
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Corporate Governance sampai saat ini masih menjadi pokok bahasan 

utama dalam  bisnis global seiring dengan meningkatnya kompleksitas dan 

ketatnya persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan dengan berbagai 

macam tekanan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Corporate 

governance juga merupakan salah satu  kunci atau cara untuk meningkatkan 

efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara pihak 

manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan 

stakeholders lainnya. 

Akhir-akhir ini laporan keuangan telah menjadi isu penting sebagai 

penyalahgunaan informasi yang merugikan pihak-pihak yang 

berkepentingan.Laporan keuangan merupakan alat utama bagi perusahaan 

untuk menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban 

pihak manajemen (Schipper dan Vincent, 2003 dalam Boediono, 2005). 

Menurut pengamatan penulis selama ini, melalui berita dari berbagai 

stasiun televisi akhir-akhir ini banyak terdapat berbagai jenis penyimpangan 

terhadap laporan keuangan. Sampai akhirnya pihak-pihak yang 

berkepentingan menggunakan auditor untuk mengaudit laporan keuangan 

tersebut. 
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Dalam lingkungan pasar modal, laporan keuangan yang di 

publikasikan merupakan sumber informasi yang sangat penting yang 

dibutuhkan oleh sebagian besar pemakai laporan keuangan atau pelaku 

pasar serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan emiten untuk 

mendukung pengambilan keputusan. Dari beberapa informasi yang 

diperoleh dalam laporan keuangan, yang menjadi pusat perhatian oleh para 

pemakai laporan  keuangan adalah laba (Beattie et al. 1994) dalam 

Boediono (2005). Laba yang di publikasikan dapat memberikan respon yang 

bervariasi, yang menunjukkan adanya reaksi pasar terhadap informasi laba 

(Cho & Jung, 1991) dalam Boediono (2005). 

Dalam mengelola suatu perusahaan di kenal istilah yang di sebut 

agency theory.Agency theory (teori keagenan) seperti yang di kemukakan 

oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Arya (2011) adalah teori yang 

mengemukakan bahwa, pemisahan antara pemilik dan pengelolaan suatu 

perusahaan dapat menimbulkan masalah keagenan. 

Tindakan manipulasi oleh manajer yaitu berupa earnings management  

dan yang di awali dengan adanya konflik kepentingan (Agency theory) ini 

dapat di minimalisir dengan menggunakan suatu mekanisme, yaitu  

mekanisme corporate governance ( I Guna & Herawaty, 2012). Suatu 

mekanisme yang di gunakan untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan 

agar tidak ada penyalahgunaan dalam laporan keuangan yang di gunakan 

oleh manajer untuk mencari keuntungan (Arya, 2011). Menurut Healy & 
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Wahlen (1998) dalam Midiastuty & Mahfoedz (2003), manajemen laba 

terjadi ketika manajemen menggunakan suatu keputusan tertentu dalam 

laporan keuangan untuk mengelabuhi pemegang saham atau pemilik. 

Sampai saat ini, hasil penelitian mengenai pengaruh corporate 

governance terhadap manajemen laba (earnings management) untuk 

beberapa proksi dari corporate governance masih menunjukkan 

pertentangan. Hasil penelitian yang bertentangan tersebut mendorong para 

peneliti untuk memeriksa variabel- variabel yang terlibat, dengan tujuan 

memperjelas pengaruh corporate governance terhadap earnings 

management (manajemen laba). 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan oleh I Guna & Herawaty 

(2010), kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Sementara itu, Gideon (2005) 

menemukan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang 

cukup kuat terhadap manajemen laba.Untuk proksi kepemilikan manajemen, 

memberikan pengaruh yang lemah terhadap manajemen laba.Midiastuty & 

Machfoedz (2003), menemukan bahwa kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan 

Fidyati (2004) menemukan bahwa kepemilikan saham publik berpengaruh 

terhadap earnings management . 

Termotivasi hasil penelitian terdahulu, penelitian ini ingin 

mengkonfirmasi kembali apakah corporate governance dengan proksi 
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kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris dan 

kepemilikan saham publik berpengaruh terhadap manajemen laba (earnings 

management).Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

terletak pada (1) objek penelitian, yaitu perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. (2) variabel independen kepemilikan 

institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan komisaris dan kepemilikan 

saham publik (Ambarwati & Hikmah, 2009), (3)  Tahun penelitian, yaitu 

perusahaan sektor manufaktur yang ada  di BEI berturut-turut tahun 2009-

2011. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti 

sebelumnya, maka penelitian ini mengambil judul “PENGARUH  

MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP  

EARNINGS MANAGEMENT  (Studi Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2009-2011)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas dapat di 

rumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap earnings       

management(manajemen laba)? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap earnings 

management (manajemen laba) ? 
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3. Apakah kepemilikan saham publikberpengaruh terhadap earnings 

management(manajemen laba) ? 

4. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap earnings management 

(manajemen laba) ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan  bukti empiris apakah kepemilikan manajerial 

memiliki pengaruh terhadap earnings management(manajemen 

laba)pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia yang terdaftar di 

BEI tahun 2009-2011. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh terhadap earnings management(manajemen 

laba)pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia yang terdaftar di 

BEI tahun 2009-2011. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah dewan komisaris memiliki 

pengaruh terhadapearnings management (manajemen laba) pada 

perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. 

4. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah kepemilikan saham publik 

memiliki pengaruh terhadap earnings management(manajemen laba) 
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pada perusahaan sektor manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI 

tahun 2009-2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan beberapa manfaat: 

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat 

khususnya bagi pengembangan ilmu ekonomi yaitu digunakan sebagai 

kajian akuntansi keuangan mengenai corporate governance dan 

earnings management sebagai sumber bacaan yang dapat memberikan 

informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak dalam bidang 

akademik. Selain itu diharapkan juga dapat meningkatkan pemahaman 

mengenai corporate governance dan earnings management . 

2. Secara praktis hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan 

masukan bagi investor sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan investasi pada perusahaan sektor manufaktur mengenai 

corporate governance dan terutama informasi yang terkait dengan 

earnings management. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan yang di lakukan 

terdiri dari lima bab yang di uraikan sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai latar belakang masalah 

yang berisi tentang masalah-masalah atau alasan yang mendasari 

penulis untuk melakukan penelitian ini. Selanjutnya akan di bahas 

mengenai perumusan masalah yaitu masalah-masalah yang akan 

di teliti oleh penulis. Dalam bab 1 ini juga akan di uraikan 

mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan di jelaskan mengenai teori yang melandasi 

penelitian yaitu tentang teori keagenan, manajemen laba(earnings 

management)  dancorporate governance.Selain itu, di dalamnya 

juga menjabarkan terkait dengan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran serta rumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini yang meliputi: jenis 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data 

dan sumber data, metode pngumpulan data, definisi operasional 

variabel, dan metode analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi deskripsi hasil penelitian berdasarkan data 

yang telah dikumpulkan, pengujian, dan pembahasan hasil 

analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian yang di peroleh, keterbatasan penelitian dan saran-

saran yang di perlukan untuk di sampaikan atau menjadi masukan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 


