saham dimana adanya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol pada perusahaan 
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terbuka, kompensasi berbasis ekuitas (equity incentive) merupakan jawaban atas masalah 

agensi menurut Jensen dan Meckling (1976).. Kompensasi berbasis ekuitas juga merupakan 

salah satu mekanisme penting dalam menyelaraskan kepentingan manajemen dan pemegang 

saham dalam jangka panjang (Ke, 2005). Selain memiliki sisi positif, kompensasi berbasis 

ekuitas juga dinilai banyak peneliti memiliki sisi negatif. 

 Menurut Faulkender et al.  (2010) skema kompensasi yang cacat dapat menyebabkan 

kehancuran nilai, hal ini terjadi jika perusahaan dinilai terlalu tinggi, kompensasi berbasis 

saham (kompensasi berbasis ekuitas) dapat menyebabkan manajer untuk overinvest (investasi 

dalam jumlah yang berlebihan) atau memanipulasi laba untuk membenarkan harga saham 

perusahaan periode berjalan. Selain itu, menurut Sun (2012) ada kemungkinan bahwa reward 

manajer atas dasar laba yang dilaporkan atau kinerja saham dapat menyebabkan mereka 

untuk memanipulasi angka laba untuk meningkatkan kinerja yang pada akhirnya akan 

meningkatkan kompensasi yang terkait. Watts dan Zimmerman (1978) dalam Sun (2012) 

mengusulkan teori akuntansi positif untuk menjelaskan contract-driven earnings 

management (hipotesis rencana bonus) atas perilaku manajer dalam memanipulasi angka laba 

untuk meningkatkan kompensasi yang terkait. 

Banyak penelitian juga telah membuktikan bahwa ada pengaruh antara kompensasi berbasis 

ekuitas dengan manajemen laba (Cheng dan Warfield, 2005; Bergstresser dan Philippon, 

2006; Cheng et al.,  2011; Xu dan Cui, 2014). Cheng dan Warfield (2005) dan   Bergstresser 

dan Philippon (2006) menemukan bahwa kompensasi berbasis ekuitas berpengaruh positif 

signifikan terhadap tindakan manajemen laba. Hasil lain dari Cheng et al. (2011) menemukan 

bahwa pada industry perbankan potential regulatory intervention (intervensi dari regulator) 

memperkuat pengaruh (positif) kompensasi berbasis ekuitas terhadap tingkat manajemen 
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laba. Penelitian lain dari Xu dan Cui (2014) juga menemukan hasil yang sama bahwa 

kompensasi berbasis ekuitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. 

Untuk di Indonesia sendiri penelitian yang berkaitan mengenai kompensasi berbasis ekuitas 

sendiri kurang mendapat perhatian, padahal penelitian mengenai hal tersebut sangat berkaitan 

dengan fenomena yang terjadi di pasar saham dikarenakan kompensasi berbasis ekuitas 

kepada manajemen yang didasarkan pada hak opsi saham atau kepemilikan saham mulai 

banyak dilakukan di perusahaan – perusahaan terbuka di Indonesia.  

Maka penelitian ini mengambil isu mengenai kompensasi berbasis ekuitas dan manajemen 

laba untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi berbasis ekuitas terhadap 

tindakan manajemen laba. Penelitian ini masih berkeyakinan bahwa kompensasi berbasis 

ekuitas masih merupakan cara terbaik dalam menjawab permasalahan agensi. Sehingga 

diharapkan penelitian pada masalah ini dapat meminimalisir keraguan bahwa ada sisi negatif 

dari kompensasi berbasi ekuitas. Hal ini dibuktikan dengan beberapa penelitian yang 

membuktikan bahwa kompensasi berbasis ekuitas masih terbaik dalam menjawab 

permasalahan agensi (Nagar et al., 2003; Gong dan Li, 2007; Schabus, 2012). 

Dalam penelitian Nagar et al., (2003) dibuktikan bahwa kompensasi berbasis ekuitas 

berpengaruh positif terhadap tingkat keterbukaan perusahaan. Hasil penelitian tersebut 

menunjukan bahwa kompensasi berbasis ekuitas memicu manajemen dalam meningkatkan 

keterbukaan pengungkapan informasi perusahaan. Pada penelitian Gong dan Li (2007) dan 

Schabus (2012) menunjukan bahwa kompensasi berbasis ekuitas berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap manjemen laba. Hal ini sesuai dengan penilitian dari  Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Xu dan Cui (2014) yang menunjukkan bahwa kompensasi berbasis 

ekuitas (equity incentive) dapat mengurangi konflik keagenan, meningkatkan tingkat upaya 
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manajemen, memperkuat manajemen dan pemegang saham dalam mekanisme pembagian 

keuntungan dan pembagian risiko, dan meningkatkan kinerja perusahaan melalui efek 

sinergis.  

 Pada penelitian ini juga menggunakan beberapa variabel kontrol, yaitu remunerasi, leverage, 

dan total aset. Variabel kontrol adalah variabel yang digunakan untuk mengontrol hubungan 

antar variabel independen dengan variabel dependen, karena variabel kontrol yang digunakan 

dalam penelitian ini diduga ikut berpengaruh terhadap variabel dependen. Penelitian Gao dan 

Shrieves (2002) menemukan bahwa remunerasi dalam bentuk gaji berpengaruh negatif 

signifikan terhadap manajemen laba. Untuk leverage penelitian dari Widyaningdyah (2004) , 

Achmad et al. (2013) dan Guna dan Herawaty (2010) menunjukan bahwa leverage 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian lain dari Achmad et al. (2013) 

dan Ningsaptiti dan Hidayat (2010) menunjukan bahwa total aset berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba.  

Objek penelitian pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia selama periode 2008-2013. Pemilihan perusahaan perbankan sebagai objek 

penelitian dikarenakan terdapat keseimbangan data penelitian terkait kompensasi berbasis 

ekuitas. Mengambil isu dampak (positif) kompensasi berbasis ekuitas dalam mereduksi 

tingkat manajemen laba, maka judul penelitian ini adalah “Pengaruh Kompensasi Berbasis 

Ekuitas Terhadap Manajemen Laba”.      
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang, secara singkat rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Apakah kompensasi berbasis ekuitas berpengaruh terhadap tingkat manajemen laba? 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, maka 

tujuan dari penelitian ini ialah: 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi berbasis ekuitas berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan bagi Akademisi 

1. Penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan teori akuntansi, 

khususnya terkait konsep manajemen laba dan hipotesis rencana bonus dalam konteks 

kompensasi berbasis ekuitas. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukkan bagi peneliti lain yang melakukan 

penelitian sejenis. 



6 
 

2 . Kegunaan bagi Praktisi 

1. Penelitian  ini  diharapkan  mampu  menjadikan  pertimbangan  bagi  para stakeholder 

dalam  dalam menghadapi masalah asimetri informasi dan referensi dalam 

menghadapi tindakan manajemen laba serta menjadi masukan mengenai konsep 

pemberian kompensasi terhadap manajemen. 

2. Penelitian  ini  diharapkan  mampu  membantu  manajer  dalam  dalam menghadapi 

masalah asimetri informasi serta sebagai pengawasan dalam bentuk penelitian 

mengenai pengaruh kompensasi berbasis ekuitas terhadap tindakan manajemen laba. 

 

 


