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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Manajemen

Manajemen merupakan proses ilmu dan seni untuk menerapkan fungsi-

fungsi perencanaan, pengooganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan

sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa pengertian mengenai

Manajemen dikemukakan beberapa ahli untuk mendukung pernyataan tersebut

diantaranya menurut Weihrich dan Koontz (2005:4) yang menyatakan:

“Management is the process of designing and maintaining an

environment in which individuals, working together in groups, efficiently

accomplish selected aims.”

Kemudian Robbin and Coulter (2005:7) juga menyatakan:

“Management is coordinating work activities so that they are completed

efficiently and effectively with and trough other people”

Pengertian dari manajemen juga diungkapkan oleh Fuad (2000:92) seperti

berikut:

“Manajemen merupakan suatu proses yang melibatkan kegiatan

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang

dilakukan untuk mencapai sasaran perusahaan melalui pemanfaatan sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya”

Berdasarkan pendapat beberapa ahli mengenai pengertian manajemen

maka penulis dapat menunjukan bahwa manajemen adalah suatu proses

perencanaan, pengorganisasaian, pengkoordinasian dan pengendalian dengan
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memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu secara

efektif dan efisien

2.2 Keuangan

Keuangan merupakan salah satu bagian terpenting dalam perusahaan yang

tidak bisa dipisahkan dalam proses pengelolaan sebuah perusahaan. Keuangan

berperan penting sebagai syarat berjalannya operasional perusahaan. Setiap

perusahaan memiliki tujuan akan memaksimalkan penggunaan dan pengaturan

keuangannya agar berjalan secara efisien dan efektif. Pendapat mengenai

keuangan menurut Sudjaja dan Barlian (2003:4) adalah sebagai berikut:

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang

mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi”

Sedangkan menurut Gitman (2003:3) pengertian keuangan adalah :

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dari pengelolaan uang..

Sesungguhnya setiap individu dan organisasi menghasilkan uang dan

membelanjakannya atau menginvestasikannya. Keuangan berhubungan

dengan proses, lembaga, pasar dan instrument yang terlibat dalam transfer

uang dimana individu maupun bisnis dan pemerintah”

Pendapat lain mengenai keuangan menurut Le Counte yang dikutip dari

Riyanto (2001) memberikan pendapat mengenai keuangan yaitu:

“Meliputi keseluruhan usaha untuk mempersiapkan dana dan

mengatur penarikan dan penggunaan dana, dimana disini termasuk juga

perencanaan dan pelaksanannya”
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Dari beberapa pengertian keuangan yang telah dipaparkan oleh beberapa

ahli maka penulis dapat menunjukan bahwa keuangan adalah ilmu dan seni untuk

mengelola uang yang ada di individu atau organisasi untuk digunakan kembali

dan mendapatkan nilai yang diinginkan oleh individu atau organisasi

2.3 Manajemen Keuangan

2.3.1 Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan salah satu fungsi penting diantara

fungsi-fungsi operasional perusahaan lainya seperti Manajemen Pemasaran,

Manajemen Operasional, Manajemen Sumber Daya Manusia. Manajemen

Strategik dan lainnya. Pengertian manajemen keuangan mengalami perkembangan

seiring dengan kebutuhan zaman yang tidak hanya menarik fungsi memperoleh

dana hingga fungsi penggunaan dana tersebut.

Manajemen Keuangan berperan penting dalam keberlangsungan

perusahaan. Hal ini berkaitan dengan dana yang diperoleh dan dipergunakan

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Perusahaan yang baik tentu akan

menjaga keuangan perusahaannya tetap baik dan cenderung naik. Manajemen

keuangan berkaitan dengan aktivitas pencarian dana, pengelolaan dana hingga

pertanggungjawaban dana tersebut kepada pihak lain. Beberapa pengertian

mengenai manajemen keuangan dikemukakan diantaranya menurut Arthur J.

Keown, John D. Martin, J. William Petty dan David F. Scoot, Jr (2005:4)

“Financial management is concerned with the maintenance and

creation of economic value or wealth”

Menurut Van Horne dan Wachowicz (2005:2) menyebutkan mengenai

pengertian manajemen keuangan adalah :
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“Financial management is concern the acquisition, financing and

management of assets with some overall goal in mind”

Kemudian Sutrisno (2012:3) juga mengemukakan pendapatnya tentang

manajemen keuangan sebagai berikut :

“Sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan

usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta

menggunakan dan mengalokasian dana tersebut dengan efisien”

Pendapat – pendapat yang dikemukakan mengenai manajemen keuangan

sehingga penulis dapat menunjukan bahwa manajemen keuangan adalah semua

aktivitas yang memfokuskan pada kegiatan keuangan seperti memperoleh dana,

mengelola dana dan mengalokasikannya untuk mencapai tujuan perusahaan.

2.3.2. Fungsi Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan sebagai ilmu memiliki fungsi dalam proses

pelaksanannya hingga pengambilan keputusan. Fungsi-fungsi ini

diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan perusahaan.

Fungsi manajemen keuangan menurut Sutrisno (2012:5) adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Investasi

Keputusan Investasi adalah masalah bagaimana manajer keuangan harus

mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat

mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Bentuk, macam dan

komposisi dari investasi tersebut akan mempengaruhi dan menunjang

tingkat keuntungan di masa depan. Keuntungan di masa depan yang

diharapkan dari investasi tersebut tidak dapat diperkirakan secara pasti.

Oleh karena itu, investasi akan mengandung resio atau ketidakpastian.

Risiko dan hasil yang diharapkan dari investasi ini akan sangat

mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan maupun nilai perusahaan
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2. Keputusan Pendanaan

Keputusan pendanaan ini sering disebut sebagai kebijakan stuktur modal.

Pada keputusan ini manajer keuangan dituntut untuk mempertimbangkan

dan menganalisa kombinasi dari sumber-sumber dana yang ekonomis bagi

perusahaan guna membelanjakan kebutuhan-kebutuhan investasi serta

kegiatan usahanya

3. Keputusan Dividen

Dividen merupakan bagian keuntungan yang dibayarkan oleh perusahaan

kepada para pemegang saham. Oleh karena itu dividen ini merupakan

bagian dari penghasilan yang diharapkan oleh pemegang saham.

Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk

menentukan:

a. Besarnya presentasi laba yang dibagikan kepada pemegang

saham dalam bentuk cash dividend

b. Stabilitas dividend yang dibagikan

c. Dividend saham (stock dividend)

d. Pemecahan saham (stock split)

e. Penarikan kembali saham yang beredar

Pendapat lain yang disampaikan oleh Van Horne and Wachowicz

(2005:2-3) mengenai fungsi manajemen keuangan yaitu:

1. Keputusan mengenai investasi merupakan keputusan yang paling penting

diantara ketiga bidang keputusan tersebut karena keputusan mengenai

investasi ini akan berpengaruh secara langsung terhadap besarnya

rentabilitas investasi dan aliran kas perusahaan untuk waktu-waktu

berikutnya. Keputusan investasi ini akan menentukan keseluruhan jumlah

aktiva yang ada pada perusahaan, kompisisi dari aktivta tersebut beserta

tingkat resiko usahanya. Aktiva yang secara ekonomis sudah tidak dapat

dipertahankan harus dikurangi, dihilangkan atau diganti

2. Keputusan pendanaan adalah keputusan manajemen keuangan dalam

melakukan pertimbangan dan analisis perpaduan antara sumber-sumer
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dana yang paling ekonomis bagi perusahaan untuk mendanai kebutuhan-

kebutuhan investasi serta kegiatan operasional perusahaan. Keputusan

pendanaan akan tercermin dalam sisi pasica perusahaan yang akan

mempengaruhi financial structure maupun capital structure. Manajer

dituntut untuk mempertimbangkan dana dan menganalisis kombinasi dari

sumber-sumber dana yang ekonomis bagi perusahaan guna membelanjai

kebutuhan-kebutuhan investasi serta usahanya.

3. Kebijakan manajemen aktiva. Jika aktiva telah diperoleh dan pendanaan

yang tepat telah tersedia, aktiva-aktiva yag ada tetap memperlukan

pengelolaan yang efisien. Manajer keuangan bertanggung jawab terhadap

bermacam-macam tingkatan dalam menjalankan tanggung jawabnya

terhadap aktiva-aktiva yang ada. Tanggung jawab ini membuat manajer

keuangan harus lebih memperhatikan manajemen aktiva lancar dari pada

aktiva tetap

Berdasarkan pemaparan mengenai fungsi manajemen dari beberapa ahli

maka penulis dapat menunjukan bahwa fungsi manajemen terdiri dari fungsi

keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan dividen yang masing-

masing dikelola dengan efisien dan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan

2.3.3 Tujuan Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan memiliki tujuan yang diharapkan dengan

diterapkannya di perusahaan. Menurut Sutrisno (2012:4) tujuan manajemen

keuangan adalah meningkatkan kemakmuran para pemegang saham. Menurutnya

kemakmuran para pemegang saham dapat dijadikan sebagai dasar analisis dan

tindakan rasional dalam proses pembuatan keputusan.

Menurut pendapat Martono dan Agus (2010:13) tujuan manajemen

keuangan adalalah:

“Memaksimalkan nilai perusahaan (memaksimalkan kemakmuran

pemegang saham) yang diukur dari harga saham perusahaan”
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Berdasarkan pemaparan mengenai fungsi manajemen keuangan dari

beberapa ahli maka penulis dapat menunjukan bahwa tujuan manajemen

keuangan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan dan memaksimalkan

kemamkuran pemegang saham

2.4 Teori Keagenan

Permasalahan yang terdapat di dalam perusahaan tidak hanya terjadi

berkaitan dengan pemenuhan tujuan perusahaan. Tetapi bisa terjadi antara

manajemen dengan pemegang saham atau pemilik perusahaan yang disebut

dengan agency theory. Menurut Jensen dan Mecklin (1976) dalam Agustia

(2013) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara

manajer (agent) dengan investor (principal). Terjadinya konflik kepentingan

antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen bertindak tidak sesuai dengan

kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost).

