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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Fenomena manajemen laba terjadi di perusahaan-perusahan besar di 

Indonesia. Salah satunya yaitu PT Inovisi Infracom (INVS) yang bergerak di bidang 

jaringan komunikasi resmi di delisting dari BEI (Bursa Efek Indonesia). 

Sebelumnya PT Inovisi Infracom telah dihentikan pihak BEI sejak 2015 karena 

diindikasikan adanya pelaporan keuangan yang mencurigakan penyajiannya. 

Adapun salah satu pos yang disajikan tidak benar adalah laba bersih per saham yang 

disajikan oleh INVS ialah laba periode berjalan seharusnya menggunakan laba 

periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas. Sejak saat itu, 

INVS dihentikan dari BEI dan diminta untuk mengevaluasi laporan keuangan 

perusahaan. (Afriyadi, 2017) 

Penerapan corporate governance yang baik merupakan sebuah konsep yang 

menekankan kepentingan hak dan pemegang saham untuk memperoleh informasi 

yang benar, akurat, dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban 

perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi kinerja keuangan perusahaan 

secara akurat, tepat waktu, dan transparan. Oleh karena itu baik perusahaan publik 

maupun tertutup harus memandang Good Corporate Governance (GCG) bukan 

sebagai aksesoris belaka tetapi sebagai cara untuk meningkatkan kinerja dan nilai 

perusahaan. (Raharja dan Nasikin, 2013) 
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Tujuan good corporate governance adalah mengarahkan dan 

mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan dan 

kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada 

shareholder khususnya dan stakeholder pada umumnya. Tentu saja hal ini 

dimaksudkan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan 

pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan 

tertentu. Adapun prinsip corporate governance menurut OECD (2004) yaitu 

kewajaran, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kemandirian. 

Menurut Alijoyo dan Zaini (2004) corporate governance membantu 

terbentuknya hubungan yang kondusif diantara elemen-elemen dalam perusahaan 

yaitu dewan komisaris, dewan direksi, dan para pemegang saham dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam hal ini, dewan komisaris berada pada 

posisi untuk memastikan bahwa manajemen telah benar-benar bekerja demi 

kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah diterapkan serta menjaga 

kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis 

perusahaan. Demikian komite audit dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas 

proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem 

pengawasan perusahaan. 

Manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas yang didapatkan oleh standar 

akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang 

dilaporkan jika pada suatu kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil 

mencapai target laba yang ditentukan. Adanya asimetri informasi memungkinkan 

manajemen untuk melakukan manajemen laba (Qurba dan Hwianus, 2010). 
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Manajemen laba menurut Scott (2011) merupakan suatu keputusan dari 

manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai 

tujuan yang diinginkan, baik itu untuk meningkatkan laba atau mengurangi tingkat 

kerugian yang dilaporkan. Gumanti (2004) menyatakan manajemen laba tidak 

dapat diartikan sebagai suatu upaya negatif yang merugikan karena tidak selamanya 

manajemen laba berorientasi pada manipulasi laba. Secara teori ada banyak cara 

atau metode yang dapat ditempuh oleh manajer (pembuat laporan keuangan) untuk 

mempengaruhi laba yang dilaporkan (reported earnings) yang memang 

memungkinkan ditinjau dari teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif 

menjelaskan bahwa manajer memiliki insentif atau dorongan untuk 

memaksimalkan kesejahteraannya (Gumanti, 2004). 

Menurut Mardiyah dan Listianingsih (2005). Salah satu penyebab 

manajemen laba adalah leverage. Dengan adanya leverage dapat menunjukkan 

seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Leverage diukur dengan 

cara perbandingan total hutang dengan total aset. Financial Leverage merupakan 

penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan 

memberikan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetap, sehingga 

keuntungan pemegang saham bertambah. Perusahaan yang memiliki hutang besar, 

memiliki kecenderungan melanggar perjanjian hutang jika dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki hutang lebih kecil. Perusahaan yang melanggar hutang 

secara potensial menghadapi berbagai kemungkinan seperti, kemungkinan 

percepatan jatuh tempo, peningkatan tingkat bunga, dan negosiasi ulang masa 

hutang. 
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Menurut Beneish dan Press dalam Baridwan dan Herawati (2007) hutang 

dapat meningkatkan manajemen laba saat perusahaan ingin mengurangi 

kemungkinan pelanggaran perjanjian hutang dan meningkatkan posisi perusahaan 

selama negoisasi hutang. Penelitian yang menghubungkan hutang dengan 

manajemen laba biasanya menggunakan proksi leverage (Widyaningdyah, 2001). 

Agency theory memberikan gambaran bahwa masalah manajemen laba 

dapat diminimalisir dengan pengawasan melalui good corporate governance. 

Corporate governance merupakan suatu konsep untuk meningkatkan kinerja 

manajemen dalam memonitor kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas 

manajemen terhadap shareholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. 

Konsep corporate governance diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan 

yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Apabila konsep ini 

diterapkan dengan baik maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus 

menanjak seiring dengan transparansi pengelolaan perusahaan yang makin baik dan 

nantinya menguntungkan banyak pihak (Nasution dan Setiawan, 2007). 

Penerapan good corporate governance khususnya struktur kepemilikan, 

proporsi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit diduga mampu 

mempengaruhi praktik manajemen laba. Penelitian sebelumnya dengan hipotesis 

yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (Sulistyanto, 2008). Menyatakan 

bahwa tindakan manajemen laba mengakibatkan laporan keuangan yang tidak 

sesuai dengan keadaan sebenarnya perusahaan. Hasil kinerja perusahaan menjadi 

tidak diketahui dengan pasti oleh investor sehingga menyebabkan investor 
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menyalahartikan laporan keuangan tersebut. Kontrak hutang (leverage) yang tinggi 

juga dapat menyebabkan manajer melakukan tindakan manajemen laba. 

Kesimpulan secara umum dari beberapa penelitian terdahulu membuktikan 

bahwa kepemilikan manajerial, komite audit, dewan komisaris independen, dan 

leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Abdillah et al. (2016) berhasil 

membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap manajemen laba. Sari dan Asyik (2013) membuktikan bahwa komite audit 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan Amperaningrum dan 

Sari (2013) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris 

independen dan leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini 

didukung oleh Abdillah et al. (2016) yang membuktikan bahwa komite audit dan 

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan 

Guna dan Herawaty (2010) membuktikan komite audit dan dewan komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini didukung oleh 

Agustia (2013) yang membuktikan bahwa komite audit, komisaris independen, dan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.   

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis 

tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Good Corporate 

Governance Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh komite audit, kepemilikan manajerial, dewan komisaris 

independen, dan leverage terhadap manajemen laba? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh tujuan dan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh komite audit, kepemilikan manajerial, dewan komisaris, 

dan leverage terhadap manajemen laba. 

2. Manfaat penelitian 

Bagi Peneliti 

Peneliti diharapkan menambah pengetahuan dalam melakukan 

penganalisaan khususnya tentang manajemen laba. 

Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan 

investor dalam pengambilan keputusan investasi. 

Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur mengenai faktor 

yang mempengaruhi manajemen laba. 


