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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam teori keagenan (agency theory), terdapat principal (pemilik) dan 

agent (manajer) dimana principal memperkerjakan agent untuk mengelola 

sumber daya serta memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada 

agent (Jensen & Meckling, 1976). Menurut Riwayati et al. (2016) pemberian 

wewenang tersebut dapat menimbulkan kemungkinan manajemen tidak 

bertindak sesuai dengan harapan dari pemilik (konflik keagenan). Selain itu 

kondisi inilah yang membuat manajer menguasi informasi dibandingkan pihak 

lain, kondisi tersebut dikatakan sebagai asimetri informasi (information 

asymmetry) (Sulistyanto, 2008:21). 

Adanya konflik keagenan serta asimetri informasi dapat menyebabkan 

manajer melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri 

(opportunistic). Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan cara memilih 

kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat diatur, dinaikkan atau 

diturunkan sesuai keinginannya. Menurut Healy & Wahlen (1999) tindakan ini 

dikenal sebagai earnings management. Earnings management  terjadi ketika 

manajer menggunakan pertimbangan (judgment) dalam pelaporan keuangan 

untuk mengubah laporan keuangan dengan tujuan untuk memanipulasi besaran 

laba sehingga dapat menyesatkan stakeholders.   

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang diduga mampu menjadikan upaya 

rekayasa manajerial ini membudaya dalam pengelolaan sebuah perusahaan. 

Pertama, aturan dan standar akuntansi, transparansi dan auditing yang masih 
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lemah. Kedua, sistem pengawasan dan pengendalian sebuah perusahaan yang 

belum optimal. Ketiga, moral hazard pengelola perusahaan yang memang 

cenderung mendahulukan dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan 

pribadi dan kelompoknya (Sulistyanto, 2008:154).  

Beberapa skandal keuangan berskala besar yang mencerminkan 

terjadinya earnings management seperti Merck, Worldcom dan mayoritas 

perusahaan lain di Amerika Serikat. Kasus terbaru mengenai earnings 

manaement yang mengungkap penghindaran pajak yang di kenal sebagai 

Panama Papers. Panama papers merupakan dokumen yang memuat nama 

pengguna jasa Mossack Fonseca di seluruh dunia untuk pemindahan uang di 

negara-negara tax haven. Pemindahan uang ini dilakukan dengan melakukan 

investasi ke luar negeri sehingga dapat mengurangi pajak di negara asal. 

Skandal lain terkiat earnings management adalah perusahaan Toshiba pada 

tahun 2015. Setelah dilakukannya penyelidikan terhadap masalah transparansi 

keuangannya ditemukan bahwa tiga direksi perusahaan telah berperan aktif 

dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar  ¥151,8 miliar (setara 

dengan Rp 15,85 triliun) sejak tahun 2008-2015. 

Menurut teori keagenan, untuk mengatasi agency problem antara 

principal dan agent dapat dilakukan melalui pengelolaan perusahaan yang baik 

(Midiastuty &  Mahfoedz, 2003). Tata kelola perusahaan yang baik (Good 

Corporate Governance) dapat dicapai dengan mekanisme yang sistematis 

untuk memantau semua kebijakan (Riwayati et al., 2016). Dengan adanya good 

corporate governance  diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk 

memonitoring kinerja manajemen dan akuntabilitas manajemen sehingga 
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memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima 

pengembalian (return) atas dana yang telah mereka investasikan. Oleh karena 

untuk mengeliminasi earnings management di perusahaan perlu 

diwujudkannya good corporate governance (Sulistyanto, 2008:154) 

Penelitian ini menggunakan struktur good corporate governance yang 

terdiri dari kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi 

komisaris independen, dan komite audit. Kepemilikan institusional dan 

kepemilikan manajemen yang besar diyakini dapat membatasi perilaku 

manajer dalam melakukan earnings management. Hal ini telah dibuktikan oleh 

hasil penelitian Midiastuty &  Mahfoedz (2003); Nasution & Setiawan (2007) 

dan Marra et al. (2011) membuktikan bahwa keberadaan komite audit dan 

komisaris independen memiliki peran penting dan efektif dalam mengurangi 

earnings management karena keberadaan komite audit dan komisaris 

independen bertujuan untuk mengawasi kebijakan akuntansi yang diterapkan 

oleh perusahaan.  

Selain perlunya peranan good corporate governance, salah satu upaya 

untuk mengurangi praktik earnings management adalah dengan melakukan 

koreksi terhadap standar akuntansi. Standar akuntansi dinilai sangat penting 

dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang menghasilkan sistem 

informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga dapat 

membantu dalam pengambilan keputusan bagi kelangsungan suatu usaha. 

