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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mengalami

pertumbuhan dalam berbagai sektor salah satunya ekonomi. Pertumbuhan

ekonomi salah satunya ditopang dengan adanya sektor BUMN yang menjadi salah

satu penopang berbagai sektor yang krisis dikelola oleh pemerintah dan

berdampak kepada masyarakat secara umum. BUMN memiliki posisi yang

strategis dalam perekonomian Indonesia. BUMN di Indonesia berperan sebagai

agen pembangunan merupakan peran historis yang menjadi bagian dari grand

desain kontruksi perekonomian Indonesia. Ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (2)

dan ayat (30 UUD 1945 mewajibkan pemerintah sebagai wakil negara melakukan

penguasaan terhadap cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan

menguasai hajat hidup orang banyak dan sumber daya. BUMN harus menjalankan

bisnis yang mengikuti tata kelola yang baik dan harus berperan sebagai organisasi

public yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keuntungan terpenting

bukan hanya financial tetapi adalah terpenuhinya kepentingan public adalah

tujuan dari dibentuknya BUMN. BUMN menjalankan fungsi teknis penguasaan

cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan orang banyak. Tidak hanya

sisi ekonomi tetapi berkaitan dengan kepentingan strategis dan geopolitik

nasional. Selain itu, BUMN dapat memanfaatkan potensi ekonomi langsung dan

berperan sebagai wakil pemerintah dalam kerja sama pemgelolaan sumber daya

alam bersama perusahaan asing (http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/apbn-2016-

dan-tantangan-bagi-bumn)

Menurut Armida Salsiah Alisjahbana, Mantan Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional. Peran BUMN dalam mendorong pertumbuhan

perekonomian penting. Hal ini diantaranya mengelola cabang produksi yang

pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal demi tercapainya

kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kedua, dapat melayani masyarakat secara
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maksimal. Ketiga, menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari

pendapatan non pajak. Keempat, menyediakan lapangan pekerjaan sehingga dapat

membantu mengatasi pengangguran. Kelima, dapat membantu mempercepat

pertumbuhan nasional. Peran BUMN sangat besar menjaga stabilitas ekonomi

khususnya pertumbuhan ekonomi dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah

termasuk lingkungan politik negara

(http://www.bumn.go.id/perhutani/berita/2068/.Kontribusi.BUMN.Cukup.Besar.d

alam.MP3EI)

Menurut Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, peran dan konstribusi

BUMN dalam perekonomian Indonesia dan pembangunan semakin meningkat

sejalan dengan pengelolaan yang lebih baik. Menurutnya dengan keterbatasan

APBD, BUMN tetap menjadi andalan dalam mendorong perekonomian nasional.

Pelaksanaannya peran BUMN diwujudkan hampir diseluruh sektor perekonomian

seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan,

keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan

serta kontruksi.

(http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis/14/08/15/nac41b-dahlan-

kontribusi-bumn-terhadap-perekonomian-semakin-besar)

BUMN sendiri tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang terdapat di

setiap usahanya. Menurut BUMN Watch, permasalahan mendasar yang terdapat

di BUMN diantaranya adalah menjadi sarang KKN atau sapi perah kekuasaan,

pengelolaan atau manajemen yang berantakan serta salah urus, kualitas SDM

yang rendah dan sisi tarik ulur privatisasi yang dialasi oleh kepentingan

mengamankan keuangan negara pasca krisis ekonomi.

(http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=7804&coid=4&caid=33&gid=

3)

Salah satu permasalahan di BUMN yaitu pengelolaan atau manajemen

yang berantakan serta salah urus membuat beberapa BUMN terjerat beberapa

masalah diantaranya adanya BUMN yang merugi, terindikasi kasus korupsi dan

kredit macet. Hasil audit BPK menyebutkan terdapat 32 BUMN yang mengalami
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berbagai permasalahan keuangan dan  BUMN enggan untuk diaudit BPK.

