
 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan merupakan cerminan dari suatu kondisi perusahaan, 

karena di dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua kelompok 

besar yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal dalam hal ini adalah 

manajemen perusahaan yang berkewajiban menyusun laporan keuangan. Pihak 

eksternal adalah pemegang saham, pemerintah dan kreditur yang sangat 

memerlukan informasi keuangan dalam mengambil keputusan untuk menanamkan 

modal, memberikan pinjaman serta untuk memperoleh dana pembangunan dalam 

bentuk pajak. 

 Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan, sering menjadi 

target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk memaksimumkan 

kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan 

oportunis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, 

sehingga laba perusahan dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan 

keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan 

keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba (Nuryaman, 2008). 

Tindakan oportunis manajemen laba ini dapat merugikan pemegang saham dan 



 

 

 

 

informasi laba yang disajikan tersebut dapat menyebabkan pengambilan 

keputusan yang salah. 

Manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan keagenan, teori 

keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau 

lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa 

dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen 

tersebut (Jensen dan Meckling, 1976). Sebagai pengelola perusahaan, manajer 

akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan 

dibandingkan pemilik (pemegang saham). 

Menurut teori keagenan (agency theory), adanya pemisahan antara 

kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan dapat menimbulkan masalah 

keagenan (agency problem), yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara principal 

(pemilik/pemegang saham) dan agent (manajer) (Midiastuty dan Machfoedz, 

2003). Dalam masalah keagenan pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak 

untuk memaksimalkan kepentingan bagi kesejahteraan dirinya melalui 

peningkatan laba, sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dan psikologisnya dalam hal memperoleh investasi, pinjaman 

maupun kontrak kompensasi. Dalam hal ini principal (pemilik) tidak dapat 

mengawasi aktivitas agent (manajer) sedangkan agent (manajer) lebih banyak 

mengetahui informasi internal dan keadaan perusahaan di masa yang akan datang 

dibandingkan principal (pemilik) sehingga menyebabkan konflik kepentingan 

akan semakin meningkat. Kondisi seperti ini dikenal sebagai informasi yang tidak 

simetris atau asimetri informasi (information asymmetric). 



 

 

 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait manajemen laba, pada tabel 

1.1 menunjukkan bahwa terdapat permasalahan manajemen laba yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun.  

Tabel 1.1 

Rata-Rata Nilai Discretionary Accruals  

Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2009-2011 

Tahun 

Rata – Rata Nilai 

Discretionary 

Accruals 

Nilai Discretionary 

Accruals positif 

Nilai Discretionary 

Accruals negatif 

2009 0.00016 56% 44% 

2010 0.00169 68% 32% 

2011 0.00290 81% 19% 

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2009-2011 

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa rata – rata nilai discretionary 

accruals mengalami peningkatan pada tahun 2010 sebesar 0.00169 yang 

dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 0.0016, begitu juga demikian dengan 

rata-rata nilai discretionary accruals pada tahun 2011 sebesar 0.00290 yang 

mengalami peningkatan dari tahun 2010. Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa 

perusahaan lebih banyak melakukan manajemen laba dengan meningkatkan laba 

yang dilaporkan, dibandingkan perusahaan yang melalukan manajemen laba 

dengan menurunkan laba yang dilaporkan. Meningkatnya perusahaan yang 

melakukan manajemen laba dari tahun ke tahun, disebabkan oleh kurangnya 

pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya, sehingga dengan leluasa manajemen dapat mengatur laba 

dengan menaikkan atau menurunkan laba yang dilaporkan. 



 

 

 

 

Berdasarkan teori keagenan, untuk meminimumkan terjadinya manajemen 

laba yang terjadi karena adanya masalah ketidakselarasan kepentingan antara 

principal (pemilik) dan agent (manajer) adalah dengan menerapkan mekanisme 

tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dalam sistem 

pengendalian dan pengelolaan perusahaan. Corporate governance merupakan 

mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola perusahaan dengan 

maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang 

tujuan akhirnya untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang 

berkepentingan. Corporate governance menjadi salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan stakeholders 

lainnya. Dengan adanya mekanisme corporate governance yang baik diharapkan 

dapat menjadi penghambat praktik manajemen laba yang mengakibatkan 

informasi dalam laporan keuangan menjadi tidak akurat. 

