
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Kajian mengenai corporate governance meningkat dengan pesat seiring 

dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar (misalnya skandal Enron, 

Tyco, Worldcom dan Global Crossing) yang melibatkan akuntan, salah satu 

elemen penting dari good corporate governance. Berbagai tulisan memaparkan 

konsekuensi negatif dari weak governance system dan berusaha mengidentifikasi 

faktor-faktor penentu yang dapat meningkatkan implementasi corporate 

governance. Menurut Iskander dan Chamlou (2000) dalam penelitian Novi dan 

Bambang (2005), menyampaikan bahwa krisis ekonomi yang terjadi di kawasan 

Asia Tenggara dan negara lain terjadi bukan hanya akibat faktor ekonomi makro, 

namun juga karena lemahnya corporate governance yang ada di negara-negara 

tersebut, seperti lemahnya hukum, standar akuntansi dan pemeriksaan keuangan 

(Auditing) yang belum mapan, pasar modal yang masih under-regulated, 

lemahnya pengawasan komisaris, dan terabaikannya hak minoritas. Hal ini 

berarti bahwa good corporate governance tidak saja berakibat positif bagi 

pemegang saham, namun juga bagi masyarakat yang lebih luas yang berupa 

pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itulah berbagai lembaga-lembaga 

ekonomi dan keuangan dunia seperti World Bank dan International Monetary 

Fund sangat berkepentingan terhadap penegakan corporate governance di 

negara-negara penerima dana, karena mereka menganggap bahwa corporate 

governance merupakan bagian penting sistem pasar yang efisien.  
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Dalam penelitian Boediono (2005) dinyatakan bahwa pada tahun 2001 

tercatat skandal keuangan di perusahaan publik yang melibatkan manipulasi 

laporan keuangan oleh PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma Tbk. Hal tersebut 

membuktikan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan tetap dilakukan oleh 

pihak korporat meskipun sudah menjauhi periode krisis tahun 1997-1998. Salah 

satu penyebab kondisi ini adalah kurangnya penerapan corporate governance. 

Menurut Alijoyo et al (2004) dalam penelitian Nasution dan Setiawan (2007),  

bukti menunjukkan lemahnya praktik corporate governance di Indonesia 

mengarah pada defisiensi pembuatan keputusan dalam perusahaan dan tindakan 

perusahaan.  

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. Apabila konsep ini diterapkan dengan baik, 

maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus menanjak seiring dengan 

transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan nantinya 

menguntungkan banyak pihak.  

Penelitian Short et al, (1999) menyatakan bahwa secara umum corporate 

governance merupakan sarana, mekanisme, dan struktur yang berperan sebagai 

pengawasan atas self-serving behavior manajer. Pengelolaan perusahaan yang 

terbuka (transparent) dan accountable bisa mencegah terjadinya self-serving 

behavior. Seperti diungkapkan oleh Keasey and Wright (1997:2) its [corporate 
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governance’s] key elements concern the enhancement of corporate performance 

via the supervision, or monitoring, of management performance and ensuring 

the accountability of management to shareholders and other stakeholders 

(Pengelolaan korporat merupakan unsur-unsur kunci yang memperdulikan 

peningkatan kinerja melalui korporat supervisi, atau monitoring dari kinerja 

manajemen dan memastikan tanggung-jawab manajemen pada pemegang saham 

serta stakeholder lain). Penelitian Salowe (2002) berpendapat bahwa Good 

corporate governance bisa diartikan sebagai interaksi antara struktur dan 

mekanisme yang menjamin adanya control dan accountability, namun tetap 

mendorong efisiensi dan kinerja perusahaan. 

Menurut penelitian Ujiantho dan Pramuka (2007), Corporate governance 

merupakan mekanisme untuk mengendalikan perilaku manajer melalui konsep 

yang didasarkan pada teori keagenan, diajukan demi peningkatan kinerja 

perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin 

akuntabilitas manajemen terhadap stakeholders dengan mendasarkan pada 

kerangka peraturan. Corpotare governance merupakan salah satu elemen kunci 

dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan 

antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham, dan 

shareholder lainnya. 

Aspek lain dalam corporate governance adalah keberadaan komite audit 

dalam perusahaan. Komite audit merupakan pihak akhir yang memonitor proses 

pelaporan keuangan perusahaan dan mereka akan mempengaruhi kebijakan yang 

diambil perusahaan berkaitan dengan prinsip yang digunakan dalam pelaporan 

keuangan termasuk prinsip konservatisme. Keahlian akuntansi yang dimiliki 
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oleh komite audit memberikan kontribusi terhadap tingkat monitoring yang lebih 

besar oleh anggota komite audit tersebut sehingga meningkatkan konservatisme 

yang digunakan dalam proses pelaporan keuangan. 

