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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbagai skandal dan kecurangan dalam akuntansi terkait manipulasi-

manipulasi yang melibatkan persoalan laporan keuangan sangat marak terjadi. 

Diantaranya yaitu kasus yang terjadi di Indonesia misalnya kasus PT Indofarma 

Tbk pada tahun 2001, kasus PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada tahun 2006, dan 

kasus PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2002.  Berbagai kasus di perusahaan-

perusahaan tersebut diyakini memiliki kesamaan yaitu bermotivasi utama untuk 

mendapatkan uang dengan cara ilegal. Dan fenomena tersebut dilatarbelakangi oleh 

sistem pengelolaan perusahaan yang masih lemah. Salah satu penyebab lemahnya 

sistem pengelolaan perusahaan tersebut seperti lemahnya hukum, standar akuntansi 

dan pemeriksaan keuangan yang belum mapan. 

Terkait persoalan tersebut maka perusahaan diharapkan mampu 

menerapkan Good Corporate Governance sebagai landasan untuk menciptakan 

perusahaan dengan tata kelola yang baik. Pengelolaan perusahaan yang baik 

memberikan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri dan masyarakat, tumbuhnya 

kepercayaan dari para investor dapat memberi peluang akses sumber pendanaan 

yang mudah, menguatnya kepercayaan lembaga keuangan domestik atau 

internasional, serta sebagai kontrol yang efektif dalam mengurangi kemungkinan 

penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Untuk dapat menciptakan 

pengelolaan perusahaan yang baik maka harus mengelola perusahaan berdasarkan 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance. 
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Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip Good Corporate Governance 

(GCG) merupakan upaya untuk menjadikan GCG sebagai pedoman bagi 

pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemen perusahaan. Penerapan 

prinsip-prinsip GCG saat ini sangat diperlukan agar perusahaan dapat bertahan dan 

tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, serta agar dapat 

menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat mewujudkan usaha yang 

sehat, efisien, dan transparan (Afiani, 2013).  

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance diantaranya keterbukaan 

(transparency), pertanggungjawaban (responsbility), keadilan (fairness), dan 

akuntabilitas (accountability). Keempat komponen tersebut penting karena 

penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas 

laporan keuangan. Mencatat prinsip GCG yang diterapkan dengan konsisten dapat 

menjadi penghambat (constrain) aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan 

laporan keuangan tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya 

(Sutedi, 2012). 

Rekayasa kinerja yang dikenal dengan istilah manajemen laba (earnings 

management) ini sejalan dengan teori agensi (agency theory) yang menekankan 

pentingnya pemilik perusahaan (principles) menyerahkan pengelolaan perusahaan 

kepada profesional (agents) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk 

menjalankan suatu usaha. Namun, pemisahan ini mempunyai sisi negatif, 

keleluasaan manajemen untuk memaksimalkan kepentingan manajemen sendiri 

dengan biaya yang harus ditanggung pemilik perusahaan (Sutedi, 2012). Kondisi 

ini disebabkan adanya asimetri informasi (information asymmetry) karena agent 
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berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan 

dibandingkan dengan principal. Asimetri informasi antara manajemen (agent) 

dengan pemilik (principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

melakukan manajemen laba (earnings management). 

Manajemen laba merupakan upaya manajer atau pembuat laporan keuangan 

untuk melakukan manajemen informasi akuntansi khususnya laba (earnings)  demi 

kepentingan pribadi dan/atau perusahaan. Manajemen laba juga merupakan hal 

yang merugikan investor karena mereka tidak akan mendapat informasi yang 

sesungguhnya mengenai posisi keuangan perusahaan. 

Penelitian mengenai Good Corporate Governance dalam kaitannya dengan 

manajemen laba sudah pernah diteliti sebelumnya dengan beberapa variabel 

mekanisme Good Corporate Governance. Sasono (2011), dan  Kristiani (2014) 

menunjukkan hasil bahwa Variabel Kepemilikan Institusional tidak berpangaruh 

terhadap manajemen laba. Kepemilikan Institusional dalam perusahaan belum 

mampu mengindikasi terjadinya manajemen laba. Hasil penelitian tersebut 

berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan Wahyuni (2010),dan Sari ( 

2013) yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Variabel Kepemilikan Manajerial yang diteliti oleh Sasono (2011), dan Sari 

(2013) menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Kepemilikan Manajerial yang dimiliki oleh manajemen dan 

direktur sudah dapat mengindikasi terjadinya manajemen laba dalam perusahaan. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2010), dan Kristiani (2014) 
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menunjukkan hasil bahwa Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba.  

Variabel Dewan Komisaris yang diteliti oleh Sasono (2011), Sari (2013), 

dan Kristiani (2014) menunjukkan hasil bahwa Dewan Komisaris berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Dewan Komisaris sudah dapat mengontrol jalannya 

perusahaan untuk dapat menciptakan GCG sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2013) menunjukkan hasil 

bahwa Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 Variabel Proporsi Dewan Komisaris Independen yang diteliti oleh Sari 

(2013) menunjukkan hasil bahwa Proporsi Dewan Komisaris Independen 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Proporsi Dewan Komisaris Independen 

sudah bekerja secara independen tanpa campur tangan pihak lain. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2010) menunjukkan hasil bahwa Dewan 

Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Variabel Komite Audit yang di teliti oleh Sari (2013), dan Wibowo (2013) 

menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Komite 

Audit dalam perusahaan sudah dalam melakukan pemeriksaan yang baik dan sudah 

bekerja secara independen tanpa campur tangan dari pihak lain. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2010), Sasono (2011), dan Kristiani 

(2014) menunjukkan bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 
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Dari hasil penelitian terdahulu tentang good corporate governance (GCG) 

terhadap manajemen laba dengan pengukuran menggunakan mekanisme GCG 

menunjukkan hasil yang berbeda-beda, sehingga penelitian ini perlu dilakukan. 

Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena menurut 

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 

menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara wajib menerapkan Good Corporate 

Governance sebagai pedoman untuk mengelola perusahaan dengan baik. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh adanya GCG dapat 

meminimalisir kegiatan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen melalui 

praktik manajemen laba. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya yakni tahun penelitian, menggunakan objek penelitian yaitu pengaruh 

GCG terhadap manajemen laba pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia,  dan menambahkan indikator pengukuran GCG 

yaitu Dewan Direksi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah “Apakah Good Corporate Governance berpengaruh 

terhadap Manajemen Laba?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mencari bukti empiris 

mengenai pengaruh  Good Corporate Governance terhadap manajemen laba. 

 



6 
 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Akademisi, dapat dijadikan bukti empiris dan masukan literatur ilmu 

pengetahuan di bidang akuntansi khususnya Good Corporate Governance dan 

manajemen laba, serta dapat menambah wawasan dan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Perusahaan, dapat dijadikan bahan acuan untuk menerapan good 

corporate governance berdasarkan prinsip-prinsip GCG. 

 

 