Teori keagenan ditekankan untuk menyelesaikan beberapa masalah

menurut Eisenhardt (1989) dalam Agustia (2013) menjelaskan tiga asumsi sifat

dasar manusia untuk menjelaskan teori agency yaitu:

1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest)

2. Manusia memiliki daya piker terbatas mengenai persepsi masa mendatang

(bounded rationality)

3. Manusia selalu menghindari resiko (risko averse)

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia

kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat opportunistic, yaitu

mengutamakan kepentingan pribadinya. Permasalahannya adalah bawa principal

tidak dapat memverifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu yang tepat dan

masalah pembagian resiko yang timbul pada saat principal dan agen memiliki

sikap yang berbeda terhadap risiko. Oleh karena itu, dibuat kontrak yang

diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan principal dan agen.
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Dalam perekonomian modern, manajemen dan pengelolaan perusahaan

semakin banyak dipisahkan dari kepemilikan perusahaan. Hal ini sejalan dengan

Agency Theory yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang

saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga-tenaga kerja

professional disebut agents yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-

hari. Tujuan dari dipisahkannnya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu

agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin

dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dkelolanya perusahaan oeh tenaga-

tenaga professional. Mereka, para tenaga-tenaga profesional, bertugas untuk

kepentingan perusahaan dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen

perusahaan, sehingga dalam hal ini para professional tersebut berperan sebagai

agents-nya pemegang saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola

memperoleh laba semakin besar pula keuntungan yang didapatkan agents.

Sementara pemilik perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan

memonitor jalaanya perusahannya yang dikelola oeh manajemen serta

mengembangkan sistem insetif bagi pengelola oleh manajemen untuk memastikan

bahwa mereka bekerja demi kepentingan perusahaan (Adrian Sutedi, 2011:13)

Menurut Setiawan (2009) dalam kontrak kerja, agent sebagai pihak yang

diberi tanggung jawab untuk mengelola dana dari principal harus

mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepadanya dan sebagai

imbalan, agent akan menerima insentif berupa berbagai macam fasilitas baik

financial maupun non financial. Namun, menurut teori keagenan hubungan antara

pihak-pihak tersebut pada kahekaynya sukar tercipta karena adanya kepentingan

yang saling bertentangan (conflict of interest). Adanya pemisahan antara

kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan sangat mungkin menyebabkan

terjadinya konflik antara principal dan agent untuk saling mencoba memanfaatkan

pihak lain untuk kepentinganya sendiri. Dalam hal ini, agent termotivasi untuk

memaksimumkan fee kontraktual yang diterimanya dan principal berusaha untuk

memaksimumkan return atas penggunaan sumber dayanya.

Konflik kepentingan yang dikarenakan oleh kemungkinan bahwa agent

tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan memicu terjadinya biaya
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keagenan. Biaya tersebut berupa biaya monitoring untuk memantau tindakan

manajemen, biaya bonding yaitu pengeluaran untuk menata stuktur organisasi

demi meminimumkan perilaku manajer yang tidak dikehendaki dan biaya

kesempatan memperoleh laba yang dikeluarkan sebagai resiko karena membatasi

kewenangan manajemen untuk mengambil keputusan tepat waktu

2.5 Good Corporate Governance (GCG)

2.5.1 Pengertian Good Corporate Goveranance

Pengertian Good Corporate Governance menurut Komite Nasional

Kebijakan Governance (KNKG):

“Salah satu pilar sistem ekonomi pasar Corporate Governance

beraitan erat dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan yang

melaksanakannya maupun terhadap iklim usaha di suatu negara. Penerapan

GCG mendorong terciptanya persaingan yang sehar dan iklim usaha yang

kondusif. Oleh karena itu, diterapkannya GCG oleh perusahaan-perusahaan

di Indonesia sangat penting untuk menunjang pertumbuhan dan stabilitas

ekonomi yang berkesinambungan. Penerapan GCG juga diharapkan dapat

menunjang upaya pemerintah dalam menerapkan Good Corporate

Governance pada umumnya di Indonesia. Saat ini pemerintah sedang

berupaya untuk menerapkan Good Corporate Governance dalam

birokrasinya dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih dan

berwibawa”

Pengertian lain yang dikemukakan oleh Forum for Corporate

Governance in Indonesia (2001) menjelaskan pengertian Good Corporate

Governance adalah sebagai berikut:

“Seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara

pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta
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para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan

hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sistem yang

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan”

Pengertian lain yang dikemukakan oleh OECD (Organization for

Economic Co-Operation and Development) yang dikutip dari Imam Sjahputra

Tunggal dan Amin Wirjaja Tunggal (2002:2) menjelaskan mengenai

pengertian Good Corporate Governance adalah:

“Sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board

dan pemegang saham dan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan

dengan perusahaan”

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan mengenai Good Corporate

Governance yang dikutip dari Imam Sjahputra Tunggal dan Amin Wirjaja

Tunggal (2002:2) sebagai berikut:

“Corporate Governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan

kaidah-kaidah yang wajb dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-

sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilan nilai ekonomi

jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham

maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan”
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2.5.2 Aspek Mekanisme Good Corporate Governance

2.5.2.1 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial menurut (Chen dan Steiner, 1999) dalam

Agustia (2013) adalah kepemilkan saham perusahaan oleh manajerial.

Kepemilikan managerial merupakan alat monitoring internal yang penting untuk

memcahkan konflik agensi antara external stockholders dan management.

Pendapat lain dikemukakan oleh Melinda (2008) dalam Yulia (2014)

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase suara

yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan

komisaris suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara

untuk mengurangi masalah keagenan. Hal ini dikarenakan kepemilikan manajerial

merupakan alat pengawas terhadap kinerja manajer yang bersifat internal.

Para pemegang saham yang memiliki kedudukan di manajemen

perusahaan baik sebagai kreditur maupun sebagai dewan komisaris disebut

sebagai kepemilikan manajerial (manajerial ownership). Adanya kepemilikan

saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan

manajerial juga dapat diartikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh

manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode

pengamatan. Perilaku manipulasi oleh manajer melalui suatu mekanisme

monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (alignment) berbagai

kepentingan tersebut. Dengan memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh

manajemen (managerial ownership) kepentingan pemilik atau pemegang saham

akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. Jensen dan Mecklin

(1976) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) dan Wahyuni (2010)

Tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi dapat berdampak buruk

terhadap perusahaan. Dengan kepemilikan manajerial yang tinggi, manajer

mempunyai hak voting yang tinggi sehingga manajer mempunyai posisi yang kuat

untuk mengendalikan perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan masalah pertahanan
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yaitu adanya kesulitan bagi para pemegang saham eksternal untuk mengendalikan

tindakan manajer. Ujiyantho dan Pramuka (2007) dalam Wahyuni (2010)

2.5.2.2 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menurut Beiner dkk (2003) dalam Ujiyantho

dan Pramuka (2007) dan Setiawan (2009) adalah jumlah presentasi hak suara

yang dimiliki oleh institusi. Institusi disini tidak memiliki afiliasi apapun dengan

manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional umumnya bertidak sebagai

pihak yang memonitor perusahaan. Menurut Chew dan Gillan (2009:176) dalam

Agustia (2013) Terdapat dua jenis investor institusional yaitu investor

institusional sebagai transient investors (pemilik sementara perusahaan) dan

investor institusional sebagai sophisticated investor.

Kepemilikan institusional merupakan bagian dari mekanisme corporate

governance pada perusahaan. Kepemilikan institusional dijalankan oleh investor

aktif. Investor aktif ikut terlibat dalam pengambilan keputusan strategis

perusahaan. Kepemilikan institusional oleh beberapa peneliti dipercaya dapat

mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh  pada

kinerja perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan

dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.

Institusi dengan kepemilikan saham yang relatif besar dalam perusahaan mungkin

akan mempercepat manajemen perusahaan untuk menyajikan pengungkapan

secara sukarela. Hal ini terjadi karena investor institusional dapat melakukan

monitoring dan dianggap sophicticated investors yang tidak mudah dibodohi oleh

tindakan manajer (Rahmayanti, 2013)

Menurut Shleifer dan Vishny (1986) dalam Rahmayanti (2013)

menyatakan bahwa kepemilikan institusional sangat berperan dalam fungsi

pengawasan. Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional

sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Kepemilikan

institusional menggantikan kepemilikan manajerial dalam mengontrol agency

cost. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan untuk mengawasi
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manajemen dan akibatkan akan memberikan dorongan yang lebih besar untuk

mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat

Bathala et.al (1009) dalam Yulia (2014)

2.5.2.3 Komisaris Independen

Komisaris Independen menurut KNKG (2006) merupakan komisaris yang

tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak

yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham

pengendali, anggota Direksi dan Dewan komisaris lain, serta perusahaan itu

sendiri. Mantan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta

karyawan perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk dalam kategori

terafilias

Keberadaan Komisaris Independen telah diatur Bursa Efek Indonesia

melalui peraturan BEI tanggal 1 Januari 2000 dikutip dari (FCGI, 2002).

