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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

digunakan untuk menilai posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Kebijakan 

dan keputusan yang diambil dalam proses penyusunan laporan keuangan  akan 

mempengaruhi penilaian kinerja perusahaan. Dalam penyusunan laporan 

keuangan, akuntansi berbasis akrual dipilih karena dapat mencerminkan 

kondisi keuangan perusahaan secara riil. Pada umumnya, manajemen akan 

memilih kebijakan tertentu agar dapat memberikan pelaporan laba yang baik 

dalam laporan keuangan (Barus dan Kiki, 2015). 

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, 

informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen. Adanya kecenderungan lebih 

memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang 

kinerjanya diukur berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong 

timbulnya perilaku menyimpang, yang salah satu bentuknya adalah 

manajemen laba. Manajer mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan 

kesejahteraan para stakeholders, namun di sisi lain manajer juga mempunyai 

kepentingan untuk memaksimumkan kesejahteraan mereka sendiri. Penyatuan 
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kepentingan pihak-pihak ini seringkali menimbulkan masalah-masalah yang 

disebut dengan masalah keagenan atau agensi konflik (Faisal, 2004) dalam 

(Prastiti dan Meiranto, 2013) 

Manajemen laba (earnings management) ditimbulkan dari masalah 

keagenan (agency problem). Masalah keagenan ini muncul karena perbedaan 

kepentingan antara pemegang saham (principal) dengan pengelola atau 

manajemen perusahaan (agent). Manajemen selaku pengelola perusahaan 

memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak dan lebih dahulu 

daripada pemegang saham. Hal ini memunculkan asimetri informasi yang 

memungkinkan manajemen melakukan praktek akuntansi dengan orientasi 

pada laba untuk mencapai suatu kinerja tertentu (Murtini dan Rizal, 2012). 

Untuk mencegah manajemen laba yang berlebihan, penerapan good 

coorporate governance diperlukan (Sutopo, 2009). Coorporate governance 

merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis 

dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas 

perusahaan yang tujuan akhirnya untuk mewujufdkan shareholder value. Isu 

coorporate governance muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan 

dan pengelolaan perusahaan (Oktafia, 2010). Menurut Alzoubi dan Selamat 

(2012), pemegang saham bergantung pada kemampuan dewan komisaris dan 

komite audit untuk memantau kinerja manajemen. Oleh karena itu, tanggung 

jawab kualitas pelaporan keuangan terletak pada efektivitas peran dewan dan 

komite auditnya (Prastiti dan Meiranto, 2013) 



3 
 

 
 

Faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu ukuran 

perusahaan. Terdapat dua pandangan tentang bentuk ukuran perusahaan 

terhadap manajemen laba. Pandangan pertama, ukuran perusahaan yang kecil 

dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada 

perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin 

memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar 

lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam 

melakukan pelaporan keuangan sehingga berdampak perusahaan tersebut 

melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 2007 dalam Jao 

dan Gagaring, 2011).  

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,  kontrol  terhadap perusahaan  akan  lebih  baik  

sehingga konflik  keagenan  yang  terjadi  akibat  keinginan  manajemen  

untuk  meningkatkan  kesejahteraan sendiri dapat diminimalisasi (Andri dan 

Hanung, 2007 dalam Anggraeni dan Basuki, 2013). 

Salah satu topik utama dalam tata kelola perusahaan adalah 

menyangkut masalah akuntabilitas dan tanggung jawab mandat, khususnya 

implementasi pedoman dan mekanisme untuk memastikan perilaku yang baik 
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dan melindungi kepentingan pemegang saham. Corporate governance 

diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen 

sehingga diharapkan dapat meminimalkan tindakan manajemen laba. Perilaku 

manajemen dapat memaksimalkan melalui suatu mekanisme monitoring yang 

bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan antara prinsipal dan 

agen (Kusumawardhani, 2012). 

Hidayanti dan Ratna, (2014) menyatakan bahwa secara umum prinsip 

corporate governance merupakan paradigma baru yang memiliki empat 

komponen utama untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan 

pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholder. Keempat 

prinsip tersebut adalah fairness, transparancy, accountability dan 

responsibility. Belum diterapkanya mekanisme corporate governance dapat 

memicu perusahaan untuk mengelurkan informasi-informasi yang memberi 

dampak negatif terhadap harga saham, oleh karena itu pemegang saham harus 

dapat mengawasi manajemen dalam menjalankan perusahaannya. 

Adanya hasil penelitian yang beragam dari penelitian-penelitian 

sebelumnya sehingga peneliti beranggapan bahwa manajemen laba perlu 

dilakukan penelitian kembali dan dikaitkan dengan ukuran perusahaan, 

struktur kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran dewan komisaris. 

Alasan lain bahwa adanya anggapan yang menilai manajemen laba di 

Indonesia pemahaman perusahaan tentang arti penting dan strategisnya 
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penerapan prinsip corporate governance masih sangat rendah. Oleh sebab itu 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul tentang  

“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, STRUKTUR 

KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN CORPORATE GOVERNANACE 

TERHADAP MANAJEMEN LABA” (Studi Empiris pada Perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014). 
 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah struktur kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh terhadap 

manajemen laba ? 

 

3. Apakah komite audit mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba ? 

4. Apakah ukuran dewan komisaris mempunyai pengaruh terhadap manajemen 

laba ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang diharapkan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

2. Menganalisis pengaruh struktur kepemilikan manajerial terhadap 

manajemen laba 

 

3. Menganalisis pengaruh komite audit terhadap manajemen laba 

4. Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap manajemen 

laba 
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D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi 

pengembangan ilmu ekonomi yaitu digunakan sebagai kajian akuntansi 

keuangan mengenai corporate governance dan manajemen laba sebagai 

sumber bacaan yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris 

kepada pihak-pihak dalam bidang akademik dan dapat memberikan 

kontribusi mengenai teori agency sehingga bisa memperoleh model-model 

yang secara konseptual mempengaruhi tindakan manajemen laba. 

 2. Manfaat Praktis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

investor dalam hal informasi pengaruh keberadaan dewan kominsaris dan 

komite audit terhadap praktik manajemen laba, sehingga dapat menjadi  

pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasinya 

di pasar modal. 

3. Manfaat akademisi  

Hasil yang ditemukan dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman 

dalam meningkatkan kontribusi bahan literatur untuk meningkatkan minat 

dan perkembangan ilmu akuntansi  dimasa yang akan datang khususnya 

mengenai fenomena manajemen laba. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang jelas dan sistematis sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN   

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang berisi tentang hal-

hal pokok yang berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI  

 Bab ini menjelaskan  mengenai tinjauan pustaka tentang landasan teori yang 

menjadi penulisan skripsi meliputi: teori keagenan dan penjabaran dari variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian. Bab ini juga berisi penelitian terdahulu, 

hubungan antar variabel yang digambarkan dalam kerangka pemikiran dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

 Bab ini menguraikan tentang populasi dan prosedur penentuan sampel, jenis 

dan sumber data, definisi penelitian dan pengukurannya, serta metode analisis data 

yang terdiri dari uji kualitas data dan analisis data.  

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN  

 Bab ini mengemukakan tentang analisis data, temuan empiris yang diperoleh 

dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

 Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 

dan keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


