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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. 

Laporan keuangan menjadi media bagi perusahaan untuk menyampaikan 

informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap 

pemenuhan kebutuhan pihak-pihak eksternal yaitu diperolehnya informasi kinerja 

perusahaan. Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam 

laporan keuangan adalah informasi laba yang terkandung dalam laporan laba/rugi 

(Boediono, 2005). 

Laporan keuangan diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai 

kinerja keuangan perusahaan dan bagaimana pihak manajemen perusahaan 

bertanggung jawab pada pemilik (principal). Dalam penyusunan laporan 

keuangan, manajer menggunakan dasar akrual karena dianggap lebih rasional dan 

adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara rill, namun di sisi 

lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaan kepada pihak 

manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari 

aturan standar akuntansi keuangan yang berlaku (Boediono, 2005). 

Laporan Laba/Rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan 

yang sangat penting karena di dalamnya terkandung informasi laba yang 

bermanfaat bagi pemakai informasi laporan keuangan untuk mengetahui 

kemampuan dan kinerja keuangan perusahaan. Informasi terpenting dalam laporan 

keuangan adalah informasi mengenai laba suatu perusahaan. Laba dapat 



2 

 

menggambarkan kinerja perusahaan selama satu periode yang digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Menurut 

Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1, informasi laba 

merupakan indikator untuk mengukur kinerja atas pertanggungjawaban 

manajemen dalam mencapai tujuan operasi yang telah ditetapkan serta membantu 

pemilik untuk memperkirakan earnings power perusahaan di masa yang akan 

datang. 

Setiap perusahaan ingin mempunyai laba yang besar, oleh karena itu 

perusahaan cenderung melakukan aktivitas manajemen laba. Manajemen laba 

terjadi ketika manajemen menggunakan judgement dalam menyusun transaksi 

untuk merubah laporan keuangan, dengan tujuan untuk menyesatkan pemangku 

kepentingan terkait dengan kinerja ekonomi perusahaan dan atau untuk 

mempengaruhi hasil-hasil kontrak yang tergantung pada praktik pelaporan 

akuntansi. (Healy & Wahlen, 1999). Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana 

manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan 

bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba 

(Schipper, 1989). 

Manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi 

karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham (principal) 

dan manajemen perusahaan (agent). Pihak principal termotivasi mengadakan 

kontrak untuk menyejahterahkan dirinya dengan profitabilitas yang selalu 

meningkat sedangkan agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan 

kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal memperoleh 

investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. (Salno dan Baridwan, 2000). 
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Tindakan manajemen laba tersebut dapat mengurangi kredibilitas laporan 

keuangan apabila digunakan untuk mengambil keputusan, karena manajemen laba 

merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran 

komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan. 

Saat ini manajemen laba merupakan isu sentral dan telah menjadi sebuah 

fenomena umum yang terjadi di sejumlah perusahaan. Berdasarkan laporan Badan 

Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) terdapat 25 kasus pelanggaran pasar modal 

yang terjadi selama tahun 2002 sampai dengan Maret 2003. Dari 25 kasus 

pelanggaran tersebut terdapat 13 kasus yang berkaitan dengan benturan 

kepentingan dan keterbukaan informasi (Wiwik Utami, 2005: 100). Selain itu 

pada tahun 1998 sampai dengan 2001 tercatat banyak terjadi skandal keuangan di 

perusahaan-perusahaan publik dengan melibatkan persoalan laporan keuangan 

(financial reporting) yang diterbitkan. Beberapa kasus diantaranya terjadi pada PT 

Lippo Tbk. dan PT Kimia Farma Tbk.  

Kasus lainnya yang menarik adalah kasus PT Waskita Karya terkait kasus 

kelebihan pencatatan pada laporan keuangan tahun 2004-2008. Dalam kasus 

tersebut direksi melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 2004-2008 

dengan memasukkan proyeksi multitahun kedepan sebagai pendapatan tertentu. 

Dalam hal tersebut tim dari Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada 

kantor akuntan public yang terlibat dalam pengauditan atas laporan keuangan PT. 

Waskita Karya. 

Menurut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) 

tujuan dari corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penerapan corporate 
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governance secara konsisten yang berprinsip pada keadilan, transparansi, 

akuntabilitas, dan pertanggungjawaban terbukti dapat meningkatkan kualitas 

laporan keuangan. Dengan adanya prinsip good corporate governance tersebut 

diharapkan dapat menjadi penghambat aktivitas rekayasa kinerja yang 

mengakibatkan laporan keuangan tidak mengambarkan nilai fundamental 

perusahaan. 

