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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada tahun 1998 sampai dengan 2001 telah banyak terjadi skandal 

keuangan diperusahaan publik dengan melibatkan persoalan laporan keuangan 

yang pernah diterbitkanya, diantaranya yang ada di indonesia adalah PT. 

Lippo Tbk dan PT. Kimia Farma Tbk juga melibatkan pelaporan keuangan  

(financial reporting) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi 

(Boediono, 2005). Penyalahgunaan informasi keuangan ini banyak merugikan 

pihak-pihak yang berkepentingan terutama para investor yang akan 

menanamkan modalnya.  

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Dalam penyusunan laporan 

keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil dalam 

mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil, namun disisi lain 

penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak 

manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari 

aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (Rahmawati, 2006). 

Manajemen laba (earnings management) merupakan metode akuntansi yang  

biasanya menjadi pilihan manajemen untuk tujuan tertentu .  

Adanya asimetri informasi antara manajer sebagai (agent) dan pemilik 

(principal) menyebabkan kesenjangan pengetahuan keuangan internal 
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perusahaan sehingga pihak manajer bisa melakukan rekayasa demi 

meningkatkan laba untuk mendapat kompensasi atau imbalan dari pemilik. 

Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha 

memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. pemilik menginginkan 

pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah 

satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari tiap saham yang 

dimiliki. Sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodir 

dengan pemberian kompensasi atau bonus yang “memadai” dan sebesar-

besarnya atas kinerjanya. 

Corporate Governance  merupakan salah satu elemen kunci dalam 

meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara 

manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan 

stakeholders lainya ( Ujiyantho, 2007). Corporate governance menjadi sebuah 

satu kesatuan yang bisa mempertemukan kehendak bersama sehingga 

memberikan solusi dan pengendalain yang handal bagi manajemen untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan.  

Corporate governance merupakan konsep yang diajukan demi 

peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi dan monitoring kinerja 

manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder 

dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (Nasution, 2007). Mekanisme 

monitoring bermanfaat untuk mengurangi tindak manipulasi oleh manajer 

yang berawal dari konflik kepentingan yang bertujuan menyelaraskan 

berbagai kepentingan tersebut. Pertama, dengan memperbesar kepemilikan 



3 

 

 

saham perusahaan oleh manajemen (managerial ownership) (Jensen dan 

Meekling, 1976) dalam Ujiyantho (2007), sehingga kepentingan pemilik atau 

pemegang saham akan dapat disejajarkan dengan kepentingan manajer. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nuryaman (2008) mengenai Pengaruh 

Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Corporate 

Governance Terhadap Manajemen Laba. Penelitian ini menggunakan 101 

perusahaan manufaktur sebagai sampel dan disimpulkan bahwa konsentrasi 

kepemilikan, ukuran perusahaan, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Ini mengindikasikan bahwa dapat menjadi mekanisme 

corporate governance bagi perusahaan, sehingga mampu membatasi 

manajemen laba di perusahaan. Sedangkan komposisi dewan komisaris tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan masih rendahnya 

komposisi dewan komisaris, masih banyaknya para dewan komisaris 

independen yang tidak memiliki kompentensi pada bidang akuntansi dan atau 

keuangan. 

Pengaruh mekanisme corporate governance secara individual terhadap 

manajemen laba adalah sebagai berikut, Mekanisme kepemilikan institusional 

memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen laba yang cukup kuat. Ini 

mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme kepemilikan institusional 

dapat memberikan kontribusi terhadap tindakan manajemen laba. Mekanisme 

kepemilikan manajerial memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen 

laba yang lemah. Ini mengindikasikan bahwa penerapan mekanisme 

kepemilikan manajerial kurang memberikan kontribusi dalam mengendalikan 
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tindakan manajemen laba. Mekanisme komposisi dewan komisaris meberikan 

tingkat pengaruh terhadap manajemen laba yang sangat lemah. Ini 

mengindikasikan bahwa komposisi dewan komisaris menjadi mekanisme yang 

memberikan kontribusi yang kurang efektif (Boediono, 2006). 

Penelitian yang dilakukan Veronica dan Utama, 2005 mengenai 

Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate 

Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management). 