http://www.suaramerdeka.com/harian/0706/02/eko02.htm

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kinerja BUMN sendiri, pihak

BPK khawatir bahwa praktek manipulasi dan rekayasa yang dilakukan beberapa

BUMN akan terulang apabila BPK tidak berwenang untuk melakukan audit

BUMN dan hal ini mengindikasikan bahwa BUMN belum sepenuhnya berbenah

untuk menghindari berbagai indikasi permasalahan keuangan

https://m.tempo.co/read/news/2013/09/05/087510492/bpk-khawatir-manipulasi-

bumn-terulang

Masalah yang terjadi pada BUMN tersebut mendapat sorotan dari

pemegang saham sebagai pemiliki modal yang ada di BUMN. Beberapa BUMN

yang telah melaksanakan menjual saham di pasar modal tentu harus

memperhatikan berbagai kebijakan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Pemilik

saham terbesar adalah Pemerintah Republik Indonesia yang mempunyai tujuan

manfaat perusahaan bagi masyarakat. Hal ini belum sepenuhnya dilakukan oleh

pihak manajemen dan komisaris dari BUMN sendiri padahal aturan untuk

profesionalitas serta transparansi perusahaan telah ditentukan.

Permasalahan keuangan tersebut tidak bisa terlepas dari adanya masalah

agency pada perusahaan BUMN yang berujung pada terjadinya manajemen laba.

Masalah keagenan muncul karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham

(principal) dengan pengelola atau manajemen perusahaan (agent). Manajemen

selaku pengelola perusahaan memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak

di bandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh pemegang saham. Hal ini

memunculkan asimetri informasi yang memungkinkan manajemen melakukan

praktek akuntansi dengan orientasi laba untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Hal ini menunjukan bahwa masalah agency tersebut menjadikan

kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba. Menurut Scipper

(1989) menyatakan bahwa manajemen laba adalah campur tangan dalam proses

penyusunan laporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan

keuntungan-keuntungan pribadi. Selain itu menurut Sugiri (1998) mendefinisikan

manajemen laba adalah Satu, perilaku manajer dalam memainkan komponen
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discretionary accruals dalam menentukan besarnya laba dalam hal ini hanya

berhaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Dua, tindakan manajer untuk

meningkatkan atau mengurangi laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha

di tempat manajer tersebut bertanggungjawab tanpa pengakibatkan peningkatan

atau penurunan profitabilitas ekonomi jangka panjang tersebut.

Ini sejalan dengan beberapa kasus BUMN yang dijadikan sapi perah oleh

beberapa pihak sehingga berbagai permasalahan keuangan mencuat dan

menghambat kinerja perusahaan sendiri. Salah satu contoh kasus skandal

pelaporan keuangan yang terjadi di BUMN adalah PT Kimia Farma pada tahun

2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 123

Milyar dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM).

Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam (OJK) menilai bahwa laba bersih

tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setalah dilakukan audit

ulang, pada 3 oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma disajikan dan

ditemukan keuntungan hanya Rp 99,56 Milyar atau lebih rendah sebesar Rp. 32,6

milyar atau 24,7 dari laba awal yang dilaporkan. Disinyalir kesalahan terjadi unit

Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7

Milyar dan persediaan sebesar Rp 8,1 Milyar. Hasil audit OJK menyebutkan

bahwa PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku tetapi gagal

mendeteksi kecurangan tersebut. (Tempo.com, 20 November 2002)

Kecurangan lain terjadi kepada PT Kereta Api Indonesia, komisaris PT KAI

mengungkapkan adanya manipulasi laporan keuangan BUMN tersebut seharusnya

perusahaannya mengalami kerugian tetapi dilaporkan memperoleh keuntungan.

Audit BPK belum menyentuh PT KAI dikarenakan keterbatasan anggaran dan

sumber daya. (antaranews.com, 26 Juli 2006). Masalah juga tidak hanya terjadi

di Indonesia di beberapa negara terjadi seperti pada perusahaan Enron, Worldcom,

Xerox, Tyco, Merck, Kmart dan Global Crossing yaitu dengan memanipulasi

laporan keuangan. Hal ini terjadi karena sistem pengelolaan perusahaan yang

belum optimal pengawasan dan eratnya kepentingan beberapa pihak dalam

perusahaan tersebut (SWA 18 Desember 2008)



