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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan 

rentan terhadap konflik keagenan (agency problem). Agency problem adalah 

sebuah konflik kepentingan antara pemegang saham (principal) dan manajemen 

(agent) sebuah perusahaan (Ross, at al., 2008: 15). Hubungan ini muncul ketika 

principal mempekerjakan agent untuk memberikan jasa dan mendelegasikan 

wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agent. Konflik ini terjadi saat 

agent dan principal menginginkan return yang tinggi terhadap proyek investasi 

tapi dengan risiko yang berbeda.  

Secara normatif, agent bekerja untuk memaksimalkan kekayaan principal, 

sehingga kepadanya akan diberikan insentif berupa beragam fasilitas. Namun 

pada praktiknya agent sebagai pengelola sering menyampaikan informasi yang 

tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya (asimetri informasi) (Luayyi, 2009: 

200). Hal tersebut merupakan bentuk proteksi bagi manajer untuk melindungi 

dirinya. Masalah tersebut timbul saat kedua pihak memiliki persepsi yang berbeda 

dalam hal informasi dan menanggung risiko (Yushita, 2010: 58). Maka, 

mekanisme terbaik sebagai upaya menyelaraskan tujuan antara agent dan 

principal adalah melalui pelaporan keuangan. 

Agar laporan keuangan dapat bermanfaat bagi para stakeholder, maka 

kualitas dari laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen juga harus dijaga. 

Menurut Ankarath, at al., (2011: 17) terdapat empat karakteristik kualitatif pokok 
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agar laporan keuangan berkualitas, yaitu: dapat dipahami, relevan, dapat 

dipercaya, dan dapat diperbandingkan. Namun, adanya agency problem 

mengakibatkan manajemen tidak sepenuhnya menyampaikan informasi 

perusahaan kepada para investor, sehingga informasi menjadi tidak berkualitas 

dan menyesatkan pengguna laporan keuangan. 

Agency problem ini memicu praktik earnings management yang berujung 

pada asimetri informasi. Menurut Riahi dan Belkaoui (2007: 201) “earnings 

management adalah potensi penggunaan manajemen akrual dengan tujuan 

memperoleh keuntungan pribadi”. Definisi tersebut menjelaskan bahwa earnings 

management merupakan fenomena sebagai dampak dari penggunaan dasar akrual 

dalam penyusunan laporan keuangan. Namun Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK) tetap mewajibkan penggunaan dasar akuntansi accrual basis karena 

mampu mengukur dan menyajikan laba perusahaan secara lebih akurat. 

Menurut Utami (2005: 102) total akrual terdiri atas bagian akrual yang 

sewajarnya ada dalam laporan keuangan (non discretionary accruals) dan akrual 

yang merupakan manipulasi data akuntansi (discretionary accruals). Manajer 

akan memanfaatkan wewenang yang dimiliki khususnya melalui discretionary 

accruals untuk membentuk laba yang diharapkan. Menurut Sunarto (2008: 2) 

dalam manajemen akrual, kebijakan yang diambil meliputi: overstate earnings, 

loss avoidance, dan income smoothing dengan dilandasi oleh motivasi dan tujuan 

tertentu. 

Motivasi manajer dalam manajemen laba menurut Sun dan Rath (2008: 

409) menggambarkan sebuah perspektif opportunistic. Opportunistic adalah 
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perilaku senantiasa hendak mengambil keuntungan dari kesempatan yang ada 

tanpa berpegang teguh pada prinsip yang berlaku (Putra, 2009: 10).  

Menurut Watts dan Zimmerman (1990: 138) perilaku oportunis manajer 

berkaitan dengan tiga hipotesis yaitu: bonus plan, debt covenant, dan political 

cost. Pada motivasi bonus plan, manajer dengan rencana bonus kemungkinan 

akan meningkatkan laba periode berjalan. Manajemen dapat mengelola laba 

dengan menggunakan diskresi yang dimiliki agar bonus yang akan diterimanya 

dapat meningkat. Namun demikian bonus plan akan tetap ada dalam perusahaan 

karena rencana tersebut merupakan bentuk sarana efficient contract sebagai 

apresiasi atas kinerja manajemen. Healy (1985: 106) melakukan penelitian 

empiris untuk pertama kali terkait dengan masalah bonus plan dan menemukan 

bukti bahwa keputusan manajer untuk memilih prosedur akuntansi dan akrual 

berhubungan dengan seberapa sensitif bonus yang akan diperolehnya. 