Dikemukakan bahwa perusahaan yang listed di Bursa harus mempunyai komisaris

Independen yang secara proposional sama dengan jumlah saham yang dimiliki

pemegang sama yang minoritas (bukan controlling stakeholders). Dalam

peraturan ini, persyaratan jumlah minimal Dewan Komisaris Independen adalah

30% dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Beberapa kriteria tentang Komisaris

Independen adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afilitasi dengan

pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali

(controlling stakeholders). Perusahaan tercatat bersangkutan

2. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau

omisaris lainnya Perusahaan Tercatat yang bersangkutan

3. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada

perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan Perusahaan Tercatat yang

bersangkutan

4. Komisaris Independen harus mengerti peraturan perundang-undangan di

bidang pasar modal
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5. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham

minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan

controlling stakeholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham

Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia

No.8/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi

Bank Umum yang salah satunya mengatur keberadaan dewan komisaris

independen sebesar minimal 50% (lima putuh perseratus) dari seluruh dewan

komisaris. Berbagai peraturan tersebut merupakan sinyal bahwa keberadaan

dewan komisaris di perusahaan sangat penting dalam mewujudkan good

corporave governance

2.5.2.4 Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menurut Wignjohartojo (2001) dalam  Setiawan

(2009) adalah dibentuk sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan

pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan dan

memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan

perseroan. Dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang

mensupervisi kebijakan dan tindakan direksi dan memberikan nasihat kepada

direksi bila diperlukan.

Setiap anggota komisaris harus orang yang berkarakter baik dan memiliki

pengalaman yang relevan. Setiap anggota komisaris dan dewan komisaris sebagai

organisasi perseroan harus melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan

kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Dewan komisaris juga

harus mempertimbangkan kepentingan dari berbagai stakeholders dalam

perusahaan (Tunggal dan Tunggal, 2002:25)

Menurut Jansen (1993) dalam Setiawan (2009) julmlah dewan direksi

yang relatif kecil dapat membantu meningkatkan kinerja mereka dalam

memonitor manajer. Jumlah dewan direksi yang terlalu besar tidak dapat

berfungsi secara optimal dan akan lebih mudah dikontrol oleh manajer, terutama

karena dewan direksi sendiri disibukkan oleh masalah koordinasi
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2.5.2.5 Komite Audit

Komite audit sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 dalam Setiawan (2009)

menjelaskan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan

komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan.

Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite

audit yang dibentuk oleh suatu perusahaan berfungsi untuk memberikan

pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan degan kebijakan

keuangan, akuntansi dan pengendalian intern. Selain itu, keberadaan komite audit

juga berfungsi untuk membantu dewan komisaris dalam pengawasi pihak

manajemen dalam menyusun laporan keuangan.

Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian

perusahaan. Selain itu, dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan

dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah

pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEI, SE-008/BEI/12-2001, keanggotaan

komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite

audit. Anggota komite audit ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu

orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris

independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota

lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak

eksternal yang independen.

Menurut Susiana dan Herawati (2007) dalam I Guna dan Herawaty

(2010) menjelaskan bahwa tujuan dari keberadaan komite audit di perusahaan

adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian bahwa laporan keuangan yang dikeluarkan oleh

manajemen perusahaan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku

umum serta disajikan secara wajar dan tidak menyesatkan

2. Memberikan kepastian bahwa pengendalian internal perusahaan telah

mamadai

3. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti kemungkinan penyimpangan

material dalam bidang keuangan dan implikasi hukumnya
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4. Memberikan rekomendasi dalam pemilihan auditor eksternal yang akan

melakukan audit di perusahaan

2.5.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip good corporate governance menurut Peraturan Menteri

BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara sebagai

berikut:

1. Transparansi (transparency)

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan

keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan

mengenai perusahaan

2. Akuntabilitas (accountability)

Kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif

3. Pertanggungjawaban (responsibility)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan

perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat

4. Kemandirian (independency)

Keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan

kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang

sehat

5. Kewajaran (fairness)

Keadilan dan kesataraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku

Kepentingan (stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan

peraturan perundang-undangan
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Prinsip-prinsip good corporate governance menurut FCGI (2001:3)

dalam Teguh Setiawan (2009) menjelaskan prinsip-prinsip internasional

mengenai good corporate governance mulai muncul dan berkembang akhir-akhir

ini. Prinsip tersebut mencakup:

1. Hak-hak para pemegang saham

Pemegang saham harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada

waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam

pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar

atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan

2. Perlakuan sama terhadap pemegang saham

Pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing diperlakukan sama

dengan adanya keterbukaan informasi yang penting serta melarang

pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam

(insider trading)

3. Peranan pemegang saham harus di akui sebagaimana ditetapkan oleh

hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang

kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan

yang sehat dari aspek keuangan

4. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi

mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan,

serta para pemegang kepentingan (stakeholders)

5. Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen

serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham

2.5.4 Mekanisme Good Corporate Governance

Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagai

mekanisme yang dimakudkan untuk memastikan bawa tindakan tim manajemen

benar-benar untuk kepentingan shareholder terutama minority interest.

Purwantini (2011) dalam Yulia (2014)
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Corporate Governance terdiri atas sekumpulan mekansime yang saling

berkaitan dimana terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan

komisaris, para manajer dibayar berdasarkan kinerja, pasar modal sebagai

pengendali saham perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor

terkait dan persaingan produk. Zarkasyi (2008:29)

Mekanisme pengelolaan Good Corporate Governance memastikan bahwa

tindakan manajemen akan selalu diarahkan pada peningkatan nilai perusahaan

sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stockholder’s, karyawan, kreditor dan

masyarakat sekitar.

Menurut Inskandar & Chamlou dalam Purwantini (2011) dan Yulia

(2014) mekanisme pengawasan dalam corporate governance dibagi menjadi dua

kelompok yaitu internal dan eksternal mechanism.

1. Internal mechanism adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan

emnggunakan stuktur dan proses internal seperti rapat umum pmegang

saham, komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi dan

pertemuan dengan board of directors. Stuktur kepemilikan perusahaan

dibedakan menjadi 2 (dua):

a. Tingkat konsentrasi kepemilikan

Tingkat konsentrasi kepemilikan dapat dikategorikan menjadi

stuktur kepemilikan terkonsetrasi dan perusahaan yang stuktur

kepemilikannya tidak terkonsetrasi. Perusahaan dikatakan

memiliki stuktur kepemilikan terkonsetrasi apabila sebagian besar

saham dimiliki oleh sebagai kecil individu atau institusi. Kontrol

mereka atas perusahaan begitu besar sehingga segala tindakan

merupakan cerminan dari kehendak pemilik. Sedangkan

perusahaan dikatakan memiliki stuktrur kepemilikan saham

menyebar secara merata ke public, jika tidak ada yang memiliki

saham dalam jumlah yang besar dibandingkan lainnya

b. Kepemilikan perusahaan

Suatu perusahaan dapat dimiliki oleh instansi maupun non institusi.

Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan
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besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi yang

dilakukan termasuk investasi saham. Sehingga biasanya institusi

menyerahkan tanggung jawab pada divide tertentu untuk

mengelola investasi perusahaan tersebut. Karena institusi

memantau secara professional perkembangan investasinya maka

tingkat pengendalikan terhadap tindakan manajemen sangat tinggi

sehingga potensi kecurangan dapat ditekan

2. External mechanism adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan

menggunakan mekansime internal perusahaan seperti pengendalian oleh

perusahaan dan pengendalian oleh pasar

2.5.5 Implementasi Good Corporate Governance

Implementasi Good Corporate Governance menurut IICG ( The

Indonesian Institute for Corporate Governance) terdapat 7 dimensi/konsep

penerapan GCG yang diambil dari panduan yang ditetapkan oleh OECD dan

KNKCG. Tujuh dimensi tersebut yaitu:

1. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan – sistem manajemen yang

mendorong anggota perusahaan menyelenggarakan tata kelola perusahaan

yang baik

2. Tata kelola dewan komisaris – sistem manajemen yang memunginkan

optimalisasi peran anggota dewan komisaris dalam membantu

penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik

3. Komite-komite fungsional – sistem manajemen yang memungkkan

optimalisasi peran anggota dewan direksi dalam penyelenggaraan tata

kelola perusahaan yang baik

4. Dewan direksi – sistem manajemen yang memungkina optimalisasi peran

anggota dewan direksi dalam penyelanggaraan tata kelola perusahaan yang

baik

5. Transparansi dan akuntanbilitas – sistem manajemen yang mendorong

adanya pengungkapan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya,
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tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan tentang kegiatan

perusahaan

6. Perlakukan terhadap pemegang saham – sistem manajemen yang

menjamin perlakuan yang setara terhadap pemegang saham dan calon

pemegang saham

7. Peran pihak berkepentingan lainnya (stakeholders) – sistem manajemen

yang dapat meningkatkan peran pihak berkepentingan lainnya

Pendapat lain menurut Adrian Sutedi (2011:89) implementas GCG

terdapat beberapa bentuk antara lain:

1. Sistem pengawasan internal (internal control system)

2. Pengelolaan resiko (risk management)

3. Etika bisnis yang dituangkan dalam pedoman perilaku perusahaan

(corporate code of conduct)

2.5.6 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance

Tujuan pelakasanaan Good Corporate Governance menurut FCGI

(2001:3) adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang

berkepentingan (stakeholders).