Perilaku manajer yang melakukan manajemen laba dapat diminimalisir 

dengan menerapkan mekanisme good corporate governance. Good Corporate 

Governance adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk membatasi 

timbulnya masalah asimetri informasi yang dapat mendorong terjadinya 

manajemen laba (Dye,1998).  

Mekanisme good corporate governance ditandai dengan adanya 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, keberadaan komite audit dan 

komisaris independen. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen 

yang besar yakni dapat membatasi perilaku manajer dalam melakukan manajemen 

laba. Hal ini telah dibuktikan Rajgopal et al. (1999) dan Darmawati (2003) 

dimana keberadaan komite audit dan komisaris independen dalam suatu 

perusahaan juga terbukti efektif dalam mencegah praktik manajemen laba, karena 

keberadaan komite audit dan komisaris independen bertujuan untuk mengawasi 

jalannya kegiatan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Seluruh perusahaan yang berubah menjadi go public dan telah terdaftar 

dalam Bursa Efek Indonesia wajib memenuhi kewajiban mereka untuk 

menyampaikan laporan keuangan mereka yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) sebelum dipublikasikan kepada publik sesuai dengan keputusan 
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ketua BAPEPAM No Kep. 17/PM/2002. Dalam menjalankan profesinya, auditor 

dituntut untuk dapat bersikap independen dalam mendeteksi kemungkinan 

perilaku menyimpang atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen 

dalam menyusun laporan keuangannya. Hal ini sudah diatur oleh keputusan 

Menteri Keuangan no. 423/KMK-06/2002 yang telah mengatur mengenai rotasi 

wajib bagi auditor dan Kantor Akuntan Publik tidak diperbolehkan memberikan 

jasa nonaudit di samping jasa audit itu sendiri karena dapat mengganggu 

independensi auditor. 

Akuntan publik atau auditor independen dalam tugasnya mengaudit 

perusahaan klien memiliki posisi yang strategis sebagai pihak ketiga dalam 

lingkungan perusahaan klien yakni ketika akuntan publik mengemban tugas dan 

tanggung jawab dari manajemen (agent) untuk mengaudit laporan keuangan 

perusahaan yang dikelolanya. Dalam hal ini manajemen ingin supaya kinerjanya 

terlihat selalu baik dimata pihak eksternal perusahaan terutama pemilik 

(principal). Akan tetapi disisi lain, pemilik (principal) menginginkan supaya 

auditor melaporkan dengan sejujurnya keadaan yang ada pada perusahaan yang 

telah dibiayainya. Dari uraian di atas terlihat adanya suatu kepentingan yang 

berbeda antara manajemen dan pemakai laporan keuangan (Elfarini, 2007). 

Menurut Watts dan Zimmerman dalam Sulistyanto (2008), pemeriksaan 

laporan keuangan oleh kantor akuntan publik juga dapat digunakan sebagai 

monitoring terhadap tindakan manajemen yang oportunistik dalam melaporkan 

kinerja perusahaan. Jasa audit merupakan alat monitoring terhadap kemungkinan 

timbulnya konflik kepentingan antara kepentingan pemilik dengan manajer, 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Indriani (2010). 
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Pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor memiliki 

kualitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, auditing berkualitas tinggi 

(highquality auditing) bertindak sebagai pencegah manajemen laba yang efektif, 

karena reputasi manajemen akan hancur dan nilai perusahaan akan turun apabila 

pelaporan yang salah ini terdeteksi dan terungkap (Ardiati, 2005). Manajemen 

laba yang terjadi pada perusahaan yang diaudit oleh auditor yang termasuk KAP 

big four lebih rendah daripada auditor KAP non big four (Meutia, 2004). 

DeAngelo (1981) dalam Dahlan (2009) menganalisis hubungan antara kualitas 

audit dan size audit. Hasilnya ialah auditor size besar (big audit) lebih berkualitas 

dibanding dengan auditor size kecil (non-big audit). Kecakapan profesional 

auditor size besar lebih memiliki kemampuan teknikal untuk menemukan 

pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya dibandingkan dengan auditor size 

kecil. 

Menurut teori keagenan, untuk mengatasi masalah ketidakselarasan 

kepentingan antara principal dan agent dapat dilakukan melalui pengelolaan 

perusahaan yang baik (Midiastuty & Machfoedz, 2003). Pada suatu perusahaan 

sering terjadi asimetri informasi antara manajer sebagai agen dengan pemegang 

saham sebagai pengguna laporan keuangan yang menyebabkan pemegang saham 

tidak dapat mengamati seluruh kinerja dan prospek perusahaan secara sempurna. 