Motivasi debt covenant menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan 

dengan pelanggaran perjanjian utang berbasis akuntansi, maka manajer akan 

memindahkan laba periode mendatang pada periode sekarang (Herawati dan 

Baridwan, 2007: 4). Menurut Januarti (2004: 88) dalam kondisi ceteris paribus, 

perusahaan dengan leverage yang besar lebih cenderung untuk mentransfer 

earnings periode mendatang ke periode sekarang. Upaya tersebut dilakukan 

manajemen untuk mempertahankan perjanjian utang demi menghindari adanya 

pinalti seperti kendala dalam dividen atau pinjaman tambahan. 

Riahi dan Belkaoui (2007: 189) berpendapat bahwa “terkait dengan 

political cost, perusahaan besar cenderung memilih akuntansi menurunkan laba”. 
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Biaya politik mencakup biaya yang ditanggung perusahaan atas tindakan politik 

seperti antitrust, tuntutan pengadilan, buruh, subsidi pemerintah, pajak, tarif, dan 

lainnya (Saputro dan Setiawati, 2004: 252). Watt dan Zimmerman menggunakan 

ukuran perusahaan untuk mengukur kemampuan perusahaan sebagai proksi biaya 

politik dan temuannya menunjukkan hubungan positif dengan metode akuntansi 

menurunkan laba, yang diinterpretasi sebagai pendukung biaya politik 

(Rahmawati, 2008: 389). 

Mengacu pada agency theory, maka dapat dijelaskan bahwa pengelolaan 

perusahaan yang tidak dapat ditangani langsung oleh pemiliknya akan 

menimbulkan konflik dalam pengendalian. Pemisahan kepemilikan dan 

pengendalian akan menyebabkan manajer bertindak tidak sesuai dengan keinginan 

pemilik. Konflik ini tidak terlepas dari kecenderungan manajer untuk mencari 

keuntungan sendiri dengan mengorbankan pihak lain, manajer mempunyai 

kesempatan untuk mengambil tindakan yang menurunkan nilai dan pemegang 

saham yang akan menanggung biaya tindakan disfungsional ini. Berdasarkan 

grand theory (agency theory) dalam penelitian ini maka peneliti tertarik untuk 

menguji variabel struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan perusahaan dibagi 

menjadi dua yaitu: Struktur Kepemilikan Institusional (SKI) dan Struktur 

Kepemilikan Manajerial (SKM). Struktur Kepemilikan Institusional (SKI) akan 

membuat manajemen bertindak lebih berhati – hati karena merasa pekerjaan 

diawasi secara kolektif. Kepemilikan institusional berpengaruh negated terhadap 

discretionary accrual karena investor institusional tidak mudah melikuidasi 

sahamnya hanya karena penurunan laba sekarang. Sementara Kepemilikan 



5 

 

manajerial yang tinggi akan memaksa manajemen untuk meminimumkan 

pengeluaran yang tidak produktif, karena ikut menanggung konsekuensi 

tindakannya (Widyastuti, 2007: 40). 

Uraian diatas menjelaskan bahwa manajemen dengan wewenang yang 

dimilikinya akan termotivasi untuk merekayasa laba dengan tujuan tertentu. 

Sementara untuk menegetahui adanya praktik manajemen laba dapat dilakukan 

deteksi terhadap transaksi akrual melalui beberapa metode yang ada. Fong (2006: 

91) menyatakan bahwa model empiris yang paling banyak digunakan untuk 

mendeteksi adanya manajemen laba adalah discretionary accruals. Akrual ini 

mencerminkan informasi privat untuk menunjukkan kondisi perusahaan yang 

memungkinkan manajer terlibat dalam pelaporan yang opportunistic untuk 

memaksimalkan kemakmuran mereka (Subramanyam dalam Wahyuningsih, 

2007: 19). 