Sedangkan menurut IICG dalam Mutia (2003) dan Setiawan (2009) manfaat

yang diperoleh perusahaan dengan menetapkan corporate governance adalah

sebagai berkut:

a. Meminimalkan agency cost

Biaya yang selama ini ditanggung oleh pemegang saham sebagai akibat

pendelegasian kewenangan kepada manajemen. Di mana biaya tersebut

dapat menjadi kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya

perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan

yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut atau

biaya ini dikenal sebagai agency cost. Dengan penyusunan struktur dan
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pembagian fungsi yang baik maka biaya ini dapat ditekan serendah

mungkin

b. Meminimalkan cost of capital

Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan memberikan nilai

positif bagi kreditor, dan hal ini dapat meminimalkan biaya modal yang

harus ditanggung perusahaan dalam mengajukan pinjaman

c. Meningkatkan nilai perusahaan

Perusahaan yang baik akan menarik minat investor untuk menanamkan

modalnya. Faktor utama yang dinilai investor sebelum membeli saham

adalah kualitas dewan komisaris. Hal ini terlihat dari investor yang

melakukan investasi jangka panjang.

d. Meningkatkan nilai perusahaan

Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena

akan meningkatkan shareholders value dan dividen

Tujuan dari penerapan Good Corporate Governance menurut Peraturan

Menteri BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola

Perusahaan Yang Baik (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara adalah

sebagai berikut:

a. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahan memiliki daya saing yang

kuat baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu

mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai

maksud dan tujuan BUMN

b. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, efisien dan efektif

serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ

Persero/Organ Perum

c. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan

dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan

terhadap peraturan perundang-undangan serta kesadaran akan adanya

tanggung jawab sosial BUMN terhadap  Pemangku Kepentingan maupun

kelestarian lingkungan di sekitaran BUMN
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d. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional

e. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional

Manfaat dari pelaksanaan Good Corporate Governance menurut Nindyo

Pramono dalam Sutedi (2011:125) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan

keputusan yang baik

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada

akhirnya akan meningkatkan corporate value

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di

Indonesia

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena

sekaligus akan meningkatkan shareholders

2.6 Kinerja Keuangan

2.6.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menurut Fahmi (2012:239) adalah:

“Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakuan untuk melihat

sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan

aturan – aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”

Berdasarkan pengertian tersebut maka penulis dapat menunjukan bahwa

untuk mengambil suatu keputusan berkaitan dengan perusahaan maka perlu

diketahui kinerja keuangan agar dapat diukur dan sesuai dengan tujuan

perusahaan.
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2.6.2 Tujuan Penilaian Kinerja Keuangan

Penelitian kinerja keuangan didasarkan pada data keuangan yang

dipublikasikan dan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku

umum. Informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu sering kali

dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi posisi dan kinerja di masa depan,

menurut Munawir (2002:31) adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat likuditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk

memperoleh kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi atau

kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.

2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitias, yaitu kemampuan perusahaan

untuk memperoleh kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut

dilikuidasi baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka

panjang

3. Untuk mengetahui tingkat profitabilitas, yaitu menunjukan kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan

untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan

mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban

bunga atas hutang – hutangnya termasuk membayar kembali pokok

hutangnya dapat pada waktunya serta kemampuan membayar dividen

secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan

atau krisis keuangan

Berdasarkan tujuan yang telah dipaparkan maka penulis dapat menunjukan

bahwa penilaian kinerja perusahaan memiliki kegunaan untuk mengetahui kondisi

serta kelebihan dan kekurangan keuangan perusahaan sehingga manajer dapat

mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan
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2.7 Laporan Keuangan

2.7.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah

organisasi. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan merupakan hasil

proses akuntansi yang dimaksudkan sebagai sarana mengkomunikasikan

informasi keuangan terutama kepada pihak eksternal. Menurut Soemarsono

(2004: 34) “Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat

keputusan, terutama pihak diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil

usaha perusahaan”. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “Laporan

Keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja

keuangan suatu entitas yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan bersama

sebagian besar pengguna laporan”

Berdasarkan penjelasan tersebut maka penulis dapat menunjukan bahwa

laporan keuangan adalah suatu laporan berisi informasi keuangan yang terstukur

yang dapat digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan, kinerja keuangan

yang bermanfaat bagi penggunanya dalam pengambilan keputusan.

2.7.2 Komponen-Komponen Laporan Keuangan

Laporan-laporan yang lengkap menurut PSAK No.1 (2009) terdiri dari

komponen-komponen berikut ini:

1. Laporan Posisi Keuangan/Neraca (Statement of Financial Position) pada

akhir periode adalah suatu daftar yang menunjukan posisi keuangan yaitu

komposisi jmlah asset, liabilities dan ekuitas dari suatu entitas tertentu

pada suatu tanggal tertentu

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif (Statement of Comprehensive Income)

selama periode, merupakan laporan yang memberikan informasi mengenai

kinerja entitas yang menimbulkan perubahan pada jumlah entitas yang



35
bukan berasal dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai

pemilk, misalnya setoran modal atau pembagian deviden.

3. Laporan Perubahan Ekuitas (Statement of Changes in Equity) selama

periode, merupakan laporan yang menyajikan perubahan-perubahan pada

pos ekuitas, dengan cara melakukan analisis atas kelompok akun ekuitas

serta dokumen dan catatan yang berkaitan dengan ekuitas, antara lain

keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembayaran deviden,

koreksi laba rugi tahun lalu, perubahan stuktur modal dan perubahan pada

kompoenan ekuitas lainnya, seperti pendapatan komprehensif lain.

4. Laporan Arus Kas (Statement of Cash Flow) selama periode, merupakan

laporan yang menyediakan informasi mengenai arus penerimaan dan

penggunaan kas dan setara kas selama periode tertentu.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi

penting dan infomrasi penjelasan lainnya. Dalam PSAK No. 1 (2009)

menjelaskan bahwa:

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atas rincian

jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba-rugi, laporan arus kas dan

laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban

kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup

informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam

PSAK serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk

menghasilkan penyajikan laporan keuangan secara wajar”

6. Laporan Posisi Keuangan pada awal periode komparatif, dijadikan ektika

entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retosprektif atau

membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ektika entitas

mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.
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2.7.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi

2009), “tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi”. Laporan

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas

penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Menurut PSAK

No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), “dalam rangka mencapai tujuan laporan

keuangan, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang

meliputi: asset, liabilitas, ekuitas, pendapatan  dan beban termasuk keuntungan

dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya

sebagai pemilik dan arus kas”. Informasi tersebut, beserta informasi lainnya yang

terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam

memprediksi arus kas masa depan dan khususnya, dalam hal waktu dan kepastian

diperolehnya kas dan setara kas.

2.8 Manajemen Laba

2.8.1 Pengertian Manajemen Laba

Pengertian manajemen laba menurut Sulistyanto (2008:6) mendefinisikan

manajemen laba sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau

mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk

mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan

Menurut Scott (2009) pengertian manajemen laba adalah sebagai berikut:

“Earnings management is the choice by a manager of accounting

policies, or action affecting earnings, so as to achieve some specific reported

earning objectives”
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Pengertian mengenai manajemen dikemukakan oleh Sugiri (1998) dalam

Widyaningdyah (2001) dan Setiawan (2009) membagi definisi manajemen laba

menjadi dua, yaitu:

a. Definisi sempit

Earning management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan

metode akuntansi. Earning management dalam artian sempit ini

didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen

discretionary accruals dalam menentukan besarnya earnings

b. Definisi luas

Earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan

(mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer

bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peingkatan (penurunan)

profitablitas ekonomis jangka panjang unit tersebut

2.8.2 Faktor-Faktor Pendorong Manajemen Laba

Menurut (Watt dan Zimmerman, 1986) dalam Rahmawati dkk (2007)

dan Setiawan (2009) mengemukakan beberapa hipotesis yang melatarbelakangi

terjadinya manajemen laba sebagai berikut:

1. Bonus plan hypothesis (hubungan antara pemilik dengan manajemen)

Dalam kasus ini, kinerja serta insentif yang akan diterima oleh manajer

dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga mnajer

akan cenderung berperilaku oportunis dnegan memilih untuk

menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Dengan

demikian kinerjanya akan tampak baik sehingga manajer dapat

memaksimalkan insetif yang diterimanya.

2. Debt covenant hypothesis (hubungan antara kreditor dengan manajemen)

Salah satu sumber pendanaan perusahaan adalah melalui pinjaman atau

kontrak hutang, dimana dalam kontrak tersebut terdapat beberapa

persyaratan atau batasan yang harus dipenuhi perusahaan. Oleh karena itu,

perusahaan cenderung melakukan income increasing untuk menjaga agar
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tidak melanggar persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Hipotesis ini

menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan pada pelanggaran terhadap

persyaratan kredit, maka semakin besar kecenderungan manajer untuk

melakukan praktek manajemen laba

3. Political cost hypothesis (hubungan antara pemerintah dengan

manajemen)

Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung akan melakukan

income decreasing untuk mengurangi visibilitas mereka. Perolehan laba

yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya biaya politik yang tinggi pula,

misalnya biaya pengenaan pajak yang tinggi dari pemerintah

Pendapat mengenai faktor-faktor yang mendorong manajemen laba

dikemukakan juga oleh Scott (2009) sebagai berikut:

1. Bonus purpose (rencana bonus)

Secara lebih spesifik, ini merupakan perluasan hipotesis rencana bonus

(bonus plan hypothesis) yang menyatakan bahwa manajer-manajer

perusahaan yang menggunakan rencaka bonus akan memaksimakan

pendapatan masa kini atau tahun berjalan mereka. Manajer yang bekerja

diperusahan dengan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang

dilaporkan agar dapat memaksimalkan bonus yang diterimanya

2. Debt covenant (kontrak utang jangka panjang)

Motivasi ini sejalan dengan hypothesis debt covenant dalam teori

akuntansi positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggaran

perjanjian utang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi

yang dapat “memindahkan” laba periode mendatang ke periode berjalan

sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami

pelanggaran kontrak

3. Politivcal motivation (motivasi politik)

Perusahaan-perusahaan besar dan industry strategis cenderung

menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama
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periode kemakmuran tinggi. Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh

kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi

4. Taxation motivation (motivasi perpajakan)

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan

mengurangi laba yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang

dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besar pajak yang harus

dibayarkan kepada pemerintah

5. Pergantian CEO

CEO yang akan habis masa penugasannya atau pension akan melakukan

strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian

pula dengan CEO yang kinerjanya kurang baik, ia akan cenderung

memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.

6. Initial Public Offering (penawaran saham terbuka)

Pada saat perusahaan go public, informasi keuangan yang ada dalam

prospectus merupakan sumber informasi yang penting. Informasi ini dapat

dipakai sebagai sinyal sepada calon investor tentang nilai perusahaan.

