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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara umum manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer 

perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informas-informasi 

dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabuhi stakeholder yang 

ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Istilah intervensi dan 

mengelabuhi inilah yang dipakai sebagai dasar sebagian pihak untuk menilai 

manajemen laba sebagai kecurangan. Menurut Scott (2006) manajemen laba 

(earnings mangement) merupakan fenomena yang sukar untuk dihindari 

karena fenomena ini merupakan dampak dari penggunaan dasar akrual 

dalam penyusunan laporan keuangan. Dalam praktek, sangat wajar apabila 

para manajer memilih kebijakan-kebijakan tersebut untuk memaksimalkan 

utilitinya dan nilai pasar perusahaan. 

Semakin merebaknya aktivitas manajemen laba telah mendorong 

berkembangnya perhatian publik terhadap konsep good corporate 

governance. Konsep ini secara definitif sebagai system yang mengatur dan 

mengendalikan perusahaan agar selalu menciptakan nilai tambah untuk 

semua stockholder dan stakeholder-nya. Untuk menminimumkan terjadinya 

tindakan manajemen laba, maka perlu menerapkan mekanisme good 

corporate governance dalam system pengendalian dan pengelolaan 
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perusahaan. Mekanisme good corporate governance dilakukan untuk 

memastikan bahwa pemilik atau pemegang saham memperoleh 

pengembalian (return) dari kegiatan yang dijalankan oleh agen atau manajer 

(Schleifer dan Visny (1997) dalam Siswantaya, 2007). Corporate governance 

merupakan upaya yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan 

hak dan kewajibannya masing-masing (Arifin, 2005). 

Corporate governance sebagai suatu sistem pengendalian internal 

perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan 

guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan 

meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. 

(Effendi, 2009) Perhatian terhadap isu corporate governance secara 

internasional dipicu oleh berbagai skandal spektakuler seperti Enron, 

Worldcom, Tyco, dan lain-lain. Corporate governance sebenarnya bukanlah 

suatu hal yang baru atau inovasi, tetapi kewaspadaan publik terhadap 

pentingnya good corporate governance baru terbentuk beberapa tahun 

terakhir (Kusumawati, 2007). 

Teori agensi memberikan pandangan bahwa masalah earnings 

management dapat diminimumkan dengan pengawasan sendiri melalui 

Corporate Governance. Manajemen laba (earnings mangement) merupakan 

fenomena yang sukar untuk dihindari karena fenomena ini merupakan 

dampak dari penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan. 
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Dalam praktek, diindikasikan bahwa para manajer melakukan tindakan 

tersebut untuk memaksimalkan utilitinya dan nilai pasar perusahaan (Scott, 

2006). 

Praktek earnings management oleh manajemen dapat diminimumkan 

melalui mekanisme monitoring untuk menyelaraskan (alignment) perbedaan 

kepentingan pemilik dan manajemen antara lain dengan (1) memperbesar 

kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (manajerial ownership) 

(Jensen dan Meckling, 1976); (2) kepemilikan saham oleh institusional karena 

mereka dianggap sebagai sophisticated investor dengan jumlah kepemilikan 

yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen yang berdampak 

mengurangi motivasi manajer untuk melakukan earnings management 

(Pratana dan Machfoedz, 2003); (3) proporsi dewan komisaris independen 

yang lebih besar sehingga membatasi pihak manajemen untuk melakukan 

manajemen laba (Peasnell, Pope dan Young, 1998), (4) ukuran dewan 

komisaris, dimana jumlah komisaris yang lebih sedikit lebih mampu 

mengurangi indikasi manajemen laba (Midiastuty dan Machfoedz, 2003) dan 

(5) keberadaan komite audit yang dapat mengurangi aktivitas earnings 

management yang selanjutnya akan mempengaruhi kualitas pelaporan 

keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba (Wilopo, 2004). 

Asimetri informasi antara manajer (agent) dengan pemilik (principal) 

dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan 

manajemen laba (earnings management) (Richardson, 1998). Saat asimetri 
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informasi tinggi, pemegang saham tidak mempunyai informasi yang 

diperlukan untuk mengetahui kondisi perusahaan sehingga manajer dengan 

leluasa dapat melakukan praktik manajemen laba. 

Watts (2003) menyatakan bahwa salah satu cara yang digunakan 

untuk memonitor masalah kontrak dan membatasi perilaku opportunistic 

manajemen adalah good corporate governance. Jensen (1993) menjelaskan, 

bahwa melalui penerapan good corporate governance, diharapkan dapat 

mengurangi dorongan untuk melakukan tindakan manipulasi oleh manajer. 

Sehingga kinerja yang dilaporkan merefleksikan keadaan ekonomi yang 

sebenarnya dari perusahaan yang bersangkutan.  

