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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Bisnis properti memberikan peluang yang terbuka untuk berkembang. 

Faktor yang mempengaruhinya antara lain: pengadaan rumah selalu 

berkurang dibanding kebutuhan rumah masyarakat, tingkat suku bunga relatif 

rendah dan cenderung tidak stabil. Selain itu bisnis ini didukung oleh 

permintaan pasar ditanah air terhadap beragam produk properti, sehingga 

banyak investor yang mengalihkan dananya dari deposito ke tanah, apalagi 

harga tanah di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Disisi 

lain, luas tanah dipelosok Nusantara semakin berkurang seiring 

meningkatnya permintaan pasar properti (Ichsan, 2012) dalam berita real 

estate Indonesia. Terbukanya peluang tersebut tentu saja menjadi suatu 

kesempatan untuk mengundang para investor asing maupun domestik untuk 

dapat berinvestasi didalam negeri.  

Namun, informasi terbaru yang diperoleh dari majalah Sindonews.com 

yang dipublikasikan pada 16 juni 2015 bahwa REI (Real Estate Indonesia) 

menyatakan kondisi ekonomi makro indonesia yang masih lesu menyebabkan 

penjualan properti merosot. Penjualan properti pada kuartal I/2015 merosot 

hingga 60%. Selain melambatnya pertumbuhan ekonomi, faktor lainnya yaitu 

menurunnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan naiknya nilai tukar 

rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, hingga menyebabkan pembelian unit 

properti menurun drastis. 
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Menurut teori keagenan (agency theory), hubungan agensi muncul ketika 

satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang 

pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976 

dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Manajer sebagai pengelola perusahaan 

lebih banyak mengetahui informasi dan kondisi internal serta prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik 

(pemegang saham). Oleh karena itu, manajer sebagai pengelola wajib 

melaporkan atau memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada 

pemilik. Akan tetapi informasi yang diterima pemilik tidak sesuai dengan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya. Haris (2004) dalam Ujiyantho dan 

Pramuka, (2007).mengatakan bahwa kondisi seperti ini dikenal sebagai 

informasi yang tidak simetri atau asimetri informasi (information 

asymmetric). Asimetri antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) 

dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen 

laba (earning management) (Richardson, 1998 dalam Ujiyantho dan 

Pramuka, 2007). 

Adapun beberapa contoh kasus yang dapat kita lihat mengenai tindakan 

earning management yang telah menimbulkan skandal pelaporan akuntansi 

yang secara luas telah diketahui, seperti kasus Enron, Merck, World Com, 

dan kasus Indofarma di Indonesia, tentunya banyak yang bertanya-tanya 

mengenai efektivitas penerapan corporate gevernance. Praktik manajemen 

laba sendiri merupakan salah satu ancaman bagi reliabilitas laba dalam 
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laporan keuangan. Mengacu pada teori Koonce dan Lipe (2010), bahwa 

investor cenderung lebih ingin berinvestasi pada perusahaan yang labanya 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan tetap dibandingkan laba 

perusahaan yang fluktuatif. Perataan laba (income smoothing) merupakan 

salah satu dari empat praktik manajemen laba yang memungkinkan manajer 

untuk melakukan tindakan di atas. Oleh karena itu, fokus dari penelitian ini 

terletak pada perataan laba.  Corporate governance sendiri merupakan salah 

satu elemen kunci dalam upaya peningkatan efisiensi ekonomis yang di 

dalamnya terdapat serangkaian mekanisme antara manajemen perusahaan, 

para pemegang saham, dan stakeholders lainnya. 

Praktik corporate governance dapat berjalan dengan baik apabila 

menerapkan prinsip-prinsip yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, 

kewajaran, dan responsibilitas. Transparansi berhubungan dengan kualitas 

informasi yang disampaikan perusahaan secara akurat dan tepat waktu. 

Akuntabilitas, dengan mendorong optimalisasi dewan direksi dan dewan 

komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. 

Kewajaran, dengan memaksimalkan upaya perlindungan hak dan perlakuan 

adil kepada seluruh shareholder tanpa terkecuali. Rensponsibilitas, dengan 

mendorong optimalisasi  peran stakeholders dalam mendukung program-

program perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance 2006). 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari dan Putri (2014) 

menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris 

independen, dan komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap 



4 
 

 
 

manajemen laba. Namun kepemilikan institusional dan ukuran dewan 

komisaris tidak terbukti berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan 

dalam penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan Pudjolaksono (2013) 

menunjukkan bahwa mekanisme good corporate governance tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Dari ketidak konsistenan hasil yang 

diperoleh oleh para peneliti penelitian sebelumnya, maka hal ini membuat 

peneliti tertarik untuk meneliti kembali “Pengaruh Corporate Governance 

terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi 

pada Perusahaan Property dan Real Estate di Bursa Efek Indonesia)”.  

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh corporate governance terhadap manajemen laba 

baik secara parsial maupun secara simultan? 

2. Bagaimana pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan 

perusahaan baik secara parsial maupun secara simultan ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh corporate governance terhadap 

manajemen laba. 

2. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh corporate governance terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu ekonomi khususnya dibidang akuntansi serta dapat 
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dijadikan sebagai bahan perbandingan pada penelitian-penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan corporate governance, manajemen 

laba, dan kinerja perusahaan. 

2. Manfaat bagi calon investor dan investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai 

laporan keuangan sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan 

keputusan investasi. 