5
Tabel 1.1

Daftar Perusahaan tersangkut skandal laporan akuntansi di Indonesia

periode 2001-2007

NO Nama Perusahaan Tahun

1 PT. Lippo Bank Tbk 2002

2 PT Kimia Farma (Persero) Tbk 2002

3 PT Indofarma (Persero) Tbk 2004

4 Pt Andes Alfindo 2004

5 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk 2007

Sumber: Hayati & Gusnardi (2012)

Masalah-masalah yang berhubungan dengan manajemen laba yang terjadi di

perusahaan-perusahaan BUMN tersebut menuntut adanya penerapan Good

Corporate Governance di seluruh perusahaan. Good Corporate Governance

dianggap sebagai solusi efektif untuk meminimalkan terjadinya manajemen laba

yang berawal dari masalah agency. Penerapan konsep good corporate governance

secara konsisten dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi

penghambat aktivitas manajemen lab. Good corporate governance berkaitan

dengan memotivasi perilaku manajerial dengan benar untuk meningkatkan bisnis,

dengan secara langsung mengendalika perilaku manajer

Good Corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi

pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh return

atas investasinya dengan benar. Good Corporate governance juga membantu

menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan

sustainable di sektor korporat. Corporate governance dapat didefinisikan sebagai

susunan aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer,

kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal yang lain

sesuai dengan hak dan tanggung jawabnya (FCGI, 2003)

Menurut Shleifer dan Vishny (1997) yang dikutip dari Boediono (2005)

dan Teguh Setiawan (2009) Corporate governance merupakan suatu mekanisme
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yang digunakan oleh supplier keuangan untuk melakukan kontrol terhadap

manajer guna memastikan bahwa supplier keuangan perusahaan memperoleh

pengembalian (return) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer. Penerapan

prinsip-prinsip corporate governance yang didukung dengan regulasi yang baik,

diharapkan akan mencegah berbagai bentuk ketidak jujuran dalam penyajian

laporan keuangan. Sebagai perusahaan public yang sebagian sahamnya dimiliki

oleh masyarakat melalui bursa saham, penyajian laporan keuangan kepada

stakeholders perusahaan harus dilaporkan tepat waktu, akurat, dapat dimengerti

dan obyektif

Pemerintah Indonesia melalui Menteri BUMN mendukung pelaksanaan

Good Corporate Governance yang harus dilaksanakan oleh perushaaan-

perusahaan BUMN dengan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No.

Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktek Good

Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, dan telah disempurnakan

dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)

Pada Badan Usaha Milik Negara. Hal ini menekankan kewajiban bagi BUMN

untuk menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan atau

menjadikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai landasan

operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan

usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham

dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders

lainnya, dan berlandaskan peraturan perundangan-undangan dan nilai-nilai etika.

Penerapan Good Corporate Governance pada BUMN dapat menjawab

berbagai permasalahan yang terjadi di BUMN diantaranya bahwa Good

Corporate Governance dianggap mampu mengurangi intervensi politik yang

sering membelit kinerja BUMN. Contoh kasus PT Jamsostek dan PT

Telekomunikasi Indonesia  dimana terjadi penempatan direksi dan komisaris yang

mewakili kekuatan politik tertentu, yang pada akhirnya merugikan perusahaan

BUMN karena kebijakan yang dikeluarkan oleh perusahaan hanya untuk

kepentingan tertentu. Selain itu, Good Corporate Governance dapat membantu
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dalam rektrukturisasi kinerja BUMN dimana banyak BUMN yang dimiliki oleh

pemerintah belum mampu memberikan keuntungan yang maksimal salah satu

penyebabnya karena pengambilan keuntungan yang dilakukan oleh birokrat

sehingga manajemen yang ada di perusahaan bekerja tidak maksimal. Selain itu,

Good Corporate Governance dapat menjadikan pemisahan yang tegas antara

pengambil kebijakan dan pengelolaan perusahaan antara Kementerian BUMN

sebagai wakil pemerintah yang memegang kepemilikan dan perusahaan-

perusahaan BUMN (Achmad Daniri, Ketua KNKG dan A. Prasetyantoko

dalam Reformasi Kelembagaan dan Penerapan Governance pada BUMN,

2009)

Berdasarkan berbagai informasi dan pemaparan tersebut penulis tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Good Corporate