Mendapatkan temuan bahwa variabel ukuran perusahaan secara konsisten 

mempunyai pengaruh negatif yang signifikan terhadap besaran pengelolaan 

laba yang dilakukan perusahaan, artinya semakin besar ukuran perusahaan 

semakin kecil besaran pengelolaan labanya. Selain itu, rata-rata pengelolaan 

laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan 

perusahaan konglomerasi secara signifikan lebih tinggi daripada rata-rata 

pengelolaan laba pada perusahaan lain. Pengaruh struktur kepemilikan, ukuran 

perusahaan, dan praktek corporate governance terhadap pengelolaan laba 

(earnings management) 

Penelitian mengenai efetifitas corporate governance dalam melindungi 

investor di Indonesia telah banyak dilakukan. Akan tetapi penelitian yang 

dilakukan mencakup perusahaan yang terdaftar di BEI kecuali perusahaan 

perbankan. Oleh karena itu perlu adanya peneletian tentang efektifitas 

corporate governance pada perusahaan perbankan mengingat perusahaan 

manufaktur dan perbankan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. 
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Perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal ini 

karena bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan 

antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana 

(Rahmawati, 2006). Untuk menjalankan aktifitasnya perbankan harus 

mempunyai integritas tinggi supaya masyarakat memiliki kepercayaan dalam 

rangka menjalin hubungan kerja.  

Penilaian atas status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank 

yang sehat atau tidak) oleh Bank Indonesia (BI) menggunakan laporan 

keuangan sebagai dasar dalam menentukannya. Oleh karena itu, manajer 

memiliki inisiatif  untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan 

mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI (Setiawati dan 

Na,im, 2001, dan Rahmawati dan Baridwan, 2006) dalam Nasution (2007). 

Laporan keuangan yang telah direkayasa oleh manajemen dapat 

mengakibatkan distorsi dalam alokasi dana (Setiawati dan Na’im, 2001) dalam 

Nasution (2007). Seperti yang dikemukakan diatas bahwa perbankan adalah 

perusahaan “kepercayaan”. Apabila perusahaan diketahui melakukan tindak 

manajemen laba otomatis kepercayaan investor akan berkurang dan satu 

persatu ataupun bersama-sama akan melakukan penarikan dana sehingga bisa 

menimbulkan rush. 

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses 

pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri 

(manajer). Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat 

mengurangi kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias 
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dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan 

yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba 

tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im, 2000) dalam Rahmawati (2006).  

Manajemen laba diukur dengan menggunakan proksi Discretionary Accrual 

(DA). Sedangkan yang dimaksud dengan Discretionary Accrual adalah 

komponen akrual yang berada dalam kebijakan manajer, artinya manajer 

memberi intervensinya dalam proses pelaporan akuntansi. Manajemen laba 

berbeda dengan perataan laba (income smooting) karena perataan laba (income 

smooting) adalah tindakan untuk meratakan laba yang dilaporkan dalam 

laporan keuangan, dengan tujuan pelaporan eksternal, terutama bagi investor, 

karena umumnya investor menyukai laba yang relatif stabil. Oleh karena itu 

perataan laba (income smooting) merupakan bagian dari manajemen laba. 

Mekanisme corporate governance mampu memiminimalkan tindakan 

manajemen laba atas apa yang telah dilakukan manajer perusahaan. 

Mekanisme tersebut dapat berupa mekanisme internal yaitu; struktur 

kepemilikan, struktur dewan komisaris, kompensasi eksekutif, struktur bisnis 

multidivisi, dan mekanisme eksternal yaitu;  pengendalian oleh pasar, 

kepemilikan institusional, dan pelaksanaan audit oleh auditor eksternal (babic, 

2001) dalam Nuryaman (2008). Adapun mekanisme corporate governance 

dalam penelitian ini adalah komposisi dan ukuran dewan komisaris 

sebagaiman yang diatur dalam UU No. 1 tahun 1995 menjelaskan bahwa 

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan 

secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam 
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menjalankan perseroan. Keberadaan komite audit yang memiliki peranan 

dalam pengawasan pengelolaan perusahaan dan sebagai penghubung 

pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam 

menangani masalah pengendalian, hal ini diatur dalam Kep. 29/PM/2004. 

