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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Corporate Governance merupakan suatu mekanisme yang digunakan

untuk memastikan bahwa supplier keuangan, misalnya pemegang saham

(shareholders) dan pemberi pinjaman (bondholders) perusahaan memperoleh

pengembalian (return) dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer dengan dana

yang telah mereka tanamkan/pinjamkan, atau dengan kata lain, bagaimana

supplier keuangan perusahaan melakukan kontrol terhadap manajer (Shleifer

dan Vishny, 1997). Corporate Governance telah menjadi perhatian di negara-

negara berkembang, terutama setelah krisis ekonomi yang melanda Asia pada

tahun 1997-1998. Kegagalan penerapan Good Corporate Governance (GCG)

diyakini sebagai salah satu penyebab utama krisis tersebut. Mitton (2002) juga

menemukan bahwa Corporate Governance memiliki dampak positif yang kuat

pada kinerja perusahaan selama krisis keuangan.

Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk

menyampaikan informasi keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban

manajemen (Schipper dan Vincent, 2003). Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia

(2015), laporan keuangan terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan pada akhir

periode; (b) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama

periode; (c) laporan perubahan ekuitas selama periode; (d) laporan arus kas

selama periode; (e) catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan
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akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain; informasi komparatif

mengenai periode terdekat sebelumnya; dan (f) laporan posisi keuangan pada

awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan

akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan

keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan

keuangannya.

Meski Bank Indonesia telah menetapkan Peraturan Bank Indonesia

Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi

Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 71, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4640) dan Peraturan Bank

Indonesia Nomor 8/6/PBI/2006 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi

Bank Yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4602), dan diatur kembali mengenai pelaksanaan Good Corporate

Governance bagi Bank Umum melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.

15/15/DPNP Tanggal 29 April 2013, namun penerapan GCG masih lemah.

Lemahnya penerapan GCG di Indonesia ditandai dengan masih terjadi skandal

keuangan pada perbankan. Adanya skandal keuangan di dunia perbankan akan

menurunkan kepercayaan masyarakat, misalnya saja kasus penggelapan uang

nasabah Bank Century yang dilakukan oleh pemilik dan manajemen. Kasus
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yang terjadi pada 2008 itu, menyebabkan kepercayaan para nasabah dan

investor menurun karena tidak terjaminnya keamanan dana yang mereka

titipkan di bank. Tahun 2005 kasus yang melibatkan akuntan publik kembali

terjadi pada perusahaan garmen PT Great River International Tbk yang

melakukan penggelembungan pada akun penjualan dan piutang laporan

keuangan 2003 dan penambahan aktiva tetap perseroan, tahun 2006 komisaris

PT Kereta Api Indonesia (disingkat KAI) mengungkapkan adanya manipulasi

laporan keuangan perusahaan yang seharusnya merugi namun dilaporkan

meraih keuntungan berdasarkan pemeriksaan akuntan publik, skandal laporan

keuangan berikutnya di tahun 2007 menimpa PT Indosat Tbk yang

memanipulasi laporan keuangan untuk menghindari pembayaran pajak

sehingga merugikan investor dan pemerintah Indonesia.

Di luar negeri tahun 2009 terjadi skandal pelaporan keuangan Satyam

Computer Service di India. Pemilik telah menggelembungkan neraca dan aset

perusahaan yang mengakibatkan bursa di India merosot tajam. Pada tahun 2011,

terbongkarnya kasus penipuan laporan keuangan yang dilakukan oleh

perusahaan pembuat alat elektronik di Jepang bernama Olympus, memberikan

data keuangan palsu dengan selalu mencantumkan laba yang besar terhadap

perusahaan selama 20 tahun (Economics Business & Accounting Review, 2012).

Terjadinya skandal keuangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme

corporate governance yang diterapkan oleh perusahaan masih lemah (Triyono

dan Achyani, 2016), padahal mekanisme corporate governance dapat

digunakan untuk mengurangi risiko atau konflik agensi. Dapat pula dikatakan
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bahwa terjadinya skandal keuangan tersebut juga menunjukkan kegagalan

laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya.

Hal tersebut menyebabkan laba sebagai bagian dari laporan keuangan tidak

menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomi perusahaan

sehingga laba yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk mendukung

pengambilan keputusan menjadi tidak berkualitas. Informasi laba yang tidak

berkualitas dapat menyesatkan penggunanya (khususnya investor) dalam

pengambilan keputusan karena laba tersebut dapat menimbulkan interpretasi

yang keliru.