Untuk mempengaruhi keputusan calon investor maka manajer berusaha

menaikkan laba yang dilaporkan

2.8.3 Teknik Manajemen Laba

Teknik manajemen laba menurut Setiawati dan Na’im (2000) dalam

Rahmawati dkk (2006) dan Setiawan (2009) dapat dilakukan dengan tiga teknik

yaitu:

1. Memanfaatkan peluang untuk estimasi akuntansi. Cara manajemen

mempengaruhi laba melalui judgement (perkiraan) terhadap estimasi

akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun

waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi

biaya garansi dan lain-lain

2. Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang

digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: merubah metode
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depresiasi aktiva tetap, dari metode depreiasi angka tahun ke metode

depreiasi garis lurus

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Contoh rekayasa periode biaya

atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk

penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya,

mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya,

mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat

penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai

Selain itu, adanya asimetri informasi antara manejemen dengan pengguna

laporan keuangan lainnya juga merupakan peluang bagi manajer untuk melakukan

manajemen laba. Kesuperioran manajer dalam memiliki informasi dan

memperoleh informasi dengan lebih cepat dapat mendorong timbulnya aktivtas

manajemen laba yang dapat mempengaruhi kredibiitas laporan keuangan serta

menyesatkan pengguna lainnya

2.8.4 Pola Manajemen Laba

Menurut Scott (2009:405) mengemukakan bentuk-bentuk manajemen laba

yang dapat dilakukan oleh manajer antara lain:

1. Taking a bath

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru

dengan melaporan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan

dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang

2. Income minimization

Pola ini dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitablitas

yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun

drastic dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya

3. Income maximization

Upaya perusahaan untuk memaksimalkan tingkat laba yang diperoleh

melalui pemilihan metode-metode akuntansi dan pemilihan waktu
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pengakuan transaksi, seperti mempercepat pencatatan dan menunda biaya.

Upaya ini dilakukan agar manajemen mendapatkan bonus yang lebih besar

(bonus plan hypothesis) dan juga saat perusahaan mendekati suatu

pelanggaran kontrak hutang

4. Income smoothing

Suatu bentuk manajemen laba yang paling sering dilakukan dan paling

popular. Melalui income smoothing, manajer akan menurunkan laba jika

terjadi peningkatan laba yang cukup besar, begitu pula sebaliknya,

manajer akan menaikkan laba jika tingkat laba yang diperoleh dinilai

rendah atau berada dibawah target. Dengan demikian manajer dapat

mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat

stabil dan tidak beresiko tinggi

2.8.5 Metode Penghitungan Manajemen Laba

Menurut Scott (2009) menjelaskan bahwa konsep akrual dapat dibedakan

menjadi dua yaitu akrual diskresioner (discretionary accrual) dan akrual non-

diskresioner (nondiscretionary accrual). Pendapat lain menurut Sulistyanto

(2008:164), akrual diskresioner merupakan komponen akrual hasil rekayasa

manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dari keleluasaan dalam estimasi dan

pemakaian standar akuntansi.

Berdasarkan pendapat Sulistyanto maka penulis dapat menunjukan bahwa

akrual diskresioner (discretionary accrual) adalah akrual yang dapat ditentukan

dan disesuaikan oleh manajemen dimana manajemen memiliki kebebasan

memilih kebijakan memilih metode dan estimasi akuntansi yang akan digunakan.

Terdapat beberapa metode yang bisa digunakan manajer perusahaan untuk

merekayasa besar kecilnya akrual diskresioner (discretionary accrual) ini sesuai

dengan tujuan yang ingin dicapainya, milsanya dalam kebebasan menentukan

estimasi dan pemilihan metode depresiasi aktiva tetap, metode penentuan jumlah

persediaan. Akrual diskresioner (discretionary accrual) merupakan proksi atau

ukuran dari manajemen laba yang selama ini dipakai secara luas.
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Non-diskresioner (non discretionary accrual) menurut Sulistyanto

(2008:164) adalah komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar

pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima umum,

misalnya depresiasi dan penentuan persediaan yang dipilih harus mengikuti

metode yang diakui dalam prinsip akuntansi

Berdasarkan penjelasan Sulistyanto maka penulis dapat menunjukan

bahwa akrual non-diskresioner (non discretionary accrual) merupakan akrual

yang tidak dapat dipengaruhi oleh kebijakan yang dibuat oleh manajemen dan

manajemen tidak mempunyai fleksibilitas untuk mengendalikan jumlahnya yang

mana laba akrual diakui secara wajar sesuai dengan standar atau prinsip akuntansi

yang berlaku umum. Oleh karena akrual non-diskresioner (non discretionary

accrual) merupakan akrual yang wajar dan apabila dilanggar akan mempengaruhi

kualitas laporan keuangan (tidak wajar) maka akrual non-diskresioner (non

discretionary accrual) merupakan akrual yang wajar dan apabila dilanggar akan

mempengaruhi kualitas laporan keuangan (tidak wajar) maka akrual non-

diskresioner (non discretionary accrual) ini tidak relevan dengan objek penelitian

Menurut De Angelo (1986) dalam I Guna dan Heraway (2010)

menyatakan bahwa konsep model akrual memiliki dua komponen yaitu komponen

akrual non-diskresioner (non discretionary accrual) dan akrual diskresioner

(discretionary accrual). Akrual diskresioner (discretionary accrual) merupakan

bagian dari akrual yang memungkinkan manajer melakukan intervensi dalam

memanipulasi laba perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajer memiliki

kemampuan untuk mengontrolnya dalam jangka pendek. Komponen akrual

diskresioner (discretionary accrual) diantaranya terdiri dari penilaian piutang,

pengakuan biaya garansi (future warranty expense) dan asset modal

(capitalization assets). Sedangkan komponen akrual non-diskresioner (non

discretionary accrual) ditentukan oleh faktor-faktor lain yang tidak dapat diawasi

oleh manajer

Terdapat perbedaan antara akrual non-diskresioner (non discretionary

accrual) dan akrual diskresioner (discretionary accrual) yaitu dalam akrual

diskresioner (discretionary accrual) manajemen memiliki keleluasaan dan
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kebebasan dalam meningkatkan utilitas nilai dari suatu perusahaan. Sehingga

dalam penelitian ini, penulis mengukur manajemen laba dengan menggunakan

akrual diskresioner (discretionary accrual) yang merupakan akrual tidak normal

dan merupakan pilihan kebijakan manajemen dalam pemilihan metode akuntansi.

Akrual diskresioner (discretionary accrual) digunakan sebagai indikator

adanya praktik manajemen laba karena manajemen laba lebih menekankan kepada

keleluasaan atau kebijakan yang tersedia dalam memilih dan menerapkan prinsip-

prinsip akuntansi untuk mencapai hasil akhir dan dijalankan dalam kerangka

praktik yang berlaku secara umum yang masih dapat diperdebatkan (Berstein dan

Wild, 1998)

Penggunaan akrual diskresioner (discretionary accrual) sebagai proksi

manajemen laba dihitung dengan menggunakan Modified Jones Model yang dapat

mendeteksi laba secara konsisten. Model Jones merupakan model yang memiliki

kekuatan tertinggi dalam mendeteksi kenaikan laba yang disebabkan oleh

manipulasi akrual. Penggunaan model modifikasi Jones dikarekanakan model ini

dalam runtun waktu dan secara statistic paling baik dibandingkan model lainnya.

Menurut Murtini dan Mansyur (2012) langkah-langkah dalam melakukan

perhitngan akrual diskresioner (discretionary accrual) dengan menggunakan

model The Modified Jones Model adalah sebagai berikut:

1. Menghitung Total Accruals (TAC)

TA = - OC

Kemudian untuk mencari koefisien model jones ( ) dilakukan regresi

dengan menggunakan rumus:

TA /T = − + 	 (∆ / T ) + (PP / T )
Keterangan :

TA : Total Accruals perusahaan pada periode tNI : Net Income perusahaan pada periode t

OCF : Operating Cash Flow pada perusahaan pada periode t

TA : Total Aset perusahaan pada periode t-∆Sales :  Perubahan penjualan bersih perusahaan pada periode t

PPE : Aktiva Tetap Perusahaan pada periode t
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α , α , α : parameter perusahaan tertentu pada periode t

2. Menghitung akrual non-diskresioner (non discretionary accrual)

(NDTAC)

akrual non-diskresioner (non discretionary accrual) dihitung dengan

menggunakan rumus:

NDTA = (1/ T ) + 	(∆ - ∆ / T ) + 	(PP / T )

Keterangan :

NDTAC : Non-Discretionary Accruals perusahaan pada periode t

TA : Total Aset perusahaan pada periode t-1∆Sales : Perubahan penjualan bersih perusahaan pada periode t∆REC : Perubahan piutang bersih perusahaan pada periode t

PPE : Aktiva Tetap Perusahaan pada periode t														α , α , α : parameter perusahaan tertentu pada periode t

3. Menghitung Discretionary Accruals

Discretionary Accruals dihitung dengan mengurangkan Total Accruals

dengan Non-Discretionary Accruals menggunakan rumus:

DTA = - NDTA

Keterangan :

DTAC : Discretionary Accruals perusahaan pada periode t

: Total Accruals perusahaan pada periode t

NDTAC : Non-Discretionary Accruals perusahaan pada periode t

Jika DTAC positif maka earnings management dilakukan dengan cara

meningkatkan laba. Jika DTAC negatif maka earnings management dilakukan

dengan cara menurunkan laba. Jika DTAC nol, maka tidak terdapat indikasi

earnings management.
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2.9 Hubungan Good Corporate Governance Dengan Manajemen Laba

(Earnings Management)

Perusahaan menyediakan laporan keuangan yang dilaporkan berkala untuk

memberitahu mengenai kinerja dan pencapaian yang telah dialami perusahaan.