Tindakan manajemen laba telah menimbulkan beberapa kasus skandal 

pelaporan akuntansi dalam dunia bisnis baik di dalam maupun di luar negeri, di 

Indonesia diantaranya skandal PT Lippo Tbk, PT Kimia Farma Tbk dan PT 

Waskita Karya Tbk. Praktik manajemen laba yang terjadi di Indonesia diduga 

akibat dari lemahnya penerapan mekanisme corporate governance. Kasus 

terjadinya manajemen laba yang diakibatkan oleh lemahnya mekanisme corporate 

governance terjadi pada PT Waskita Karya yang pada tahun buku 2007 

melakukan kelebihan pencatatan (overstated) laba bersih sebesar Rp 500 Milyar 

dengan cara memasukkan nilai kontrak proyek multitahun sebagai pendapatan 



 

 

 

 

tahun tertentu, karena ini proyek multitahun jadi dimungkinkan pendapatan yang 

harusnya tahun depan dianggap telah masuk tahun ini, dan yang harusnya masuk 

tahun ini mungkin bisa dipindahkan ke tahun depan. Kelebihan pencatatan di PT 

Waskita Karya awalnya ditemukan oleh direksi baru di perusahaan itu 

(http://www.bumnwatch.com). Disini terlihat bahwa terjadi kerjasama sistemik 

antara jajaran direksi dengan seluruh pihak yang terlibat karena lemahnya fungsi 

internal control. 

Iskander dan Chamlou (2000) menyatakan bahwa mekanisme dalam 

pengawasan corporate governance dibagi dalam dua kelompok yaitu internal 

mechanism dan external mechanism. Internal mechanism adalah cara untuk 

mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal 

seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, 

komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan board of director. Sedangkan 

external mechanism adalah cara mempengaruhi perusahaan selain menggunakan 

mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian 

pasar. 

Indikator mekanisme corporate governance dalam penelitian ini terdiri 

dari komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan ukuran 

komite audit. Mekanisme corporate governance merupakan suatu mekanisme 

yang diharapkan mampu mengatasi konflik kepentingan antara agent dan 

principal, sehingga masalah akuntansi seperti manipulasi data keuangan dapat 

diminimalisir. 

http://www.bumnwatch.com/


 

 

 

 

Egon Zehnder dalam FCGI (2001) menyatakan bahwa dewan komisaris 

merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin 

pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola 

perusahaan serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Lemahnya pengawasan 

yang independen dan terlalu kuatnya kekuasaan eksekutif telah menjadi salah satu 

sebab tumbangnya perusahaan-perusahaan dunia seperti Enron Corp., WorldCom, 

dan lain-lain.  Untuk mewujudkan perannya secara efektif, komisaris independen 

seharusnya menjadi organ utama bagi penerapan praktik good corporate 

governance dalam suatu perusahaan. Menurut Boediono (2005) komposisi dewan 

komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan 

kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi 

pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen dalam 

menyusun laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang 

berkualitas. 

Dewan komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada 

komite-komite untuk dapat bekerja secara tepat dalam suatu lingkungan usaha 

yang kompleks. Salah satu komite yang dibentuk adalah komite audit yang 

mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara 

kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga 

terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya 

good corporate governance. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara 

efektif, maka kontrol terhadap perusahaan akan lebih baik sehingga konflik 



 

 

 

 

keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan 

kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. 

Manajemen laba menarik untuk diteliti karena dapat memberikan 

gambaran tentang perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usahanya pada 

suatu periode tertentu. Manajemen laba menjadi masalah serius yang dihadapi 

praktisi, akademisi akuntansi dan keuangan karena manajemen laba seolah-olah 

telah menjadi budaya perusahaan yang dipraktikkan semua perusahaan di dunia. 

Selain itu, sebab dan akibat yang ditimbulkan aktivitas rekayasa manajerial ini 

tidak hanya menghancurkan tatanan ekonomi, namun juga menghancurkan 

tatanan etika dan moral. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika publik 

mempertanyakan etika, moral dan tanggung jawab pelaku bisnis yang seharusnya 

menciptakan kehidupan bisnis yang bersih dan sehat. 

Penelitian mengenai mekanisme corporate governance yang 

mempengaruhi manajemen laba telah banyak dilakukan dan menunjukkan hasil 

penelitian yang beragam. Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) meneliti mengenai 

hubungan manajemen laba dan corporate governance. Hasil dari penelitian ini 

adalah bahwa manajemen laba kecil kemungkinan terjadinya pada perusahaan 

yang dewannya terdiri dari komisaris independen yang berasal dari luar 

perusahaan dan yang memiliki pengalaman. Komposisi komite audit juga 

berhubungan dengan tingkat manajemen laba dan dengan demikian 

memungkinkan komite untuk lebih baik dalam melakukan fungsi pengawasan 

terhadap manajemen laba. Mereka juga menemukan hubungan rendahnya tingkat 

manajemen laba dan frekuensi pertemuan dewan dan komite audit. Dengan 



 

 

 

 

demikian, aktivitas dewan dan komite audit mempengaruhi kemampuan 

anggotanya sebagai pengawas yang efektif.  

