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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan, sering menjadi 

target rekayasa melalui tindakan oportunis manajemen untuk 

memaksimumkan kepuasannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau 

investor karena informasi laba yang disajikan dapat menyebabkan keputusan 

investasi yang salah. Tindakan oportunis tersebut dilakukan dengan cara 

memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, 

dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan keinginannya. Perilaku manajemen 

untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya dikenal dengan istilah 

manajemen laba (earnings management ).  

Sesuai dengan agency theory, motivasi manajemen akrual dapat 

dikelompokkan ke dalam dua kategori: opportunistic dan signaling (Beaver, 

2002) dalam (Sunarto, 2009). Pada motivasi opportunistic, manajemen 

cenderung menyajikan laba lebih tinggi daripada yang sesungguhnya, karena 

berhubungan dengan kompensasi. Sementara pada motivasi signaling, 

manajemen cenderung manyajikan laba yang mempunyai kualitas karena 

berhubungan dengan evaluasi kineja dan selanjutnya digunakan sebagai sinyal 

kepada pemegang saham.  

Teori keagenan (agency theory) menjelaskan bahwa hubungan agensi 

muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain 
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(agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan 

wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan 

Meckling, 1976) dalam (Ujiyantho dan Pramuka, 2007).  

Manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung jawab atas 

pengelolaan perusahaan. Akantetapi informasi yang disampaikan terkadang 

diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Sebagai 

pengelola perusahaan, manajer lebih banyak mengetahui informasi internal 

dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik (pemegang saham). Dalam 

kondisi yang demikian ini dikenal sebagai asimetri informasi (information 

asymmetric). Adanya asimetri informasi antara manajemen (agent) dengan 

pemilik (principal) akan memberi kesempatan kepada manajer untuk 

melakukan manajemen laba (Richa rdson, 1998) dalam (Ujiyantho dan 

Pramuka, 2007). 

Praktek manajemen laba dapat dipandang dari dua perspektif yang 

berbeda, yaitu sebagai tindakan yang salah (negatif) dan tindakan yang 

seharusnya dilakukan manajemen (positif). Suh (1990) dan Healy and Wahlen 

(1998) dalam Tarjo (2008), menganggap manajemen laba sebagai tindakan 

yang menyesatkan dan menipu pemegang saham. Hal ini disebabkan 

manajemen memiliki informasi asimetrik mengenai kondisi perusahaan. 

Pandangan yang lain menganggap bahwa manajemen laba merupakan upaya 

untuk memuaskan pemegang saham. Manajemen laba dilakukan untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan ketika terdapat asimetri informasi antara 
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manajer dan pemilik (Chaney and Lewis, 1994). Hal ini dapat menurunkan 

risiko persepsi investor karena ketidakpastian return di masa depan sehingga 

diharapkan dapat memperbaiki nilai pemegang saham. Manajemen laba 

menyebabkan banyak informasi yang harus diungkap oleh perusahaan, 

sehingga berkonsekuensi terhadap meningkatnya biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk menyediakan informasi bagi publik (cost of equity capital). 

Manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan keagenan yaitu 

adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemilik dan manajemen (Beneish, 

2001) dalam (Nuryaman, 2008). Menurut teori keagenan untuk mengatasi 

masalah tersebut adalah dengan  tata kelola perusahaan yang baik (good 

corporate governance=GCG). Corporate Governance (CG) merupakan suatu 

cara yang digunakan pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk 

mengendalikan tindakan manajer (Dallas, 2004) dalam (Nuryaman, 2008). 

Penelitian ini termotivasi poleh penelitian Nuryaman (2008) dengan 

objek penelitian pada perusahaan publik sektor manufaktur selama tahun 

2005. Perpedaan dengan penelitian Nuryaman, konsentrasi kepemilikan 

dimasukkan sebagai struktur corporate governance ditambah dengan laverage 

sebagai variabel independen dan tahun penelitian periode 2006-2008.  