Investor tentu ingin mengetahui bagaimana keadaan perusahaan sekaligus laba

perusahaan dan bagaimana peningkatan return yang diterimanya. Walaupun

laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi investor dalam mengambilan

keputusannya. Tetapi tidak cukup hanya laporan keuangan sebagai landasan

pengambilan keputusan karena ada kemungkinan laporan keuangan yang di

laporkan tersebut adalah bias. Menurut Murwaningsari (2008) dalam Hayati

dan Gusnardi (2012) biasnya laporan keuangan diantaranya disebabkan oleh

beberapa faktor diantaranya adalah manajemen laba.

Manajemen laba dapat menimbulkan masalah agency karena adanya

pemisahan kepentingan antara agent dan pemegang saham. Masalah timbul pada

saat agent yaitu manajemen memiliki keinginan untuk mensejahterakan diri

sendiri dengan profitabilitas dan berbagai fasilitas yang menunjang pemenuhan

keinginanya. Hal tersebut menjadi masalah karena tidak sesuai dengan pokok

tugasnya dan diperlukan mekanisme pengawasan untuk dapat memantau dan

memperkecil celah pelanggaran tersebut.

Untuk mengatasi masalah perbedaan kepentingan antara principal dan agent

sehingga berdampak kepada manajemen laba menurut teori keagenan adalah

dengan good corporate governance. Good corporate governance adalah salah

satu cara atau mekanisme yang dibuat untuk mengendalikan kegiatan oportunistik

yang dilakukan manajemen demi keuntungan pribadi.

2.10 Hubungan Kepemilikan Manajerial Dengan Manajemen Laba

(Earnings Management)

Berdasarkan teori agensi, terdapat perbedaan kepentingan yang terjadi

antara pemegang saham dengan manajemen. Kepemilikan manajerial diasumsikan
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dapat mengurangi tingkat masalah keagenan dalam suatu perusahaan. Menurut

Chen dan Steiner (1999) dalam Agustia (2013) menyatakan bahwa kepemilikan

manajerial merupakan alat monitoring internal yang penting untuk memecahkan

konflik agensi antara external stockholders dan manajemen. Adanya kepemilikan

saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap

kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan.

Selain itu, dalam manajemen laba ditentukan oleh motivasi manajer.

Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda.

Motivasi manajemen laba bagi manajer yang sekaligus sebagai pemegang saham

dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham akan berbeda. Perilaku

manipulasi yang dilakukan oleh manajer yang berawal dari konflik kepentingan

dapat dininimumkan dengan mekanisme monitoring yang bertujuan untuk

menyelaraskan berbagai kepentingan.

Menurut penelitian dari Sari dan Putri (2013) kepemilikan manajerial

memiliki pengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menunjukan bahwa

mekanisme good corporate governance mampu menurunkan tindakan manajemen

laba. Dimana besarnya kepemilikan manajerial di suatu perusahaan akan

menurunkan tindakan manajemen laba karena manajer melindungi sahamnya di

perusahaan tersebut. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Murtini dan

Mansyur (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh

negatif terhadap earnings management hal ini dikarenakan semakin bertambahnya

kepemilikan manajerial dalam perusahaan maka akan mengurangi terjadinya

earnings management pada perusahaan.

Hasil berbeda ditunjukan dari penelitian Natalia (2013), Hayati dan

Gusnardi (2013), I Guna dan Herawati (2010) dan Agustia (2013) yang

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap

manajemen laba dikarenakan tidak ada perbedaan antara manajerial perusahaan

yang memiliki saham atau tidak dalam pencapaian laba disebabkan oleh

minimnya kepemilikan saham oleh manajeri di perusahaan. Disebabkan tingginya

kepemilikan saham oleh manajerial akan memberikan pengaruh dalam proses

penyusnan laporan keuangan.
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2.11 Hubungan Kepemilikan Institusional Dengan Manajemen Laba

(Earnings Management)

Kepemilikan institusional di sebuah perusahaan merupakan salah satu

mekanisme good corporate governance. Kepemilikan institusional yaitu

kepemilikan saham perusahaan oleh institusi tertentu seperti perusahaan, bank

atau pemerintah. Menurut Chew dan Gillan (2009:176) dalam Agustia (2013)

Terdapat dua jenis investor institusional yaitu investor institusional sebagai

transient investors (pemilik sementara perusahaan) dan investor institusional

sebagai sophisticated investor.

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan mengendalikan manajemen

melalui monitoring sehingga dapat mengurangi manajemen laba. Presentase

saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusnan

laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat kepentingan dari

pihak manajemen. Hal itu sama seperti yang dikemukakan Shleifer dan Vishny

(1986) dalam Rahmayanti (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional

sangat berperan dalam fungsi pengawasan.

Ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional sangat

bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan. Semakin besar kepemilikan

institusional semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan karena kepemilikan

institusional yang besar mengindikasikan kemampuan untuk mengawasi

manajemen. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengurasi

insentif para manajer yang mementingkan diri sendiri melalui pengawasan. Selain

itu dapat menekan kecenderungan manajemen untuk memanfaatkan discretionary

dalam laporan keuangan sehingga dapat mengurangi kemungkinan tindakan

manajemen laba

Menurut Hayati dan Gusnardi (2012) dan Setiawan (2009) dalam

penelitiannya menunjukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh

terhadap manajemen laba, yang artinya bahwa kepemilikan saham perusahaan
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oleh institusi tertentu tetap mengindikasikan adanya manajemen laba yang

dilakukan oleh manajemen.

Hasil berbeda ditunjukan dari penelitian Natalia (2013), Sari dan Putri

(2013), I Guna dan Herawati (2010), Murtini dan Mansyur (2012), Agustia

(2013) menunjukan bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh

terhadap manajemen laba

2.12 Hubungan Komisaris Independen Dengan Manajemen Laba

(Earnings Management)

Ketentuan penyelanggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (good

corporate governance) salah satunya adalah keberadaan komisaris independen.

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak terafiliasi dengan

manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham. Berdasarkan

ketentuan yang telah dikeluarkan oleh BEI dan OJK jumlah komisaris independen

sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh komisaris. FCGI menyatakan

bahwa dewan komisaris merupakan salah satu pihak yang penting karena dewan

komisaris tertanggung jawab untuk mengawasi manajemen sehingga dewan

komisaris dapat mengawasi segala tindakan manajemen dalam mengelola

perusahaan termasuk kemungkinan manajemen melakukan tindakan manajemen

laba.

Dengan keberadaannya komisaris independen sebagai penyeimbang dalam

proses mengambilan kepenutusan dan memberikan perlindungan kepada

pemegang saham. Semakin tinggi proporsi komisaris independen semakin baik

proses pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hayati dan

Gusnardi (2012) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh

terhadap manajemen laba karena komisaris independen sudah menjalankan fungsi

pengawasan dengan baik sehingga dapat mempengaruhi manajemen dalam

menyusun laporan keuangan sehingga kesempatan manajemen untuk melakukan

manipulasi laba dapat diminimalisir.
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2.13 Hubungan Ukuran Komisaris Dengan Manajemen Laba (Earnings

Management)

Dewan komisaris dibentuk oleh perusahaan untuk melakukan pengawasan

terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaan dan memberikan

nasihat dalam menjalankan pengambilan keputusan. Menurut Tunggal dan

Tunggal (2002) setiap anggota dewan komisaris harus berkarakter baik dan

memiliki pengalaman yang relevan. Setiap anggota komisaris harus melaksanakan

kewajiban mereka berdasarkan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang

saham. Dewan komisaris juga harus mempertimbangkan kepentingan dari

berbagai stakeholders dalam perusahaan.

Jumlah dewan komisaris bergantung kepada kebutuhan akan hubungan

eksternal, jika semakin efektif maka kebutuhan akan dewan direksi akan semakin

tinggi dan dalam jumlah besar.Tetapi ada kerugian dari jumlah dewan komisaris

yang besar berkaitan dengan dua hal:

1. Meningkatkan permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi dengan

semakin meningkatnya jumlah dewan

2. Turunnya kemampuan dewan untuk mengendalian manajemen, sehingga

menimbulkan masalah agensi yang muncul dari pemisahan antara manajemen dan

control

Hal ini didukung oleh penelitian dari Murtini dan Mansyur (2012) yang

menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap

manajemen laba. Hal ini menyimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris

merupakan bagian dari mekanisme corporate governance.

Berbeda dengan penelitian dari Natalia (2013), Sari dan Putri (2014) dan

Setiawan (2009) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini disebabkan walaupun proporsi

komisaris independen di perusahaan telah sesuai dengan peraturan Bank

Indonesia tetapi dalam pelaksanaannya terbukti kurang efektif. Selain itu,

dikarenakan faktor lain seperti independensi, komposisi, kompetensi dan motivasi

dewan direksi.
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2.14 Hubungan Komite Audit Dengan Manajemen Laba (Earnings

Management)

Berdasarkan Kep. 29/PM/2004 komite audit merupakan komite yang

dibetuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan

perusahaan. Komite audit dibentuk berfungsi memberikan pandangan mengenai

masalah-masalah yang berhubungan kebijakan keuangan, akuntansi dan

pengendalian intern. Selain itu, untuk membantu dewan komisaris dalam

mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Komite audit

merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu,

dianggpa sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris

dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Sehubungan dengan fungsi yang dimiliki komite audit, diindikasikan bahwa

perusahaan yang memiliki komite audit mempunyai aktivitas manajemen laba

yang lebih rendah intensitasnya daripada perusahaan yang tidak mempunyai

komite audit. Komite audit mempunyai peran yang penting dalam memelihara

kredibilitas penyusunan laporan keuangan seperti terciptanya sistem pengawasan

perusahaan yang memadai untuk terlaksananya good corporate governance.

Berjalannya komite audit secara efektif maka perusahaan akan lebih baik karena

konflik keagenan yang terjadi akibat kepentingan manajemen untuk meningkatkan

kepentingannya dan kesejahteraannya dapat diminimalisir.