Bagi calon investor atau pemegang saham, laba dianggap mempunyai

kandungan informasi untuk menganalisis nilai saham perusahaan. Selain itu,

investor juga memerlukan informasi laba dalam menentukan tingkat imbal hasil

saham yang dipersyaratkan, yaitu tingkat pengembalian minimum yang

diinginkan investor sehingga mereka tertarik untuk menanamkan modalnya

pada perusahaan atau dikenal dengan nama cost of equity capital (Utami, 2005).

Oleh sebab itu, menurut Schipper dan Vincent (2003) kualitas laba pada

khususnya dan kualitas informasi laporan keuangan pada umumnya penting

bagi mereka yang menggunakan laporan keuangan untuk tujuan kontrak dan

pengambilan keputusan investasi.

Adanya konflik keagenan antara manajemen perusahaan dan para

pemegang saham akan menimbulkan sifat opportunistic manajemen sehingga

mendorong manajemen melakukan manipulasi laba. Hal tersebut dapat

meningkatkan risiko agensi, dimana kualitas laba yang dilaporkan menjadi
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rendah. Investor dapat mengetahui tinggi rendahnya kualitas laba pada suatu

perusahaan dengan melihat ada tidaknya mekanisme corporate governance

yang diterapkan dalam perusahaan itu, ketepatan waktu dalam penyampaian

laporan keuangan, atau melihat persistensi laba perusahaan dari tahun ke tahun.

Selain itu, investor juga dapat mendeteksinya dengan melihat ada tidaknya

perubahan auditor eksternal dan perubahan prinsip-prinsip akuntansi dan

estimasi dalam laporan keuangan perusahaan.

Jika manajemen mengetahui bahwa risiko agensi yang dibebankan pada

mereka tinggi dan kualitas informasi laporan keuangan maupun kualitas laba

perusahaan rendah karena adanya praktik earnings management, maka

manajemen akan melakukan antisipasi risiko dengan menaikkan cost of equity

capital (Utami, 2005). Tindakan menaikkan cost of equity dilakukan investor

untuk melindungi diri mereka jika ternyata terjadi kesalahan dalam

pengambilan keputusan investasi karena manajemen melakukan manipulasi

laba, karena laba tersebut tidak menunjukkan fakta yang sebenarnya tentang

kondisi perusahaan.

Mekanisme corporate governance dapat didefinisikan sebagai susunan

aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor,

pemerintah, karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal yang lain sesuai

dengan hak dan tanggung jawabnya atau dengan kata lain suatu sistem yang

mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI, 2001) sehingga dapat

meningkatkan perlindungan terhadap orang-orang yang berkepentingan

terhadap perusahaan. Mekanisme corporate governance yang digunakan dalam
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penelitian ini adalah mekanisme corporate governance internal yang terdiri

dari: (1) kepemilikan keluarga, (2) kepemilikan manajerial, (3) kepemilikan

institusional, (4) komposisi dewan komisaris independen, dan (5) keberadaan

komite audit.

Banyak penelitian mengenai corporate governance yang menunjukkan

bahwa corporate governance merupakan aspek kritikal dalam pengelolaan

perusahaan. Penelitian Black et al. (2003) menunjukkan adanya korelasi positif

yang kuat antara corporate governance dengan nilai perusahaan. Ashbaugh,

Collins, dan LaFond (2004) menyatakan bahwa perusahaan dengan corporate

governance yang lebih baik menggambarkan risiko agensi yang lebih kecil yang

menghasilkan cost of equity capital yang lebih rendah. Xie et al. (2003)

menunjukkan bahwa semakin banyak dewan direksi yang independen dan

berasal dari luar perusahaan serta semakin banyak anggota komite audit yang

mempunyai latar belakang bank atau perusahaan investasi akan menyebabkan

praktik earnings management perusahaan tersebut rendah. Klein (2002)

menemukan bahwa struktur dewan dan komite audit yang independen, efektif

dalam memonitor proses pelaporan akuntansi keuangan perusahaan.

Penelitian corporate governance juga telah banyak dilakukan di

Indonesia. Veronica dan Bachtiar (2004) menemukan bahwa komite audit

berpengaruh negatif signifikan terhadap earnings management. Hasil penelitian

Utami (2005), menunjukkan bahwa earnings management berpengaruh positif

secara signifikan terhadap cost of equity capital. Siallagan dan Machfoedz

(2006) menyimpulkan bahwa corporate governance (kepemilikan manajerial,
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komposisi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit)

berpengaruh positif terhadap kualitas laba dan nilai perusahaan. Ujiyantho dan

Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa corporate governance (kepemilikan

institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris independen,

jumlah dewan komisaris) berpengaruh signifikan dan positif terhadap earnings

management. Herawaty (2008) menunjukkan bahwa corporate governance

(kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan

komposisi dewan komisaris independen) mempunyai pengaruh yang signifikan

dan positif terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa mekanisme

corporate governance dapat meminimumkan earnings management sehingga

dapat mengakibatkan cost of equity capital perusahaan menjadi rendah. Karena

adanya pengaruh antara corporate governance dengan cost of equity capital,

maka peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh antara kedua hal tersebut.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Ujiyantho dan Pramuka (2007)

dan Utami (2005) yang telah dimodifikasi dengan mengaitkan corporate

governance dengan manajemen laba dan dampaknya terhadap cost of equity

capital. Peneliti memilih untuk mengaitkan corporate governance dengan cost

of equity capital karena dengan cost of equity capital, investor dapat mengetahui

tingkat pengembalian yang akan diterima oleh investor di masa yang akan

datang jika investor menanamkan modalnya pada perusahaan yang

bersangkutan. Oleh karena itu, cost of equity capital dapat digunakan investor

untuk menentukan dimanakah mereka harus menanamkan dananya dan juga
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mengevaluasi ulang kualitas investasi yang ada secara rutin. Perbedaan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya antara lain :

1. Penelitian ini menggunakan mekanisme corporate governance internal

yang terdiri dari (1) kepemilikan keluarga, (2) kepemilikan manajerial, dan

(3) kepemilikan institusional.

2. Penelitian ini mengukur cost of equity capital dengan menggunakan

residual income model, atau lebih dikenal dengan nama EBO valuation,

sedangkan penelitian terdahulu mengukur cost of equity capital dengan

menggunakan Value Line expected return model.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Corporate Governance

Terhadap Manajemen Laba Terintegrasi dan Dampaknya Terhadap

Biaya Ekuitas (Studi Empiris pada Perusahaan Go Publik yang terdaftar

di Indeks JII dan LQ45 Periode 2004-2015”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Corporate Governance, yang terdiri dari kepemilikan keluarga,

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap

manajemen laba terintegrasi?

2. Apakah manajemen laba Terintegrasi berpengaruh terhadap cost of equity

capital?
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh corporate governance

mechanisms, yang terdiri dari kepemilikan keluarga, kepemilikan

manajerial, kepemilikan institusional, terhadap manajemen laba terintegrasi

2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh manajemen laba

terintegrasi terhadap cost of equity capital.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai

berikut :

1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu investor pada khususnya

dan stakeholders pada umumnya dalam memahami mekanisme corporate

governance sehingga investor dapat mengetahui seberapa besar tingkat

risiko yang mereka hadapi dan seberapa besar cost of equity capital

perusahaan yang bersangkutan serta tidak melakukan kesalahan dalam

pengambilan keputusan investasi.

2. Bagi Emiten

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen perusahaan

dalam memahami mekanisme corporate governance. Selain itu, dapat pula

digunakan untuk menelaah lebih jauh mengenai efektivitas penerapan
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corporate governance pada perusahaan sehingga manajemen dapat

mengoptimalkan fungsi mekanisme tersebut dalam mengurangi risiko

agensi sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan

cost of equity capital perusahaan di mata investor dan para stakeholders

lainnya melalui peningkatan kualitas laba.

3. Bagi Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai

efektivitas peraturan yang telah dikeluarkan oleh BAPEPAM dan BEI

mengenai pentingnya penerapan mekanisme corporate governance dalam

perusahaan sehingga dapat mendorong peningkatan praktik corporate

governance di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

mendorong pihak regulator untuk terus memperbaiki peraturan yang sudah

ada tentang penerapan mekanisme corporate governance sehingga dapat

meningkatkan perlindungan terhadap investor.

4. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam

pengembangan ilmu akuntansi keuangan mengenai positif accounting

theory dan khususnya agency theory serta corporate governance theory,

sehingga dapat memperoleh model-model dan mekanisme corporate

governance yang secara konseptual mempengaruhi risiko agensi serta

dampaknya pada cost of equity capital perusahaan. Hasil penelitian ini

mungkin juga dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya

yang sejenis.



11

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan tentang latar belakang masalah, motivasi

peneliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang mendasari

penelitian ini, penelitian terdahulu atau sebelumnya, pengembangan

hipotesis, serta kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan tentang populasi, sampel, metode

pengumpulan data, dan sumber data, pengukuran variabel-variabel

dalam penelitian, model penelitiaan, dan teknis analisis data yang

digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari analisis pengujian hipotesis

dan pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian,

keterbatasan dalam penelitian, implikasi keterbatasan, serta

implikasi penelitian bagi penelitian yang selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


