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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. 

Laporan keuangan menjadi media bagi perusahaan untuk menyampaikan 

informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen 

terhadap pemenuhan kebutuhan pihak-pihak eksternal yaitu diperolehnya 

informasi kinerja perusahaan. Parameter yang digunakan untuk mengukur 

kinerja manajemen dalam laporan keuangan adalah informasi laba yang 

terkandung dalam laporan laba-rugi (Boediono, 2005).  

Laporan laba-rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan 

yang sangat penting karena di dalamnya terkandung informasi laba yang 

bermanfaat bagi pemakai informasi laporan keuangan untuk mengetahui 

kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan. Menurut Statement of 

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

indikator untuk mengukur kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam 

mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan serta membantu pemilik untuk 

memperkirakan earnings power perusahaan di masa yang akan datang. 

Informasi laba sering menjadi target rekayasa melalui tindakan oportunis 

manajemen untuk memaksimumkan kepuasaannya. Tindakan yang 

mementingkan kepentingan sendiri (opportunistic) tersebut dilakukan dengan 
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cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat diatur, 

dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginannya. Perilaku manajemen untuk 

mengatur laba sesuai keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen 

laba. (Ningsaptiti: 2010,1) 

Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam 

penyusunan dan pelaporan keuangan perusahaan untuk mencapai tingkat laba 

tertentu. Hal ini disebabkan karena adanya ketidaksepakatan antara manajer 

dengan para pemegang saham yang mengakibatkan munculnya sifat 

oportunistik manajemen. Peluang untuk mendistorsi laba juga memberikan  

kesempatan bagi manajer untuk menghasilkan laba sesuai dengan yang 

diinginkan. (Saillagan, 2009)  

Fisher dan Rosenzweigh (1995) mengungkapkan  manajemen laba 

adalah tindakan-tindakan manajemen untuk menaikkan (menurunkan) laba 

periode berjalan dari sebuah perusahaan yang dikelolanya tanpa menyebabkan 

kenaikkan (penurunan) keuntungan ekonomi perusahaan jangka panjang. 

(Sulistyanto, 2008: 49) 

Healy dan Wehlen (1999) menerangkan menajemen laba muncul 

ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan 

keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan untuk 

menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang 

diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang 

menggunakan angka-angka akuntansi (Sulistyanto, 2008:50) Dalam kondisi 
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seperti ini diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat 

mensejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) menjelaskan dalam teori keagenan, 

manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi 

dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak 

sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Asimetri informasi antara 

manajemen dengan pemilik dapat memberikan kesempatan kepada manajer 

untuk melakukan manajemen laba. 

Midiastuty dan Machfoedz (2003) menerangkan untuk mengatasi 

masalah ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham dan 

manajeman dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik. 

Sebagaimana diungkapkan oleh (Veronica dan Bachtiar, 2004) corporate 

governance adalah salah satu cara untuk mengendalikan tindakan oportunistik 

yang dilakukan manajemen. Ada empat mekanisme corporate governance 

yang dapat digunakan untuk mengatasi konflik keagenan, yaitu meningkatkan 

kepemilikan manajerial, meningkatkan kepemilikan institusional, komisaris 

independen dan komite audit (Rachmawati dan Triatmoko, 2007).  

Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan 

manajer akan bertindak sesuai dengan keinginan principal karena manajer 

akan termotivasi untuk meningkatkan kerja. Sedangkan kepemilikan oleh 

institusional dinilai dapat mengurangi praktik manajemen laba karena 

manajemen menganggap institusional sebagai sophisticated investor dapat 
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memonitor manajemen yang dampaknya akan mengurangi motivasi manajer 

untuk melakukan manajemen laba (Midiyastuti dan Machfoedz, 2003).  

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder 

dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep corporate governance 

diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi 

semua pengguna laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). 

Sistem corporate governance memberikan perlindungan efektif bagi 

pemegang saham dan kreditor sehingga mereka yakin akan memperoleh 

return atas investasinya dengan benar. Corporate governance juga membantu 

menciptakan lingkungan kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien 

dan sustainable di sektor korporat. Good corporate governance dapat 

didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ 

perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara 

berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap 

memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan 

perundangan dan norma yang berlaku (KNKCG, 2003). 

Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan 

yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya 

dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat 

mempengaruhi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangan 
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sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Boediono, 

2005).  

Komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal 

memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan, menjaga 

terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta 

dilaksanakannya good corporate governance. Dengan berjalannya fungsi 

komite audit secara efektif, maka control terhadap perusahaan akan lebih baik 

sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk 

meningkatkan kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Rachmawati dan 

Triatmoko, 2007).  

Penerapan good corporate governance pada industri perbankan 

memerlukan perhatian tersendiri, karena karakter dan kompleksitas industri 

perbankan berbeda dengan industri pada umumnya. Pengelolaan yang tidak 

sepadan (mismatched), tidak hati-hati (prudent), tidak transparan, dan 

penyalahgunaan wewenang telah mengakibatkan jatuhnya beberapa bank. 

Apabila diamati, maka industri perbankan di Indonesia menghadapi 

permasalahan yang disebabkan oleh oleh lemah atau tidak diterapkannya 

good corporate governance. Hal ini merupakan salah satu kontributor utama 

dalam krisis perbankan tahun 1997 yang bermuara pada krisis ekonomi 

nasional (Effendi, 2009: 85) 

Penelitian mengenai corporate governance dan manajemen laba telah 

banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian Midiastuty dan Machfoedz 

(2003), Wedari (2004), Budiono (2005), Siregar dan Utama (2005),   
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Nasution dan Setiawan (2007), Ujiyantho dan Pramuka (2007), Tarjo (2008), 

dan Nuryaman (2008).  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Seviana (2009) dengan mengganti periode waktu yang lebih 

panjang dan baru yaitu 2005-2010. Dari penelitian yang dilakukan oleh 

Seviana (2009) menyimpulkan mekanisme corporate governance belum 

efektif mengurangi manajemen laba pada perusahaan perbankan.  

Atas dasar paparan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul ”Pengaruh Corporate 

Governance Terhadap Manajemen Laba pada Industri Perbankan Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka, masalah dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini: 

Apakah komponen corporate governance dalam hal ini ukuran 

dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, dan keberadaan 

komite audit mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka, dapat disimpulkan 

bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komponen 

corporate governance dalam hal ini ukuran dewan komisaris, komposisi 

dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit terhadap 

manajemen laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi investor dan kreditur 

Bagi stakholders dari perusahaan publik, penelitian ini akan 

memberikan informasi pengaruh keberadaan dewan komisaris dan 

komite audit terhadap praktik manajemen laba, sehingga dapat menjadi 

informasi untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 

2. Bagi perusahaan 

Dalam hal ini pihak manajemen perusahaan pada perusahaan 

perbankan, yaitu memberikan masukan untuk menelaah lebih lanjut 

mengenai pengaruh keberadaan dewan komisaris dan komite audit 

terhadap praktik manajemen laba, sehingga mengurangi tindak 

manajemen laba pada internal perusahaan dan yang akhirnya dapat 

mengahasilkan laporan keuangan yang handal dan terbebas dari 

kecurangan akuntansi. 
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3. Bagi kalangan akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan 

literatur untuk meningkatkan minat dan perkembangan ilmu akuntansi di 

masa mendatang khususnya mengenai fenomena manajemen laba. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari 

lima bab yang diuraikan sebagai berikut: 

BAB I merupakan PENDAHULUAN. Dalam bab ini akan dijelaskan 

mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang masalah-masalah atau 

issue yang mendasari penelitian yang dilakukan penulis. Selanjutnya akan 

dibahas mengenai perumusan masalah yaitu masalah-masalah yang akan 

diteliti penulis. Dalam bab ini juga dipaparkan tentang tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II merupakan TINJAUAN PUSTAKA. Dalam bab ini akan 

membahas mengenai teori keagenan dan penjabaran dari variabel-variabel 

yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, di dalamnya juga berisi 

penelitian terdahulu, hubungan antar variabel yang digambarkan dalam 

kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III merupakan METODE PENELITIAN. Dalam bab ini berisi 

tentang jenis penelitian, populasi, sampel penelitian, data, dan sumber data, 
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definisi variabel dan pengukurannya, serta metode analisis data yang terdiri 

dari uji kualitas data dan analisis data. 

BAB IV merupakan ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. 

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai penyajian dan analisis data, serta 

penjelasan mengenai hasil analisis data dan pembahasannya. 

BAB V merupakan PENUTUP. Dalam bab ini berisi tentang 

kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