Menurut penelitian dari Setiawan (2009), Sari dan Putri (2014)

menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

Hal ini dikarenakan dengan adanya komite audit di dalam perusahaan maka

discretionary accrual (DA) semakin rendah. Komite audit diperlukan juga untuk

melakukan pengawasan terhadap manajemen dan melindungi kepentingan

pemegang saham

Hasil berbeda ditunjukan dari penelitian Hayati dan Gusnardi (2012), I

Guna dan Herawaty (2010), Agustia (2013) menyatakan bahwa komite audit

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan komite audit
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yang dibentuk perusahaan hanya sekedar untuk memenuhi kententuan regulasi

dan komite audit masih belum optimal dalam menjalankan tugasnya memonitor

laporan keuangan.

2.15 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian mengenai good corporate governance.

Analisis penelitian terdahulu yang pernah dilakukan peneliti tersebut dipaparkan

pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

1

Debby

Natalia

(2013)

Pengaruh

Good

Corporate

Governance

Terhadap

Praktik

Earning

Managemen

t Badan

Usaha

Sektor

Perbankan

Di BEI

2008-2011

Calyptra:

Jurnal

X1: Ukuran

Komisaris

X2: Jumlah

Komisaris

Independen

X3:Kepemilikan

Manajerial

X4:Kepemilikan

Institusional

X7: Ukuran

Perusahaan

X8: Leverage

perusahaan

Y: Earnings

Management

Analisis

Regresi Linear

Berganda

Mekanisme

good corporate

governance

yang diukur

dengan ukuran

komisaris,jumla

h komisaris

independen,kepe

milikan

manajerial,

kepemilikan

institusional

teidak

berpengaruh

terhadap earning

management

pada sektor
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

Ilmiah

Mahasiswa

Universitas

Surabaya

Vol.2 No.1

(2013)

perbankan yang

terdaftar di BEI

periode 2008-

2011

2

A.A

Intan

Puspita

Sari,

I

G.A.M

Asri

Dwija

Putri

(2014)

Pengaruh

Mekanisme

Corporate

Governance

Terhadap

Manajemen

Laba

E-Jurnal

Akuntansi

Universitas

Udayana

8.1 (2014):

94-104

ISSN:

2302-8556

X1; kepemilikan

manajerial

X2: kepemilikan

institusional

X3: proporsi

dewan komisaris

X4: Ukuran

Dewan

Komisaris

X5: Ukuran

Komite Audit

Y: Manajemen

Laba

Analisis

Regresi Liniar

Berganda

Berdasarkan

pembahasan

hasil penelitian

membuktikan

bahwa

kepemilikan

manajerial,

proprosi dewan

komisaris

independen dan

komite audit

memiliki

pengaruh negatif

terhadap

anajemen

laba.Namun dua

mekanisme

GCG lainnya,

yaitu

kepemilikan

institusional dan

ukuran dewan
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

komisaris tidak

terbukti

berpengaruh

terhadap

manajemen laba

3

Annur

Fitri

Hayati

Gusnar

di

(2012)

Pengaruh

Mekanisme

Good

Corporate

Governance

Terhadap

Manajemen

Laba (Studi

Pada

BUMN

Bursa Efek

ndonesia

Periode

2007-2009)

Jurnal

Akuntansi/

Volume

XVI, No.03

September

2012: 364-

379

X1:

Kepemilikan

Manajerial

X2:

Kepemilikan

Institusional

X3: Komisaris

Independen

X$ Komite audit

Y: Manajemen

Laba
Analisis

Regresi Linear

Berganda

Hasil penelitian

menunjukan

bahwa

1. kepemilikan

manajerial tidak

berpengaruh

terhadap

manajemen laba

2. kepemilkan

institusional

berpengaruh

terhadap

manajemen laba

3. komisaris

independen

berpengaruh

terhadap

manajemen laba

4. komite audit

tidak

berpengaruh

terhadap
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

manajemen laba

5. secara

simultan

kepemilikan

manajerial,

kepemilikan

instutusinal,

komisaris

independen dan

komite audit

berpengaruh

terhadap

manajemen laba

4

Welvin

I Guna

Arleen

Herawa

ty

(2010)

Pengaruh

Mekanisme

Good

Corporate

Governance

,

Independen

si Auditor,

Kualitas

Audit dan

Faktor

Lainnya

Terhadap

Manajemen

Laba

X1: Kepemilkan

Institusional

X2: kepemilikan

manajemen

X3: Komite

audit

X4: Komisaris

Independen

X5:Independens

i Auditor

X6: Leverage

X7: Kualitas

Audit

X8:

Profitabilitas

Analisis

Regresi Linear

Berganda

Hasil penelitian

menunjukan

bahwa leverage,

kualitas audit,

dan

profitabilitas

berpengaruh

terhadap

manajemen laba.

Sedangkan

kepemilkan

institusional,

kepemilkan

manajemen,

komite audit,
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

Jurnal

Bisnis dan

Akuntansi

Vol. 12,

No.1 April

2010, Hlm

53-68

X9: Ukuran

Perusahaan

Y: Manajemen

Laba

komisaris

independen,

independensi

dan ukuran

perusahaan tidak

berpengaruh

terhadap

manajemen laba

5

Teguh

Setiawa

n

(2009)

Analisis

Pengaruh

Mekanisme

Good

Corporate

Governance

Terhadap

Praktek

Manajemen

Laba Pada

Perusahaan

Manufaktur

yang

Terdaftar Di

Bursa Efek

Indonesia

Periode

2005-2007

Jurnal

X1: Kepemilkan

Institusional

X2: Kepemilkan

Manajerial

X3: Proporsi

Dewan

Komisaris

independen

X4: Dewan

Komisaris

X5: Komite

Audit

Y: manajemen

Laba

Analisis

Regresi Linear

Berganda

Hasil

menunjukan

bahwa variabel

proporsi dewan

komisaris

independen dan

komite audit

berpengaruh

terhadap

manajemen laba

signifikan.

Sedangkan

kepemilikan

institusional,

kepemilikan

manajerial dan

dewan komisaris

tidak

berpengaruh

terhadap
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

Akuntansi

Kontempore

r, Vol.1

No.2 Juli

2009

Hal 99-122

manajemen laba.

Secara simultan

mekanisme

good corporate

governance

berpengaruh

signifikan

terhadap

manajemen laba

6

Umi

Murtini

Rizal

Mansyu

r

(2012)

Pengaruh

Corporate

Governance

Terhadap

Manajemen

Laba

Perusahaan

Di

Indonesia

JRAK,

Volume 8,

No.1

Februari

2012

X1: Kepemilkan

Manajerial

X2:

Kepemilikan

Institusionak

X3: Komisaris

Independen

X4: Kualitas

Auditor

X5: Ukuran

Dewan

Komisaris

Y: Manajemen

Laba

Analisis

Regresi Linear

Berganda

Hasil penelitian

yang dilakukan

menunjukan

bahwa

1. Kepemilkan

manajerial

berpengaruh

negatif terhadap

earnings

management

2 Kepemilikan

institusional

tidak

berpengaruh

terhadap

earnings

management

3. Komisaris

independen
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

berpengaruh

negatif terhadap

earnings

management

4. Ukuran

dewan komisaris

berpengaruh

positif terhadap

earnings

management

5. Kualitas

auditor tidak

berpengaruh

terhadap

earnings

management

7

Dian

Agustia

(2013)

Pengaruh

Faktor

Good

Corporate

Governance

, Free Cash

Flow dan

Leverage

Terhadap

Manajemen

Laba

X1: Ukuran

Komite Audit

X2: Proporsi

Dewan

Komisaris

Independen

X3:

Kepemilikan

Institusional

X4:

Kepemilikan

Manajerial

Regresi Linear

Berganda

Berdasarkan

hasil pengujian

disimpulkan

bahwa semua

komponen good

corporate

governance

(ukuran komite

audit, proporsi

dewan komisaris

independen,

kepemilikan
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

Jurnal

Akuntansi

dan

Keuangan,

Vol.15,

No.1 Mei

2013, 27-42

ISSN 1411-

0288 print /

ISSN 2338-

8137 online

X5: Free Cash

Flow

X6: Leverage

Ratio

Y:  Manajemen

Laba

institusinal dan

kepemilikan

manajerial)

tidak

berpengaruh

signifikan

terhadap

manajemen laba.

Sedangkan

leverage

berpengaruh,

free cash flow

berpengaruh

negatif dan

signifikan

terhadap

manajemen laba

8

Dr.

Cyrus

Iraya,

PhD,

MBA,

BCOM,

CPA(K

)

Dr.

Mirie

The Effect

Of

Corporate

Governance

Practicees

On

Earnings

Managemen

t of

Companies

Listed At

X1: ownership

concentration

X2: board size

X3: board

activities

X4: CEO

duality

Y:Earnings

Management

Linear

regression

The study

conclude that

that a unit

increase in

ownership

concentration

will cause a

decrease in

earnings

management, a

unit increase in
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

Mwang

i, PhD,

MBA,

BCOM,

CPA(K

)

Gilbert

W.Muc

hoki,

Msc

Finance

, BBM,

CPA(K

)

(2015)

The Nairobi

Securities

Exchange

European

Scientific

Journal

January

2015

edition

vol.11

ISSN:

1857-7881

(print)

e-ISSN:

1857-7431

board size will

lead to a

decrease in

earnings

management, a

unit increase in

board

independence

will lead to a

decrease in

earnings

management, a

unit increase in

board activity

will lead to an

increase in

earnings

management

and a unit

increase in CEO

duality will

further lead to

an increase in

earnings

management.

