
1 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Laporan keuangan merupakan alat utama bagi perusahaan yang 

menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak 

manajemen. Salah satu parameter penting dalam laporan keuangan yang 

digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. Manajer sebagai 

pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan 

prospek perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemilik 

(pemegang saham). Sebagai pengelola manajer berkewajiban memberikan 

sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Tapi terkadang 

informasi yang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang 

sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai asimetri informasi, (Haris 2004, 

dalam Ujiyantho dan Pramuka 2007). Asimetri informasi antara manajemen 

dengan pemilik dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

melakukan manajemen laba (earnings management), (Richardson 1998, 

dalam Ujiyantho dan Pramuka 2007).  

Earnings management merupakan tindakan manajemen yang berupa 

campur tangan dalam proses laporan keuangan dengan maksud untuk 

meningkatkan kesejahteraannya secara personel maupun untuk meningkatkan 

nilai perusahaan. Scott (1996), dalam Widyaningdyah (2001), mendefinisikan 

earnings management sebagai tindakan manajemen untuk memilih kebijakan 
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akuntansi dari suatu standar tertentu dengan tujuan memaksimalkan 

kesejahteraan dan atau nilai pasar perusahaan.  

Beneish (2001), dalam Siregar dan Bachtiar (2003), menyatakan 

berkembangnya earnings management yang dilakukan melalui basis akrual 

disebabkan oleh tiga hal. Pertama, akrual merupakan produk utama dari 

prinsip akuntansi yang diterima umum (generally accepted accounting 

principle), dan earning management lebih mudah terjadi pada laporan yang 

berbasis akrual dibandingkan dengan laporan yang berbasis kas. Kedua, 

dengan mempelajari akrual akan mengurangi masalah yang timbul dalam 

mengukur dampak dari berbagai pilihan metode akuntansi terhadap laba. 

Ketiga, jika indikasi earnings management tidak dapat diamati dari akrual, 

maka investor tidak akan dapat menjelaskan dampak dari earnings 

management pada penghasilan yang dilaporkan perusahaan.   

Scott (2000), dalam Rahmawati, dkk (2007), menyebutkan beberapa 

motivasi terjadinya earnings management yaitu bonus purposes, political 

motivation, pergantian CEO,initial public offering (IPO), pentingnya 

memberi informasi kepada investor. Menurut Siregar, dkk (2006), 

mengidentifikasikan faktor struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan 

praktek corporate governance sebagai faktor yang berpengaruh terhadap 

earnings management. Menurut pendekatan keagenan struktur kepemilikan 

merupakan suatu mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajer 

dengan pemilik perusahaan. Perilakumanipulasi oleh manajer yang berawal 

dari konflik kepentingan dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme 
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monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan antara 

manajer dan pemilik dengan cara memperbesar kepemilikan saham 

perusahaan oleh manajemen, dan kepemilikan saham oleh investor 

institusional, (Jensen dan Meckling 1976). Dimana investor institusional 

dapat memonitor agen dengan kepemilikannya yang besar, sehingga motivasi 

manajer untuk mengatur laba menjadi berkurang, (Ujiyantho dan Pramuka 

2007).  

Adanya sistem corporate governance diyakini akan membatasi 

pengelolaan laba yang oportunis. Terdapat berbagai macam proxy yang 

digunakan untuk mengukur praktek corporate governance, beberapa 

diantaranya adalah proporsi dewan komisaris independen dan keberadaan 

komite audit. Dimana dewan komisaris independen bertanggungjawab 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan operasional atau mengawasi 

direksi perusahaan untuk mencapai kinerja dalam bisnis plan dan memberikan 

nasehat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang 

tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan. Dalam suatu 

perusahaan komite audit mempunyai tugas menjalankan pendapat profesional 

yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang 

disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris, serta mengidentifikasi hal-

hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, (Businessenvironment. 

wordpress.com, 2007).  

Boediono (2005), meneliti tentang pengaruh mekanisme corporate 

governance dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur 
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dan hasil yang diperoleh yaitu mekanisme corporate governance (struktur 

kepemilikan manajerial)  memberikan tingkat pengaruh terhadap manajemen 

laba yang kuat  dan kepemilikan institusional memberikan tingkat pengaruh 

terhadap manajemen laba yang lemah. Ujiyantho dan Pramuka (2007), 

meneliti tentang mekanisme corporate governance, manajemen laba dan 

kinerja keuangan  (studi pada perusahaan go public sektor manufaktur) 

menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap earnings management, kepemilikan manajerial 

berpengaruh negatif signifikan terhadap earnings management dan proporsi 

dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap 

earnings management.  