Penelitian ini mencoba mengexplore lebih dalam tentang berbagai 

model manajemen laba dengan kasus yang terjadi di pasar modal Indonesia 

baik yang tergabung dalam indeks syariah maupun konvensional sehingga 

memberikan gambaran yang menyeluruh (integrated) mengenai tindakan 

manajemen laba oleh manajer. Umumnya penelitian-penelitian terdahulu 

(Midiastuty dan Machfoedz (2003); Veronica dan Bachtiar (2004); Wedari 

(2004); Boediono (2005); Kusumawati (2005); Veronica dan Utama (2005); 

Rahmawati, Suparno dan Qomariyah (2006); Nasution dan Setiawan (2007); 

Ujiyantho, Arief dan Pramuka (2007); Herawaty (2008), Nugroho dan 

Trisnawati (2011), melakukan pengukuran manajemen laba menggunakan 

pendekatan aggregate accruals untuk mengukur adanya tindakan 

manajemen laba. Pendekatan tersebut berusaha memisahkan total akrual 
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menjadi komponen non-discretionary accruals (merupakan komponen akrual 

diluar kebijakan manajemen) dan discretionary accruals (Komponen akrual 

yang berada dalam kebijakan manajemen atau manajer melakukan intervensi 

dalam proses pelaporan keuangan). Model yang sering digunakan adalah 

model modified Jones 

Model manajemen laba terintegrasi diperkenalkan oleh Leuz, Nanda 

dan Wysocki (2003). Model ini merupakan gabungan antara nilai-nilai 

perataan laba dan kebijaksanaan laba yang dilaporkan (akrual diskresioner). 

Model ini kemudian diadopsi oleh Habib (2004) mengenai dampak 

manajemen laba terhadap relevansi nilai informasi akuntansi pada 

perusahaan manufaktur di Jepang. Subekti, Kee dan Ahmad (2008) juga 

melakukan pendekatan manajemen laba terintegrasi dengan melakukan 

faktor analisis untuk menentukan nilai manajemen laba. Trisnawati et al 

(2012) melakukan penelitian manajemen laba diukur dengan menggunakan 

pendekatan terintegrasi yaitu manajemen laba riil  dan manajemen laba 

akrual. Proksi manajemen laba riil diukur dengan arus kas operasi abnormal 

(abnormal CFO), biaya produksi abnormal (abnormal Production Costs), dan 

biaya diskresioner abnormal (abnormal Discretionary Expenses). Sedangkan 

proksi manajemen laba akrual diukur dengan jangka pendek (short term) dan 

jangka panjang (long term) akrual diskresioner. Pengukuran terintegrasi 

memberikan model yang lebih akurat dalam mengukur manajemen laba di 

pasar modal Indonesia. 
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Selanjutnya penelitian ini melakukan analisis mengenai peran 

mekanisme corporate governance dalam mengurangi manajemen laba 

dengan pendekatan terintegrasi merujuk Leuz, Nanda dan Wysocki (2003), 

Habib (2004), Subekti, Kee dan Ahmad (2008) dan Trisnawati et al., (2012). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dikemukakan 

dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah mekanisme corporate governance yang meliputi kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi 

dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit efektif dalam 

mengurangi tindakan manajemen laba dengan pendekatan terintegrasi 

pada perusahaan go publik yang terdaftar pada indeks LQ-45? 

2. Apakah mekanisme corporate governance yang meliputi kepemilikan 

manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi 

dewan komisaris independen dan keberadaan komite audit efektif dalam 

mengurangi tindakan manajemen laba dengan pendekatan terintegrasi 

pada perusahaan go publik yang terdaftar pada indeks JII? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini memiliki tujuan:  

1. Untuk mengetahui apakah mekanisme corporate governance yang 

meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan 
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komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan komite 

audit efektif dalam mengurangi tindakan manajemen laba dengan 

pendekatan terintegrasi pada perusahaan go publik yang terdaftar pada 

indeks LQ-45. 

2. Untuk mengetahui apakah mekanisme corporate governance yang 

meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan 

komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan komite 

audit efektif dalam mengurangi tindakan manajemen laba dengan 

pendekatan terintegrasi pada perusahaan go publik yang terdaftar pada 

indeks JII. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dapat memberikan kontribusi kepada para investor dalam memberikan 

bukti empiris mengenai bagaimana  implementasi model manajemen laba 

dan mekanisme corporate governance dalam mengurangi tindakan 

manajemen laba dengan pendekatan terintegrasi di Indonesia.  

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu masukan dalam 

pengambilan keputusan, terutama dalam menilai kualitas laba yang 

dilaporkan dalam laporan keuangan. 

3. Secara metodologi, hasil penelitian ini diharapkan memberikan pijakan 

bagi penelitian mendatang terkait dengan permodelan manajemen laba 

sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi perusahaan  di 

Indonesia. 