9
M.

Awais

Corporate

Governance

X1: the

proportion of

Linear

regression

Most of the

board of
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

Gulzar

Zongju

n Wang

(2011)

Characterist

ics and

Earnings

Managemen

t: Empirical

Evidence

from

Chinese

Listed

Firms

Internationa

l Journal of

Accounting

and

Financial

Reporting

ISSN:

2162-3082

2011, Vol.1,

No.1

independent

directors on the

board

X2: the

separation of the

roles of CEO

and chairman

X3: size of

boards

X4: the number

of board

meetings

X5: the presence

of female

directors in the

board

X6: the presence

of the audit

committee

X7: the

managerial

share ownership

X8: the

concentrated

ownership

Y: Earnings

Management

director’s

characteristics is

significantly

associated with

the earnings

management

except board

size, director’s

shareholdings

and proportion

of independent

directors. We

find no

relationship

between board

size, director’s

shareholdings

and proportion

of independent

directors with

discretionary

accruals. Our

results find that

by separating

the role of CEO

and Chairman,

helps in

reducing earning

management.
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

We also find

that if the

frequency of

board meetings

is more, then the

value of

discretionary

accruals is

lower. Higher

frequency of

board meetings

will improve the

board

monitoring. The

study shows that

presence of

female’s

directors in the

board also helps

to reduce the

level of earning

management.

Our results also

find that

concentrated

ownership plays

a significant role

in reducing

discretionary
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

current accruals

by preventing

the opportunistic

behavior of

managers. We

find no

relationship

between the

presence of

audit committee

and

discretionary

accruals

10

Syed

Zulfiwa

r Ali

Shah

Safdar

Ali

Butt

Arshad

Hasan

(2009)

Corporate

Governance

and

Earnings

Managemen

t an

Empirical

Evidence

Form

Pakistani

Listed

Companies

European

Journal of

X1: Board

Structure

X2: Ownership

Structure

X3: Audit

Committee

Independence
Linear

regression

From all of the

above

discussion it has

been clear that

quality of

corporate

governance is

positively

related with

earnings

management as

far as Pakistani

corporate

culture is

concerned.
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No
Nama

Peneliti

Judul

Penelitian

Variabel

Penelitian

Metode Yang

Digunakan
Hasil Penelitian

Scientific

Research

ISSN 1450-

216X No.4

(2009),

pp.624-637

EuroJurnals

Publishing,

Inc 2009

There could be a

lot of reasons

which have

already been

discussed in the

results section.

An other reason

could be the

disclosure of

corporate

governance

practices given

by companies.

That is some

companies do

not disclose

their actual

compliance of

corporate

governance

practices and as

our reliance is

on the

information

given by the

company so the

results could be

distorted due to

this fact
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2.16 Kerangka Pemikiran

Manajemen keuangan merupakan bagian yang tidak terlepas dari

operasional perusahaan dan salah satu fungsi diantara fungsi-fungsi manajemen

lainnya. Manajemen keuangan berkaitan dengan dengan aktivitas pencarian dana,

pengeloaan dana dan pertanggungjawaban dana terhadap pihak lain. Menurut

Martono dan Agus (2010:13) tujuan dari manajemen keuangan adalah

memaksimalkan nilai perusahaan (memaksimalkan kemampuan pemegang

saham) yang diukur dari harga saham perusahaan. Hal ini berkaitan dengan cara

perusahaan untuk mencapai tujuannya tidak hanya mendapatkan laba yang besar

sekaligus membuat pemegang saham yang menanamkan modalnya diperusahaan

mendapatkan keuntungan yang diharapkannya.

Dalam melaksanakan operasional perusahaan, masalah yang dihadapi

tidak hanya berkaitan dengan tujuan perusahaan tetapi terjadi antara manajemen

dengan pemegang saham yang disebut agency theory. Menurut Jensen dan

Mecklin (1976) dalam Agustia (2013) menyatakan bahwa hubungan keagenan

adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal).

Terjadinya konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan

agen bertindak tidak sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya

keagenan (agency cost).Konflik kepentingan terjadi karena manajemen bertindak

sesuai dengan kepetingannya. Perusahaan-perusahaan banyak yang melakukan

pemisahan antara pengeloaan perusahaan dan manajemen banyak yang dipisahkan

dari kepemilikan perusahaan. Hal ini bertujuan untuk pemilik memiliki

keuntungan yang maksimal  Maka agents dibentuk untuk membantu perusahaan

mencapai tujuannya tetapi menurut teori agency hubungan antara pihak-pihak

tersebut pada kahekaynya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling

bertentangan (conflict of interest). Adanya pemisahan antara kepemilikan dan

pengelolaan suatu perusahaan sangat mungkin menyebabkan terjadinya konflik

antara principal dan agent untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk

kepentinganya sendiri..
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Salah satu cara yang dianggap dapat mengurangi masalah agency adalah

dengan melaksanakan good corporate governance dan menjadikan investor

memiliki kepercayaan terhadap perusahaan. Menurut Forum for Corporate

Governance in Indonesia menjelaskan bahwa good corporate governance adalah

seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham,

pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan

intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka

atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.

Mekanisme good corporate governance meliputi berbagai hal beberapa

diantaranya adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris

independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit. Kepemilikan institusional

merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh institusi tertentu seperti

perusahaan, bank atau pemerintah. Kepemilikan manajerial merupakan persentase

suara yang berkaitan dengan saham dan option yang dimiliki oleh manajer dan

komisaris suatu perusahaan. Komisaris independen merupakan komisaris yang

tidak berasal dari pihak terafiliasi. Yang dimaksud dengan terafiliasi adalah pihak

yang mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham

pengendali, anggota Direksi dan Dewan komisaris lain, serta perusahaan itu

sendiri. Ukuran dewan komisaris adalah jumlah anggota dewan komisaris

perusahaan. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris

untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan (Setiawan, 2009)

Kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dijadikan penilaian oleh

pemegang saham dan berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan yang

dilakukan oleh manajemen. Kinerja keuangan menurut Fahmi (2012:239)

merupakan suatu analisis yang dilakuan untuk melihat sejauh mana suatu

perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan – aturan pelaksanaan

keuangan secara baik dan benar. Dengan mengetahui kinerja keuangan

perusahaan maka manajemen dapat menentukan kepeutusan yang tepat bagi

keberlangsungan perusahan dan tentu untuk mengejar pencapaian tujuan

perusahaan
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Untuk mendukung pengambilan keputusan dan gambaran perusahaan

maka laporan keuangan merupakan hasil yang digambarkan dalam proses

akuntansi berkaitan dengan keadaan perusahaan dan pekerjaan yang telah

dilaksanakan oleh manajemen. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009)

menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstuktur dari posisi

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang ditunjukan untuk memenuhi

kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan. Adapun jenis laporan

keuangan yang lazim dikenal adalah : neraca atau laporan laba/rugi, atau hasil

usaha, laporan arus kas, laporan perubahan posisi keuangan. Masing – masing

laporan keuangan memiliki arti sendiri dalam melihat kondisi keuangan

perusahaan, baik secara bagian, maupun secara keseluruhan. Laporan keuangan

dapat dijadikan alat untuk menilai bagaimana keadaan perusahaan, pencapaian

yang telah dilaksanakan perusahaan dan tentu sebagai bahan evaluasi bagi

manajemen untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

Dalam proses penyampaian laporan hasil pencapaian yang telah

dilaksanakan oleh perusahaan seringkali manajemen berusaha untuk membuat

laporan keuangan seolah-olah menjadi bagus dan menyembunyikan berbagai

kenyataan yang terjadi di dalam perusahaan. Hal ini disebut dengan manajemen

laba. Menurut Sulistyanto (2008:6) mendefinisikan manajemen laba sebagai

upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-

informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder

yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Terdapat beberapa faktor

mengapa manajemen laba dilakukan oleh pihak manajemen diantaranya hubungan

antara pemegang saham dengan manajemen, hubungan kreditur dengan

manajemen, hubungan antara pemerintah dengan manajemen, motivasi politik,

rencana bonus, kontrak hutang jangka panjang, pergantinan CEO

Metode yang digunakan untuk menghitung manajemen laba menurut De

Angelo (1986) dalam I Guna dan Heraway (2010) menyatakan bahwa konsep

model akrual memiliki dua komponen yaitu komponen akrual non-diskresioner

(non discretionary accrual) dan akrual diskresioner (discretionary accrual).

Akrual diskresioner (discretionary accrual) merupakan bagian dari akrual yang
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memungkinkan manajer melakukan intervensi dalam memanipulasi laba

perusahaan. Hal ini disebabkan karena manajer memiliki kemampuan untuk

mengontrolnya dalam jangka pendek. Sedangkan komponen akrual non-

diskresioner (non discretionary accrual) ditentukan oleh faktor-faktor lain yang

tidak dapat diawasi oleh manajer

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan beberapa teori yang

berhubungan dengan penelitian, maka peneliti bermaksud menggambarkannya

dalam suatu kerangka pemikiran sebagai bentuk alur pemikiran peneliti, kerangka

pemikiran akan disajikan sebagai berikut

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Sumber: Penulis (2015)

Berdasarkan pemaparan hasil kerangka pemikiran yang telah dipaparkan

dengan penjelasan teori  yang sesuai berhubungan dengan penelitian, maka

paradigma penelitian yang dibuat adalah sebagai berikut:
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Gambar 2.2

Paradigma Penelitian

2.17 Hipotesis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kepemilkan

institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan ukuran dewan

komisaris terhadap manajemen laba. Hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah

sebagai berikut:H : Terdapat pengaruh good corporate governance (Kepemilikan

institusional, kepemilan manajerial, komisaris independen, ukuran dewan

komisaris, komite audit) terhadap manajemen laba (earnings management)

secara simultan dan parsial

Good Corporate Governance (X)- Kepemilikan Institusional (X1)- Kepemilikan Manajerial (X2)- Komisaris Independen (X3)- Ukuran Dewan Komisaris (X4)- Komite Audit (X5)

Manajemen Laba (Y)