Penelitian mengenai efektifitas corporate governance dalam melindungi 

investor di indonesia telah banyak dilakukan, antara lain: Midiastuty dan 

Machfoedz (2003), Veronica dan Bachtiar (2004), Wedari (2004), dan Wilopo 

(2004), Boediono (2005), Veronica dan Utama (2005), Sugiarta (2004). Akan 

tetapi penelitian ini mencakup perusahaan perbankan yang terdafdtar di BEI 

kecuali perusahaan non perbakan. Oleh karena itu perlu suatu penelitian tentang 

efektifitas corporate governance di industri perbankan, karena karakteristik 

industri perbankan berbeda dengan industri lainnya. 

 Bank Indonesia menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam 

penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat 

atau tidak). Penelitian Setiawati dan Na’im (2001), dan Rahmawati dan 

Baridwan (2006) memberikan argumen bahwa manajer mempunyai insentif 

untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi 

kriteria yang disyaratkan oleh BI. Dalam penelitian Setiawati dan Na’im (2001) 

menyampaikan argumen bahwa laporan keuangan yang telah direkayasa oleh 

manajemen dapat mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana. Selain itu industri 

perbankan merupakan industri “kepercayaan.” Jika investor berkurang 

kepercayaannya karena laporan keuangan yang bias karena tindakan manajemen 

laba, maka mereka akan melakukan penarikan dana secara bersama-sama yang 

dapat mengakibatkan rush. Oleh karena itu perlu suatu mekanisme untuk 

meminimalkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. 
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Salah satu mekanisme yang dapat digunakan adalah praktik corporate 

governance.  

Dalam mendeteksi manajemen laba digunakan model yang diajukan oleh 

Beaver dan Engel (1996). Model tersebut menggunakan komponen penyisihan 

kerugian piutang (allowances for loan losses) dan provisi kerugian pinjaman 

sebagai komponen pembentuk total akrual dalam perusahaan perbankan. Model 

ini paling sesuai dalam mendeteksi praktik manajemen laba di perusahaan 

perbankan. Dalam penelitian ini komponen total akrual ditunjukkan oleh 

cadangan kerugian piutang dalam operasi perusahaan perbankan melalui 

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), yaitu cadangan yang harus 

dibentuk sebesar persentase tertentu dari nominal berdasarkan penggolongan 

kualitas aktiva produktif.  

Dengan memperhatikan penelitian Nasution dan Setiawan (2007), 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian serupa. Meskipun demikian terdapat 

perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Nasution dan Setiawan. 

Perbedaan ini terletak pada periode penelitian, yang mana Priode penelitian 

Nasution dan Setiawan adalah tahun 2000-2004, sedangkan priode penelitian ini 

lebih panjang yaitu tahun 2008-2010. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul 

“PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN 

LABA DI INDUSTRI PERBANKAN INDONESIA.” 
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mengambil 

rumusan masalah, apakah mekanisme corporate governance mempunyai 

pengaruh terhadap komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan 

komisaris, keberadaan komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap praktik 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan di Indonesia? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian ini tidak melebar, maka 

penulis memberikan batasan, yaitu: 

1. Penelitian mengenai mekanisme corporate governance dalam penelitian ini 

berkaitan dengan komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan 

komisaris, keberadaan komite audit, ukuran perusahaan dan praktik 

manajemen laba. 

2. Perusahaan sampel yang diteliti adalah penelitian ini dilakukan untuk 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2008–2010. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, dapat dinyatakan tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk menguji secara empiris bahwa mekanisme corporate 

governance mempunyai pengaruh terhadap komposisi dewan komisaris 

independen, ukuran dewan komisaris, keberadaan komite audit, dan ukuran 

perusahaan terhadap praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 

perbankan di Indonesia. 
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E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:  

1. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan bukti 

empiris mengenai bagaimana pengaruh implementasi corporate governance 

terhadap praktik tingkat menejemen laba di perusahaan perbankan 

Indonesia. 

2. Bagi praktisi, diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat 

manajemen laba yang diterapkan oleh perusahaan dan pengaruh 

implementasi corporate governance dan implikasinya bagi investor. 

3. Bagi akademisi, hasil yang ditemukan dapat dijadikan sebagai acuan dan 

pedoman bagi peneliti di masa yang akan datang yang juga tertarik 

membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka pembahasan mengenai pengaruh corporate governance 

terhadap manajemen laba di industri perbankan indonesia ini dibagi dalam lima 

bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penelitian. 
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BAB II  Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai pengaruh corporate governance 

terhadap manajemen laba di industri perbangkan, tinjauan tentang 

komposisi Dewan Komisaris Independen, ukuran Dewan Komisaris, 

keberadaan Komite Audit, ukuran perusahaan dan tinjauan tentang  

manajemen laba. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, populasi, 

sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta 

teknis dan metode analisis data. 

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, hasil analisis data, dan 

pembahasannya.   

BAB V Penutup  

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk 

subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 


