
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen 

sebagai agent dalam proses penyusunan laporan keuangan yang dapat 

mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan sering disebut dengan istilah 

manajemen laba. Manajemen laba dapat menimbulkan masalah keagenan 

yang dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara 

pemegang saham dengan manajemen perusahaan (Herawaty, 2008). 

Informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang 

lebih banyak diketahui oleh manajer sebagai pengelola perusahaan dibanding 

pemilik (pemegang saham) sehingga menimbulkan asimetri informasi. 

Asimetri informasi antara manajer dan pemilik memberikan kesempatan pada 

manajer untuk melakukan praktek akuntansi dengan orientasi pada laba untuk 

mencapai kinerja tertentu. Manajemen laba yang dilakukan agent dapat 

menyebabkan turunnya kualitas laba dan nilai perusahaan (Darwis, 2012). 

Rendahnya kualitas laba dapat menimbulkan kesalahan dalam 

pembuatan keputusan kepada para pemakainya seperti investor dan kreditor, 

sehingga nilai perusahaan akan berkurang. Tujuan utama perusahaan adalah 

meningkatkan nilai perusahaan. Bagi perusahaan yang menerbitkan saham di 

pasar modal, harga saham yang ditransaksikan di bursa merupakan indikator 

nilai perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 
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Teori keagenan memberikan pandangan bahwa masalah manajemen 

laba dapat diminimumkan dengan pengawasan sendiri melalui good 

corporate governance. Konsep corporate governance diajukan demi 

tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua 

pengguna laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007).  

Corporate governance yang mengandung empat unsur penting yaitu 

keadilan, transparansi, pertanggungjawaban dan akuntabilitas, diharapkan 

dapat menjadi suatu jalan dalam mengurangi konflik keagenan (Susanti dkk, 

2010). Ada empat mekanisme corporate governance yang sering dipakai 

dalam berbagai penelitian mengenai corporate governance yang bertujuan 

untuk mengurangi konflik keagenan, yaitu komite audit, komisaris 

independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial 

(Rachmawati dan Triatmoko, 2007). 

Hubungan antara mekanisme corporate governance terhadap 

manajemen laba telah dibuktikan oleh beberapa penelitian, namun dari 

beberapa penelitian yang sudah dilakukan ditemukan adanya hasil yang 

bervariasi. Penelitian yang dilakukan oleh Murwaningsari (2008), yang 

menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan 

terhadap manajemen laba, kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

signifikan terhadap manajemen laba, komisaris independen terbukti memiliki 

pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, dan peran komite 

audit sebagai salah satu struktur dari corporate governance sangat 

berpengaruh untuk mengurangi terjadinya aktivitas manajemen laba. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007), yang 

menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap manajemen laba, kepemilikan manajerial berpengaruh 

negatif signifikan terhadap manajemen laba, proporsi dewan komisaris 

independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, jumlah 

dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 

laba. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Triatmoko (2007), yang 

menyimpulkan bahwa keberadaan komite audit dan komposisi komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap discretionary accrual, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

discretionary accrual, dan ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap 

discretionary accrual. 

Sedangkan hubungan antara mekanisme manajemen laba terhadap 

nilai perusahaan telah dibuktikan oleh beberapa penelitian. Penelitian yang 

dilakukan oleh Herawaty (2008), menyimpulkan bahwa earnings 

management berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siallagan (2009), menyimpulkan bahwa 

manajemen laba secara negatif berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ferdawati (2009), menyimpulkan bahwa 

manajemen laba mempunyai pengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. 

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Darwis (2012), 

menyimpulkan bahwa manajemen laba tidak berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 
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Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Herawaty (2008). 

Pada penelitian yang dilakukan Herawaty (2008) menggunakan variabel 

earnings management, komisaris independen, kepemilikan manajerial, 

kepemilikan institusional, kualitas audit dan nilai perusahaan. Objek 

penelitian yang digunakan adalah perusahaan non keuangan yang listing di 

BEJ dengan tahun penelitian 2004-2006. Pengambilan sampel yang dilakukan 

menggunakan metode random sampling. Earnings management diukur 

dengan discretionary accrual menggunakan model Jones yang dimodifikasi, 

dan nilai perusahaan diukur dengan menggunakan Tobin’s Q. 

Sedangkan penelitian ini menggunakan variabel manajemen laba, 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen dan 

nilai perusahaan. Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan 

property dan real estate yang listing di BEI dengan tahun penelitian 2008-

2011. Peneliti memilih objek penelitian pada perusahaan property dan real 

estate yang listing di BEI karena perusahaan yang bergerak pada sektor 

tersebut adalah perusahaan yang sangat peka terhadap kondisi naik turunnya 

perekonomian di Indonesia. Sektor property dan real estate memiliki 

kedudukan yang strategis di masa sekarang dan yang akan datang karena 

jumlah kebutuhan rumah dan gedung dipastikan meningkat. Peningkatan ini 

terjadi akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang 

semakin meningkat, sehingga property dan real estate merupakan salah satu 

sektor yang banyak diminati oleh investor. 
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Tabel 1.1 
Nilai PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2009-2011, 

Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan Tahun 2011 
 

Lapangan Usaha 
Atas Dasar Harga Berlaku 

(Triliun Rupiah) 

Atas Dasar Harga 
Konstan 2000 (Triliun 

Rupiah) 

Laju 
Pertumbuhan 

2011 
(Persen) 

Sumber 
Pertumbuhan 

2011 
(Persen) 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Pertanian, Petemakan, 
Kehutanan, dan Perikanan 857,2 985,4 1 093,5 295,9 304,7 313,7 3,0 0,4 