Penelitian Wedari (2004) meneliti mengenai analisis pengaruh proporsi 

dewan komisaris dan keberadaan komite audit terhadap aktivitas manajemen laba. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris dan 

keberadaan komite audit berpengaruh dengan arah negatif secara signifikan 

dengan aktivitas manajemen laba. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa proporsi 

dewan komisaris dan keberadaan komite audit mampu mengurangi aktivitas 

manajemen laba. Kepemilikan manajerial dan institusional berpengaruh positif 

terhadap aktivitas manajemen laba. Variabel auditor terbukti secara signifikan 

dapat mengurangi aktivitas manajemen laba. Variabel ungkitan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap aktivitas manajemen laba.    

Zhou dan Chen (2004) meneliti hubungan antara komite audit, 

karakteristik dewan, dan manajemen laba pada bank komersial. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit, independensi komite 

audit, jumlah rapat komite audit, dan ukuran dewan berperan penting dalam 

menghambat manajemen laba yang dilakukan oleh bank. 

Siregar dan Utama (2005) meneliti pengaruh dari struktur kepemilikan, 

ukuran perusahaan, dan praktik corporate governance terhadap besaran 

pengelolaan laba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap besaran manajemen laba adalah 

ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga. Variabel kepemilikan institusional 

dan ketiga variabel praktik corporate governance (ukuran KAP, proporsi dewan 



 

 

 

 

komsaris independen, dan komite audit) tidak terbukti mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap besaran manajemen laba yang dilakukan perusahaan. 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) meneliti hubungan mekanisme corporate 

governance, manajemen laba, dan kinerja keuangan. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

signifikan terhadap manajemen laba, proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, jumlah dewan komisaris 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

  Nasution dan Setiawan (2007) meneliti pengaruh corporate governance 

(komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit) 

dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada industri perbankan di 

Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi dewan 

komisaris dan komite audit berpengaruh secara negatif signifikan terhadap praktik 

manajemen laba perusahaan. Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Nuryaman (2008) meneliti pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran 

perusahaan, dan mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa konsentrasi kepemilikan, dan ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, komposisi dewan komisaris tidak 



 

 

 

 

berpengaruh terhadap manajemen laba, dan kualitas audit berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap manajemen laba. 

  Purbany dan Setiawan (2012) meneliti pengaruh penerapan mekanisme 

good corporate governance terhadap praktik manajemen laba. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, ukuran dewan 

komisaris dan ukuran dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba, komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap 

manajemen laba, sedangkan CEO duality dan komite audit tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap manajemen laba. 

Hasil-hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten mendorong penulis 

untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh mekanisme 

corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Nasution dan Setiawan (2007) 

yang melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh corporate governance 

terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2000-2004. Motivasi penulis mereplikasi penelitian 

Nasution dan Setiawan (2007) karena penulis ingin menguji kembali faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap manajemen laba karena adanya perbedaan pada hasil-

hasil penelitian sebelumnya. Namun dilakukan dengan sampel penelitian, periode 

penelitian, dan model penghitungan manajemen laba yang berbeda dengan penulis 

sebelumnya.  

Pada penelitian ini perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 



 

 

 

 

pengamatan tahun 2009-2011, dan model yang dijadikan penghitungan 

manajemen laba adalah model Jones yang dimodifikasi (Modified Jones Model), 

serta pada penelitian sebelumnya variabel independen keberadaan komite audit 

sebagai proksi dari mekanisme corporate governance, sedangkan pada penelitian 

ini menggunakan ukuran komite audit. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) terletak pada data-data yang 

diambil di Bursa Efek Indonesia dan variabel yang diteliti yaitu mekanisme 

corporate governance yang diukur melalui komposisi dewan komisaris 

independen dan ukuran dewan komisaris sebagai variabel independen dan 

manajemen laba sebagai variabel dependen.  

  Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance 

Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011)”. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian tentang praktik earnings management terdapat potensi 

bahwa peran corporate governance sebagai pereda praktik earnings management 

yang dilakukan manajemen, sehingga identifikasi masalah penelitian ini adalah:  

1. Apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen laba. 

3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. 



 

 

 

 

1.3  Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

3. Untuk mengetahui apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat yang dapat diambil terutama : 

a. Bagi Penulis 

Diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan dalam 

memahami pengaruh mekanisme corporate governance terhadap 

manajemen laba. 

b. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai 

pengaruh mekanisme corporate governance terhadap manajemen laba, 

yang diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan investasi.  

 

 



 

 

 

 

c. Bagi Para Akademis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pengembangan 

untuk penelitian selanjutnya.  

d. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini menyampaikan bahwa mekanisme corporate 

governance merupakan salah satu praktik yang sangat penting terutama 

dalam menjalankan operasi perusahaan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pusat Informasi Pasar Modal IDX Jl. Veteran 

No. 10 Bandung. Adapun waktu penelitian dan pengumpulan data dilakukan 

mulai dari bulan Maret 2012 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


