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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan sebuah informasi mengenai kondisi ekonomi 

(keuangan) dari perusahaan yang disajikan untuk para pengguna sebagai bahan 

pengambilan keputusan dan menilai kinerja manajemen dalam mengelola 

perusahaan selama periode tertentu. Indikator yang digunakan dalam menilai 

kinerja manajemen adalah informasi laba yang merupakan bagian komponen 

laporan laba rugi. Hal ini berdasarkan pada pernyataan SFAC No. 1 yang 

mengatakan bahwa informasi laba merupakan indikator untuk mengukur kinerja 

manajemen atas pertanggungjawabannya dalam mencapai tujuan operasi yang 

telah ditetapkan, serta membantu pemilik untuk memperkirakan earnings power 

perusahaan dimasa yang akan datang.  

Informasi laba juga merupakan faktor yang sangat dipertimbangakan dalam 

pengambilan keputusan oleh investor mengenai investasi sahamnya di bursa efek 

(Sulistiawan, 2011:14). Apabila terjadi kenaikan laba, maka reaksi dan volume 

perdagangan akan meningkat pula yang diiringi dengan meningkatnya harga 

saham di bursa efek, sehingga penilaian akan kinerja manajemen selama satu 

periode dinyatakan baik. Fenomena inilah yang kemudian membuat manajemen 

memanfaatkan informasi laba demi kepentingan pribadinya yaitu agar dinilai baik 

dan mendapatkan bonus atas hasil kinerjanya. Karena semakin tinggi laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan selama satu periode tertentu, besar kemungkinan 

manajemen akan memperoleh kompensasi bonus (Subramanyam dan John, 
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2010:132). Tindakan opurtunistik tersebut biasa dikenal dengan tindakan 

manajemen laba yang muncul sebagai dampak adanya asimetri informasi. 

Manajemen laba didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan sengaja 

dalam proses penentuan laba yang lebih ditekankan untuk memenuhi tujuan 

pribadi (Schipper, 1989, dalam Subramanyam dan John, 2010:130). Sedangkan 

Sulitiawan (2011:19) yang menyebut manajemen laba sebagai creative acounting 

adalah aktivitas suatu badan usaha untuk memanfaatkan teknik dan kebijakan 

akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan. 

Fenomena tersebut juga dibuktikan dengan munculnya kasus pada 

perusahaan Green Tree Financial Corporation di tahun 1996, dimana perusahaan 

akan memberikan bonus kepada Lawrance Cross (manajemen) sebesar 2,5% dari 

laba sebelum pajak dalam bentuk saham apabila Cross mampu menghasilkan laba 

yang terus meningkat. Karena alasan tersebut, akhirnya Cross membukukan 

adanya estimasi pendapatan bunga yang lebih besar dari pada bunga yang dibayar 

kepada investor ketika surat berharga dijual. Tindakan tersebut menyebabkan laba 

atas penjualan surat berharga menjadi lebih besar tiap tahunnya. Kasus seperti ini 

terjadi akibat kurangnya pengawasan perusahaan terhadap manajemen. Oleh 

karena itu, adanya corporate governance diharapkan mampu menjadi pengawas 

yang efektif bagi manajemen untuk mencapai keseimbangan dalam perusahaan 

dan dapat melindungi hak para pemegang saham. Corporate governance 

merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan 
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nilai pemegang saham dan stakeholder lainnya dalam jangka panjang (Sutedi, 

2012:1).   

Penerapan konsep good corporate governance yang memiliki empat 

komponen utama yaitu fairness, transparancy, accountability, dan responsibility 

secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan 

dapat menjadi penghambat praktik manajemen laba yang mengakibatkan laporan 

keuangan tidak melaporkan nilai fundamental perusahaan (Sutedi, 2012:2). Meski 

telah menyadari pentingnya GCG, masih banyak pihak yang melaporkan 

rendahnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang menerapkan prinsip GCG. 

Seperti salah satunya yang dijelaskan oleh Saputra (2012) dalam penelitiannya 

bahwa penerapan good corporate governance  masih belum dapat dilaksanakan 

secara optimal dan efektif oleh masing-masing perusahaan di Indonesia 

dikarenakan tidak ditemukannya pengaruh antara ukuran dewan komisaris,  

proporsi komisaris independen, keberadaan komite audit dan keberadaan  top 

share terhadap praktik manajemen laba. 