Standar akuntansi yang berkualitas terdiri dari prinsip-prinsip komprehensif 

yang netral, konsisten, sebanding, relevan dan dapat diandalkan yang berguna 

bagi investor, kreditor dan pihak lain. Permasalahan akan kebutuhan standar 
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yang berkualitas tersebut menuntut akan pengadopsian International Financial 

Accounting Standards (IFRS) ke dalam standar akuntansi domestik (PSAK) 

untuk menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kredibilitas tinggi. 

IFRS (International Financial Accounting Standards) adalah suatu 

standar yang dikeluarkan oleh IASB sebagai upaya untuk memperkuat 

arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap 

kurangnya transparansi informasi keuangan. Informasi yang lebih transparan 

dapat mengurangi asimetri informasi serta meningkatkan kualitas informasi 

laporan keuangan. Hasil penelitian Edvandini et al. (2014) menunjukkan 

bahwa terjadi peningkatan kualitas informasi laporan keuangan dan asimetri 

informasi mengalami penurunan setelah adopsi IFRS. Selain itu secara teoritis 

setelah beralih ke IFRS yang berbasis prinsip (princple based), lebih cenderung 

pada penggunaan nilai wajar (fair value), dan pengungkapan yang lebih  

banyak dan rinci diharapkan mampu meminimalisir earnings management 

(Cahyati, 2011).  

Penelitian tentang pengaruh IFRS terhadap perubahan perilaku earnings 

management masih memiliki hasil yang tidak konsisten. Perubahan penerapan 

standar akuntansi dari standar lokal menjadi IFRS cenderung berpengaruh 

negatif terhadap perilaku earnings management secara akrual atau yang 

melalui kebijakan akuntansi. Pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Cahyati (2011); Marra et al. (2011); Luthan et 

al. (2016); Sukma & Yadnyana (2016) yang membuktikan bahwa earnings 

management mengalami penurunan setelah penerapan IFRS. 



 
 

5 
 

 

Berbeda dengan penelitian di atas Brycle et al. (2014) menguji pengaruh 

adopsi IFRS terhadap kualitas akuntansi di Australia. Penelitian tersebut 

membuktikan tidak terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kualitas 

akuntansi setelah adopsi IFRS. Murtini & Lusiana (2016) yang menguji 

perbedaan kualitas informasi akuntansi sebelum dan sesudah adopsi IFRS baik 

dari sisi manajemen laba maupun relevansi pada seluruh perusahaan yang 

terdafatar di BEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan signifikan kualitas informasi akuntansi sebelum dan sesudah adopsi 

IFRS baik dari sisi manajemen laba maupun relevansi.  

Dari beberapa hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas adanya 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan (fenomena gap) sehingga peneliti 

ingin menguji kembali tentang earnings management sebelum dan sesudah 

IFRS. Penelitian ini menguji good corporate governance yang diukur dengan 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen dan 

komite audit terhadap praktik earnings management yang dilakukan oleh 

perusahaan manufaktur di Indonesia pada tahun 2010-2011 untuk periode sebelum 

IFRS dan 2013-2014 sesudah IFRS.   

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

Apakah Good Corporate Governance yang diproksikan dengan Kepemilikan 

Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komisaris Independen dan Komite 

Audit berpengaruh terhadap Earnings Management Sebelum dan Sesudah 

Konvergensi IFRS ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penelitian ini 

memiliki tujuan yaitu : 

Untuk membuktikan secara empiris pengaruh Good Corporate Governance 

yang diproksikan dengan Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, 

Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Earnings Management 

Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS. 

D. Batasan Masalah 

Batasan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan proksi kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, komite audit dan komsisaris independen sebgai 

proksi dari Good corporate governance. Pemilihan proksi tersebut 

didasarkan pada berbagai sumber. Pemilihan komite audit dan komisaris 

independen berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance 

(KNKG) sedangkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial 

berdasarkan teori agensi. 

2. Peneliti hanya fokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2010-2011 untuk periode sebelum IFRS dan 

tahun 2013-2014 sesudah IFRS. 

E. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat mencapai tujuan yang diinginkan serta dapat 

diperoleh kegunaan yang baik secara teoritis. Penelitian ini diharapkan mampu 
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memberikan tambahan informasi tentang pentingnya penerapan Good 

Corporate Governance seperti kepemilikan institusional, kepemilikan 

manajerial, komisaris independen dan komite audit dalam mengurangi 

tindakan Earnings Management serta dampak dan manfaat dari adanya 

konvergensi IFRS. 

 

 

 

 