Dalam kaitannya dengan ukuran perusahaan, semakin besarnya 

perusahaan dan luasan usahanya, maka  pemilik tidak bisa mengelola sendiri 

perusahaannya secara langsung sehingga inilah yang memicu munculnya 

masalah keagenan. Perusahaan yang besar kecenderungan melakukan tindakan 

manajemen labanya lebih kecil dibanding perusahaan yang ukurannya lebih 
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kecil karena perusahaan besar dipandang lebih kritis oleh pemegang saham 

dan pihak luar. Perusahaan besar memiliki basis investor yang lebih besar, 

sehingga mendapat tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan pelaporan 

keuangan yang kredible (Nuryaman, 2008).  

Dalam kaitannya dengan kepemilikan terdapat dua masalah keagenan, 

yaitu  masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham (Jensen and 

Meckling, 1976) dan masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas 

dan pemegang saham minoritas (Shleifer and Vishny, 1997) dalam (Tarjo, 

2008). Masalah keagenan pertama terjadi apabila kepemilikan saham tersebar, 

sehingga pemegang saham secara individual tidak dapat mengendalikan 

manajemen. Akibatnya perusahaan bisa dijalankan sesuai keinginan 

manajemen itu sendiri. Masalah keagenan kedua terjadi jika terdapat 

pemegang saham mayoritas (konsentrasi kepemilikan), sehingga terdapat 

pemegang saham mayoritas yang dapat mengendalikan manajemen atau 

bahkan menjadi bagian dari manajemen itu sendiri. Akibatnya pemegang 

saham mayoritas memiliki kendali mutlak dibanding pemegang saham 

minoritas, sehingga pemegang saham mayoritas bisa melakukan tindakan 

yang menguntungkan dirinya, tetapi kemungkinan merugikan pemegang 

saham minoritas. 

Komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam 

perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi 

kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Dewan 

komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi 
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monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate governance 

(Ujitantho, 2007). 

Dalam hubungannya dengan laverage, kebijakan hutang merupakan 

salah satu alternatif pendanaan perusahaan selain menjual saham di pasar 

modal. Manajer termotivasi melakukan manajemen laba untuk menghindari 

pelanggaran perjanjian utang. Perusahaan yang memenuhi perjanjian utangnya 

akan mendapatkan penilaian kinerja yang baik dari kreditur (Tarjo, 2008).  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul dalam penelitian ini ” 

Pengaruh ukuran perusahaan, struktur corporate governance dan 

leverage  terhadap manajemen laba (studi empiris pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2006-2008)”. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat 

dituliskan masalah sebagai berikut: 

Apakah ukuran perusahaan, struktur corporate governance dan leverage 

berpengaruh terhadap manajemen laba? 

C. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih 

terfokuskan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut:  

1. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia sebelum tahun 2006 agar tersedia data untuk menghitung akrual. 
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2. Menerbitkan laporan keuangan yang berakhir tanggal 31 Desember dari 

tahun 2006-2008 dan disajikan dalam rupiah. 

3. Perusahaan yang mendapatkan laba selama periode penelitian.  

4. Perusahan manufaktur yang memiliki data lengkap mengenai struktur 

corporate governance yang berupa konsentrasi kepemilikan institusional 

dan dewan komisaris independen. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai perumusan masalah penelitian di atas, penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui secara empiris: 

Pengaruh  ukuran perusahaan, struktur corporate governance, dan leverage 

terhadap manajemen laba. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara 

lain: 

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

dan wawasan dalam memahami struktur Corporate Governance dalam 

perusahaan.  

2. Para pemakai laporan keuangan dan manajemen perusahaan dalam 

memahami peranan struktur Corporate Governance terhadap praktek 

manajemen laba.  
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3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

sebagai bahan referensi untuk penelitian salanjutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal 

pokok yang berhubungan dengan penulisan skripsi, meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengenai tinjauan pustaka yang menjadi dasar penulisan 

skripsi, meliputi: teori keagenan, corporate governance, ukuran 

perusahaan, leverage, manajemen laba, tinjauan penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan skripsi, meliputi: populasi, sampel dan prosedur 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mengemukakan hasil analisis data yang telah dilakukan 

yang berupa perhitungan dan pembuktian penelitian. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