Dalam penelitian ini indikator yang digunakan sebagai proksi dari corporate 

governance meliputi kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite 

audit yang diuji pengaruhnya terhadap praktik manajemen laba. Selain itu, 

ditambahkan juga faktor lain yang kemungkinan juga mampu mempengaruhi 

praktik manajemen laba. Faktor lain tersebut  yaitu profitabilitas, solvabilitas, dan 

ukuran perusahaan. Dimana jika dilihat dari konteks laporan keuangan, faktor-

faktor tersebut termasuk dalam kategori karakteristik perusahaan 

(Subiyantoro,1996 dalam Ruwita,2012:4). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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(KBBI) dijelaskan bahwa karakteristik perusahaan merupakan ciri khas yang 

dimiliki oleh perusahaan sesuai dengan perwatakan tertentu.  

Penelitian Jao dan Gegaring (2011), Tarjo (2008), Purwandari (2011), 

Prastiti dan Meiranto (2013), dan Gradiyanto (2012) menemukan hasil bahwa 

corporate governance yang diproksikan dengan komisaris independen, 

kepemilikan institusional dan komite audit berepengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Semakin tinggi corporate governance maka tingkat pengawasan 

yang terjadi akan semakin tinggi pula, sehingga kesempatan manajemen untuk 

melakukan pemanipulasian akan semakin rendah, yang akhirnya juga berdampak 

pada semakin rendahnya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh 

manajemen. Hal ini menandakan bahwa CG sebagai pengawasan terhadap 

tindakan manajemen berjalan efektif dan mampu meminimalisasi (membatasi) 

praktik manajemen laba. Akan tetapi terdapat pula peneliti lainnya seperti 

Nuryaman (2008), Guna dan Arleen (2010), Suryani (2010), dan Nabila dan 

Daljono (2013) yang menemukan bukti bahwa CG tidak berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba. 

Selain itu penelitian Guna dan Arleen (2010), Amertha (2013), Nurayaman 

(2008), Suryani (2010), Prastiti dan Meiranto (2013), dan Tarjo (2008) tentang 

pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan solvabilitas (leverage) terhadap 

manajemen laba menemukan hasil bahwa profitabilitas dan solvabilitas memiliki 

pengaruh positif terhadap manajemen laba. Dimana jika profitabilitas dan 

solvabiltas semakin tinggi, maka manajemen laba akan semakin tinggi pula, 

karena adanya motivasi yang tinggi dari manajemen untuk melakukan manajemen 
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laba. Sementara untuk ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadao 

manajemen laba, yang artinya bahwa dalam perusahaan yang termasuk kategori 

besar, manajemen laba yang dilakukan lebih sedikit karena mereka memiliki 

pengawasan yang tinggi dari publik serta dituntut untuk menyediakan laporan 

keuangan yang lebih akurat. Sedangkan penelitian Setiawati (2010), Irawan 

(2013), Jao dan Gegaring (2011) dan Purwandari (2011) menemukan hasil yang 

berbeda. Keempat peneliti tersebut menemukan hasil bahwa profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan solvabiltas tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

Adanya hasil penelitian terdahulu yang belum konsisten menjadi alasan 

untuk dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh corporate 

governance dan karakteristik perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terutama pada 

perusahaan-perusahaan yang terdaftar sebagai perusahaan property, real estate 

and building construction. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 

Nuryaman (2008) yang bertujuan untuk menguji kembali faktor-faktor yang 

mempengaruhi dilakukannya praktik manajemen laba seperti komisaris 

independen, kepemilikan institusional dan komite audit sebagai proksi corporate 

governance dan faktor lainnya yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan dan 

solvabilitas sebagai proksi dari karakteristik perusahaan.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini diberikan judul “Analisis 

Pengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap 

Praktik Manajemen Laba”, yang akan dilakukan pada perusahaan property, real 

estate, and buliding construction yang terdaftar di BEI pada tahun 2010-2013. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana corporate governance yang diproksikan dengan dewan 

komisaris independen, kepemilikan institusional, dan komite audit serta 

karakteristik perusahaan yang diproksi dengan profitabilitas, ukuran perusahaan, 

dan solvabilitas berpengaruh terhadap praktik manajemen laba ?  

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini yaitu menjelaskan dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh 

corporate governance yang diproksi dengan dewan komisaris independen, 

kepemilikan institusional, dan komite audit serta karakteristik perusahaan yang 

diproksi dengan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan solvabilitas berpengaruh 

terhadap praktik manajemen laba ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

perkembangan corporate governance dari tahun 2010-2013 dalam rangka 

mengawasi tindakan manajemen dan menjaga kualitas laporan keuangan 

perusahaan, serta karakteristik perusahaan yang bagaimana yang mampu 

meminimalisasi dilakukannya praktik manajemen laba. Dan diharapkan pula 

penelitian ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat dan sebagai referensi 

tambahan untuk penelitian serupa mengenai praktik manajemen laba.  

 