Model deteksi manajemen laba terbaik menurut Dechow, at al. adalah 

model Jones modifikasian. Semula model Jones mengasumsikan bahwa 

perubahan pendapatan dan aset tetap bruto merupakan akrual yang ditimbulkan 

dari transaksi ekonomi perusahaan dan bersifat tidak dapat dikelola (unmanaged). 

Dalam hal ini, perubahan pendapatan dan aset tetap bruto mencerminkan 

perubahan modal kerja dan biaya penyusutan. Model Jones meregresikan total 

accruals sebagai fungsi dari perubahan pendapatan dan aset tetap. Koefisien 

regresi ini digunakan untuk mengestimasi non discretionary accruals. Residual 

regresi dianggap sebagai discretionary accruals dengan asumsi bahwa perubahan 

penjualan kredit merupakan peluang manajemen laba. Dechow, at al. (1995) 
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memodifikasi model Jones dan membuat penyesuaian bahwa perubahan 

pendapatan harus dikurangi perubahan piutang.  

Penelitian penelitian mengenai manajemen laba telah dilakukan 

sebelumnya. Widyastuti (2009) melakukan penelitian yang berjudul pengaruh 

bonus plan, debt covenant, dan political cost terhadap manajemen laba. Hasilnya 

memberikan kebenaran atas hipotesis tersebut bahwa profitabilitas, leverage, dan 

size perusahaan baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif 

signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian oleh Herawati dan Baridwan 

(2007) dilakukan terhadap 13 perusahaan yang melanggar perjanjian utang pada 

periode tahun 2000 – 2004 dan membuktikan kebenaran hipotesis debt covenant. 

Pengujian dengan menggunakan regresi menunjukkan bahwa perusahaan yang 

melanggar perjanjian utang melakukan manajemen laba income increasing pada 

periode sebelum terjadi pelanggaran yaitu t – 1. 

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik mengangkat penelitian 

dengan judul “Pengaruh Bonus Plan, Debt Covenant, Political Cost, dan 

Struktur Kepemilikan terhadap Praktik Manajemen Laba (Studi pada 

Perusahaan dalam Indeks LQ – 45). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah bonus plan, debt covenant, political cost, dan struktur kepemilikan 

secara parsial memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba? 
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2. Apakah bonus plan, debt covenant, political cost, dan struktur kepemilikan 

secara simultan memiliki pengaruh terhadap praktik manajemen laba? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menguji adanya pengaruh bonus plan, debt covenant, political cost, dan 

struktur kepemilikan secara parsial terhadap praktik manajemen laba. 

2. Menguji adanya pengaruh bonus plan, debt covenant, political cost, dan 

struktur kepemilikan secara simultan terhadap praktik manajemen laba. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini berusaha memperjelas penggunaan teori akuntansi positif dan 

teori keagenan. Hasil penelitian ini memberikan dukungan secara empiris 

terhadap analisis teori yang dilakukan oleh Widyastuti (2009), Herawati dan 

Baridwan (2007), dan Halim, at al (2005) tentang pengujian hipotesis teori 

akuntansi positif atas bonus plan, debt covenant, political cost, dan dan 

struktur kepemilikan sebagai faktor yang melandasi praktik manajemen laba. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan petunjuk dalam 

menetapkan kebijakan berkenaan dengan kondisi laba, target laba yang 
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akan datang, manajemen aset, manajemen likuiditas, manajemen 

permodalan, dan manajemen risiko. Sehingga melalui beberapa aspek 

tersebut diharapkan reputasi dan kinerja perusahaan dapat ditingkatkan. 

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan masukan bagi investor

dalam rangka pengambilan keputusan investasi. Investor dapat mengamati

motivasi manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba dan dapat

meminimalisir agency problem.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat membantu regulator dalam mengelola

praktik akuntansi di perusahaan. Adanya manajemen laba yang dilakukan

oleh manajer dalam menyusun laporan keuangan mengindikasikan bahwa

Bapepam perlu berhati – hati dalam menginterpretasikan informasi laporan

keuangan perusahaan.