Widyaningdyah (2001), melakukan penelitian mengenai factor-faktor 

yang berpengaruh terhadap earnings management pada perusahaan go public 

di Indonesia menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap 

earnings management dimana hasil penelitian tersebut mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Dechow, dkk (1996), bahwa debtmotivation yang salah 

satu proxy-nya adalah leverage berpengaruh signifikan terhadap earnings 

management. Leverage yang digunakan dalam penelitian Widyaningdyah 

(2001), adalah perbandingan antara utang dan aktiva yang menunjukan 

berapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Ukuran ini 

berhubungan dengan keberadaan ketat atau tidaknya suatu persetujuan utang. 

Perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya jumlah 

utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga 
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melakukan earnings management karena perusahaan terancam default yaitu 

tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya. 

Perusahaan akan berusaha menghindari dengan membuat kebijaksanaan yang 

dapat meningkatan pendapatan maupun laba dengan demikian akan 

memberikan posisi bargaining  yang relatif lebih baik dalam negosiasi atau 

penjadwalan ulang utang perusahaan.  

Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia 

untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi 

dalam saham perusahaan tersebut semakin banyak. Watts, dkk (1986), dalam 

Sukarta (2007), dalam teori akuntansi positif menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan digunakan sebagai pedoman biaya politik, dan biaya politik akan 

meningkat seiring dengan meningkatnya ukuran dan risiko perusahaan. 

Dalam teori ini dijelaskan bahwa perusahaan besar mempunyai motivasi 

melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba guna menurunkan 

biaya politik. Sebaliknya terjadi bagi perusahaan kecil yang berupaya 

menampilkan laba yang lebih baik. Alat yang dapat digunakan untuk 

menentukan besar kecilnya perusahaan adalah total aktiva (kekayaan 

perusahaan).   

Siregar, dkk (2006),  meneliti tentang pengaruh struktur kepemilikan, 

ukuran perusahaan, dan praktek corporate governance terhadap earnings 

management. Hasil penelitian Siregar, dkk (2006), menunjukan bahwa 

pengelolaan laba pada perusahaan yang dikendalikan keluarga dan bukan 

perusahaan konglomerasi lebih tinggi dibandingkan pengelolaan laba pada 
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perusahaan lain. Ukuran perusahaan terbukti mempunyai pengaruh negatif 

signifikan terhadap besaran pengelolaan laba, sedangkan proporsi komisaris 

independen yang tinggi dan keberadaan komite audit tidak terbukti dapat 

membatasi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan.   

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Siregar, dkk (2006), 

yang meneliti tentang pengaruh praktek corporate governance, leverage, 

ukuran perusahaan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada variabel, sampel, dan tahun penelitian. Pada 

penelitian Siregar menggunakan variabel struktur kepemilikan, ukuran 

perusahaan, dan praktek corporate governance serta mengambil sampel 

seluruh perusahaan yang terdaftatr di BEI dari tahun 2009-2013. Dalam 

penelitian ini meneliti pengaruh praktek corporate governance yang diukur 

dengan menggunakan proporsi komisaris independen dan keberadaan komite 

audit, ukuran perusahaaan, dan peneliti menambahkan leverage sebagai 

variabel independen karena variabel ini dapat mempengaruhi earnings 

management. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti :  

1. Apakah keberadaan proporsi dewan komisaris independen, komite audit, 

leverage, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap earnings management?  
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2. Apakah proporsi dewan komisaris independen secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap earnings management?  

3. Apakah komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

earnings management?  

4. Apakah leverage secara parsial berpengaruh signifikan terhadap earnings 

management?  

5. Apakah ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

earnings management?  

 

C. Pembatasan Masalah  

Mengingat banyaknya faktor yang mempengaruhi earning management 

pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), maka peneliti 

membatasi permasalahan yang akan dikaji hanya pada :  

1. Praktek corporate governance   

2. Komite Audit  

3. Dewan Komisaris Independen 

4. Leverage  

5. Ukuran Perusahaan 
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D. Tujuan penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai 

tujuanyaitu: 

1. Untuk menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen, komite 

audit, leverage, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama terhadap 

earnings management. 

2. Untuk menguji pengaruh proporsi dewan komisaris independen terhadap 

earnings management.   

3. Untuk menguji pengaruh komite audit terhadap earnings management.   

4. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap earnings management.   

5. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap earnings 

management.   
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