ukuran perusahaan dinilai penting karena perusahaan yang lebih besar akan 

lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sedangkan 

perusahaan kecil sebaliknya (Nasution, 2007) 

Nasution dan Setiawan (2007), melakukan penelitian mengenai Pengaruh 

Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan 

Indonesia. Penelitian ini pada 20 industri perbankan periode 2000 sampai 

dengan 2004 yang sudah go public dan memperoleh hasil bahwa komposisi 

dewan komisaris, keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Ukuran dewan komisaris memliki pengaruh positif terhadap 

manajemen laba, sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba. Dapat disimpulakan bahwa mekanisme corporate 

governance  telah efektif mengurangi manajemen laba perusahaan perbankan. 

Dari uraian diatas dapat dilihat banyaknya pendapat dari berbagai 

penelitian tentang efektifitas corporate governance dalam mempengaruhi 

tindak manajemen laba maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh 

corporate governance terhadap manajemen laba. Penelitian ini merupakan 

replikasi dari Nasution dan Setiawan (2007) dengan mengganti tahun yang 

lebih baru. Dengan penelitian ini penulis ingin mengetahui apakah corporate  
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governance masih berpengaruh mengurangi manajemen laba pada perusahaan 

perbankan , dengan tahun yang lebih baru yaitu 2003 sampai dengan 2007. 

oleh karena itu penulis tertarik untuk mengambil judul “PENGARUH 

CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN LABA 

PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas, permasalahan yang dapat dikemukakan adalah: 

1. Apakah komposisi dewan komisaris berpengaruh terhadap manajemen 

laba pada perusahaan perbankan Indonesia ? 

2. Apakah ukuran (jumlah) dewan komisaris berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan perbankan Indonesia? 

3. Apakah keberadaan komite audit independen berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan perbankan Indonesia? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan Indonesia? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang : 

1. Pengaruh komposisi dewan komisaris terhadap manajemen laba pada 

perusahaan perbankan Indonesia. 

2. Pengaruh ukuran (jumlah) dewan komisaris terhadap manajemen laba 

pada perusahaan perbankan Indonesia. 

3. Pengaruh keberadaan komite audit independen terhadap manajemen laba 

pada perusahaan perbankan Indonesia. 

4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan 

perbankan Indonesia. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi investor dan kreditur 

Sebagai stakholders dari perusahaan publik yakni bermanfaat memberikan 

informasi pengaruh keberadaan dewan komisaris dan komite audit terhadap 

praktik manajemen laba, sehingga dapat menjadi informasi untuk 

pengambilan keputusan dalam berinvestasi. 
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2. Bagi perusahaan 

Dalam hal ini pihak manajemen perusahaan pada perusahaan perbankan, 

yaitu memberikan  masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai 

pengaruh keberadaan dewan komisaris dan komite audit  terhadap praktik 

manajemen laba, sehingga mengurangi tindak manajemen laba pada internal 

perusahaan dan yang akhirnya dapat mengahasilkan laporan keuangan yang 

handal dan terbebas dari kecurangan akuntansi. 

3. Bagi kalangan akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan literature 

untuk meningkatkan minat dan perkembangan ilmu akuntansi di masa 

mendatang khususnya mengenai fenomena manajemen laba. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Agar penulisan sesuai dengan tujuan maka disusun sistematika penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN. Bab ini menguraikan mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini membahas mengenai konsep 

yang relevan untuk mendukung dalam penelitian ini, antara lain: coporate 

governance, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, manajemen 

laba, perbankan,  tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

perumusan hipotesis. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini menjelaskan tentang 

jenis penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan 

sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan 

pengukuranya, teknik analisis data, serta pengujian data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Bab ini yang akan 

menguraikan tentang pelaksanaan penelitian, deskripsi data, hasil analisis data 

dan  pembahasannya. 

BAB V PENUTUP. Bab ini akan Mengemukakan kesimpulan yang 

diperoleh, keterbatasan penelitian, serta saran untuk mengembangkan 

penelitian lebih lanjut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