2. Pertambangan dan Penggalian 592,1 718,1 886,3 180,2 186,6 189,2 1,4 0,1 

3. Industri Pengolahan 1 477,5 1595,8 1 803,5 570,1 597,1 634,2 6,2 1,6 

4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 46,7 49,1 55,7 17,1 18,1 18,9 4,8 0,1 

5. Konstruksi 555,2 660,9 756,5 140,3 150,0 160,1 6,7 0,4 

6. Perdagangan, Hotel, dan 
Restoran 744,5 882,5 1 022,1 368,5 400,5 437,2 9,2 1,6 

7. Pengangkutan dan Komunikasi 353,7 423,2 491,2 192,2 218,0 241,3 10,7 1,0 

8. Keuangan, Real Estat, dan Jasa 
Penisahaan 405.2 466,6 535,0 209,2 221,0 236,1 6,8 0,7 

9. Jasa-Jasa 574,1 654,7 783,3 205,4 217,8 232,5 6,7 0,6 

Produk Domestik Bruto (PDB) 5 606,2 6 436,3 7 427,1 2 178,9 2 313,8 2 463,2 6,5 6,5 

PDB Tanpa Migas 5 141,4 5 936,2 6 794,4 2 036,7 2 171,0 2 321,8 6,9 - 

 
Sumber: Berita Resmi Statistik No. 13/02/Th. XV, 6 Februari 2012 

 
Sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan pada tahun 2011 

tumbuh sebesar 6,8 persen dibandingkan tahun 2010. Nilai Produk Domestik 

Bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada tahun 2011 untuk sektor 

keuangan, real estate, dan jasa perusahaan mencapai Rp 236,1 triliun, 

sedangkan pada tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar Rp 221,0 triliun 

dan Rp 209,2 triliun. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku untuk sektor 

keuangan, real estate, dan jasa perusahaan, PDB tahun 2011 naik sebesar    

Rp 68,4 triliun, yaitu dari Rp 466,6 triliun pada tahun 2010 menjadi sebesar 

Rp 535,0 triliun pada tahun 2011. 
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Grafik 1.1 
Indonesia Stock Exchange Indices 

January 2009 – December 2010 Sektor Property 

 
Sumber: IDX Quarterly Statistics, 4th Quarter 2010 (Cumulative Data) 

 

 

Grafik 1.2 
Indonesia Stock Exchange Indices 

January 2010 – December 2011 Sektor Property 

 
Sumber: IDX Quarterly Statistics, 4th Quarter 2011 (Cumulative Data) 
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Perbedaan lainnya dengan penelitian yang dilakukan Herawaty 

(2008) adalah pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Manajemen laba diproksi berdasarkan rasio akrual modal 

kerja dengan penjualan, model ini didasarkan pada kajian Dechow dan 

Skinner (2000) dalam Darwis (2012) yang menyarankan agar riset 

manajemen laba menggunakan model spesifik akrual atau distribusi 

frekuensi. Menurut Siregar dan Utama (2005) dalam Pertiwi (2010), 

manajemen laba yang diukur dengan menggunakan discretionary accrual 

yang dihitung dengan model Jones dan modifikasi model Jones belum 

diyakini dapat memisahkan komponen akrual non diskresioner dan akrual 

diskresioner dengan tepat, karena model Jones dan modifikasinya mempunyai 

nilai adjusted R2 yang rendah, sehingga terdapat kemungkinan-kemungkinan 

kesalahan pengklasifikasian akrual non diskresioner dan akrual diskresioner. 

Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Price Earning 

Ratio (PER), karena semakin besar Price Earning Ratio (PER) suatu saham 

maka harga saham tersebut akan semakin mahal terhadap pendapatan bersih 

per sahamnya. Angka rasio ini biasanya digunakan investor untuk 

memprediksi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba di masa yang 

akan datang (Hayati, 2010). 

Penelitian ini penting dilakukan karena untuk mengetahui praktek 

manajemen laba yang dilakukan oleh manajer yang disebabkan adanya 

kesempatan yang timbul akibat asimetri informasi yang akan mempengaruhi 

tingkat laba dan selanjutnya dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Adanya 
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praktek corporate governance yang baik dapat meminimalisir manajemen 

laba. Jadi, praktek corporate governance dapat mempengaruhi hubungan dari 

manajemen laba terhadap nilai perusahaan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap nilai perusahaan? 

2. Apakah pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperlemah 

dengan adanya kepemilikan manajerial? 

3. Apakah pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperlemah 

dengan adanya kepemilikan institusional? 

4. Apakah pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan diperlemah 

dengan adanya komisaris independen? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Penelitian ini hanya membatasi manajemen laba sebagai variabel 

independen. Sementara nilai perusahaan sebagai variabel dependen. 

Sedangkan corporate governance (kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan komisaris independen) sebagai variabel pemoderasi. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji apakah manajemen laba berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan. 

2. Untuk menguji apakah pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan diperlemah dengan adanya kepemilikan manajerial. 

3. Untuk menguji apakah pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan diperlemah dengan adanya kepemilikan institusional. 

4. Untuk menguji apakah pengaruh manajemen laba terhadap nilai 

perusahaan diperlemah dengan adanya komisaris independen. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan, yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Dapat dijadikan pertimbangan dalam mengatasi masalah keagenan 

terutama praktek manajemen laba. 

2. Bagi investor 

Dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi. 

3. Bagi kreditor 

Dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan keputusan pemberian 

pinjaman. 
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4. Bagi akademisi 

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai agency theory 

dan praktek corporate governance yang secara konseptual dapat 

mempengaruhi hubungan antara manajemen laba dan nilai perusahaan. 

5. Bagi peneliti 

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, terutama 

mengenai pengaruh manajemen laba terhadap nilai perusahaan dengan 

corporate governance sebagai variabel pemoderasi pada perusahaan 

property dan real estate yang listing di BEI. 
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