Governance (GCG) terhadap Manajemen Laba (Earnings Management)

Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di BEI Pada Periode 2009-2014”

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah pelanggaran laporan keuangan yang terjadi di beberapa

perusahaan merupakan bagian dari manajemen laba yang akan merugikan

beberapa pihak tertentu sehingga penerapan good corporate governance

seharusnya berdampak berkurangnya kecurangan laporan keuangan yang terjadi

berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang timbul diindetifikasi sebagai

berikut:

1. Bagaimana perkembangan mekanisme good corporate governance

memperngaruhi manajemen laba (earnings management) pada perusahaan BUMN

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014?

2. Bagaimana mekanisme good corporate governance mempengaruhi

manajemen laba (earnings management) pada perusahaan BUMN yang terdaftar

di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014 secara simultan dan parsial?
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi yang

berkaitan dengan masalah corporate governance, manajemen laba terhadap kinerja

perusahaan. Sedangkan tujuan penelitian secara khusus adalah:

1. Untuk mengetahui perkembangan mekanisme good corporate governance

memperngaruhi manajemen laba (earnings management) pada perusahaan BUMN

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014

2. Untuk mengetahui pengaruh mekanisme good corporate governance

mempengaruhi manajemen laba (earnings management) pada perusahaan BUMN

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2014

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam menjebatani

perusahaaan dengan pemegang saham dengan good corporate governance dan

kinerja perusahaan. Secara terperinci, manfaat penelitian dapat dijabarkan sebagai

berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman tentang

Corporate Governance, Earning Management sebagai salah satu syarat dalam

menempuh ujian akhir Sarjana Ekonomi Fakultas Bisnis dan Manajemen

Universitas Widyatama

2. Bagi Investor

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan alternatif bahan pertimbangan

dalam pengambilan keputusan berinvestasi

3. Bagi peneliti selanjutkan

Menjadi bahan pertimbangan hasil dalam penelitian dan sebagai bahan

tambahan refrensi dan dasar perluasan penelitian
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1.5 Metode Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan analisis deskriptif dan

verifikatif. Metode deskriptif merupakan metode yang memperlihatkan dan

menguraikan objek penelitian, dengan tujuan memberikan gambaran secara

sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

antar fenomena objek yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan. Pengertian

metode deskriptif adalah suatu penulisan yang menggambarkan keadaan yang

sebenarnya tentang objek yang diteliti, menurut keadaan yang sebenarnya pada

saat penelitian berlangsung.

Metode verifikatif memeriksa benar atau tidaknya apabila dijelaskan untuk

menguji suatu cara dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan

(Mashari, 2008:45). Atau bisa juga memiliki pengertian yaitu penelitian yang

bertujuan untuk mengetahui hubungan kualitas antar variabel melalui surat

pengujian hipotesis melalui suatu perhitungan statistic sehingga didapat hasil

pembuktian yang menunjukan hipotesis ditolak atau diterima (Moch Nazir,

2005:7)

Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu suatu teknik

pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku referensi yang berhubungan

dengan masalah yang akan dibahas, membaca buku-buku dan bahan-bahan

lainnya yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas untuk memperoleh

data sekunder, serta membaca sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan

materi yang diteliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan melalui riset

kepustakaan dengan pengumpulan bahan-bahan dari berbagai sumber

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

yang di diperoleh dari Bursa Efek Indonesia Cabang Bandung yang berlokasi di

Jalan Veteran No. 10 Bandung yang berupa laporan keuangan tahunan (annual
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report) perusahaan terkait. Waktu penelitian dimulai bulan September 2015

sampai dengan bulan Desember 2015.

Kegiatan Penelitian Bulan

Sep Okt Nov Des

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Pencarian dan

pengumpulan data,

artikel dan jurnal

Pengajuan Proposal

Observasi,

Pengumpulan data

dan Konsultasi

Pengajuan bab 1 dan

konsultasi

Pengajuan bab 2 dan

konsultasi

Pengajuan bab 3

metodologi

penelitian

Pengambilan data

Pengolahan dan

analisis data

Pengajuan bab 4

hasil dan

pembahasan

Pengajuan bab 5 dan

saran

Over all

Sidang