Asimetri informasi sebagai situasi yang terbentuk karena principal (pemegang 

saham) tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja keuangan agent 

(manajer) sehingga prinsipal tidak pernah dapat menentukan kontribusi usaha-

usaha agen terhadap hasil-hasil perusahaan sesungguhnya. 
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Menurut Anthony dan Govindarajan (2001) menyatakan bahwa kondisi 

asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (agency theory), yaitu principal 

(pemilik/atasan) memberikan wewenang kepada agent (manajer/bawahan) untuk 

mengatur perusahaan yang dimiliki. Principal tidak memiliki informasi yang 

mencukupi mengenai kinerja agen, prinsipal tidak pernah tahu pasti bagaimana 

usaha agen memberikan kontribusi pada hasil aktual perusahaan, situasi ini 

disebut sebagai asimetri informasi. 

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen 

laba. Semakin banyak informasi mengenai internal perusahaan yang dimiliki oleh 

manajer daripada pemegang saham maka manajer akan lebih banyak mempunyai 

kesempatan untuk melakukan manajemen laba (Arief dan Bambang, 2007). Hal 

tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati et al (2006) 

yang menguji bahwa asimetri informasi dianggap juga sebagai penyebab 

manajemen laba. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gul et al (2005), ada beberapa 

indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi manajemen laba. Salah satu 

indikator tersebut adalah ukuran KAP tempat auditor bekerja. Pada KAP yang 

lebih besar diasumsikan audit yang dilaksanakan lebih berkualitas dibandingkan 

dengan KAP yang lebih kecil karena adanya kecenderungan untuk lebih berhati-

hati dalam melaksanakan audit, termasuk menjalankan prosedur-prosedur audit 

yang baku (Siregar dan Utama, 2002). 

Guna dan Herawaty (2010) menunjukkan bahwa pengaruh Good 

Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, dan hasil 

dari Kualitas Audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Iskak dan Kurniasih 
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(2016) menunjukkan bahwa Good Corporate Governance berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Wiryadi dan Sebrina (2013) menunjukkan bahwa Asimetri Informasi tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Kualitas audit berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba, dan salah satu dari proksi Good Corporate Governance 

berpengaruh terhadap manajemen laba. Muliati (2011) menunjukkan bahwa 

Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Praktik Manajemen Laba. 

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Guna 

dan Herawaty (2010) dan Wiryadi dan Sebrina (2013). Perbedaan dari penelitian 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggabungan variabel independen 

yaitu Good Corporate Governance, Kualitas Audit, dan Asimetri Informasi. 

Peneliti menggunakan 3 variabel untuk mengetahui apakah ada pengaruhnya 

terhadap manajemen laba dikarenakan ketiga variabel tersebut saling berkaitan. 

Variabel good corporate governance menjelaskan bagaimana proses dan struktur 

yang digunakan oleh perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan. 

Variabel kualitas audit menjelaskan bagaimana hasil dari audit yang dilakukan 

oleh auditor dapat membuat para stakeholder percaya mengenai kevalidan hasil 

pemeriksaan laporan keuangan. Variabel asimetri informasi menjelaskan 

bagaimana keadaan dimana manajer memiliki akses informasi lebih banyak 

dibandingkan dengan pihak luar. Dengan adanya keterkaitan dari variabel good 

corporate governance, kualitas audit, dan asimetri informasi diharapkan untuk 

menemukan pengaruh terhadap manajemen laba, baik di antara masing-masing 

variabel, maupun secara keseluruhan. Peneliti juga menggunakan perusahaan 

manufaktur sebagai objek penelitian ini karena perusahaan manufaktur secara 
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umum perusahaan ini memiliki risiko bisnis yang lebih tinggi daripada jenis 

perusahaan yang lain. Perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam industri 

manufaktur memiliki usaha yang lebih kompleks dibandingkan industri lain 

karena selain memiliki kegiatan mengelola 5 bahan baku menjadi barang jadi juga 

memiliki kegiatan menjual barang jadi tersebut (Husnan, 1999:33). 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membuat 

penelitian yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance, Kualitas 

Audit, dan Asimetri Informasi terhadap Manajemen Laba. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

3. Apakah Jumlah Komite Audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah Jumlah Komisaris Independen berpengaruh terhadap 

manajemen laba? 

5. Apakah Kualitas Audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 

6. Apakah Asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah:  

1. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen 

laba 

2. Mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen 

laba 
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3. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap manajemen laba 

4. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba 

5. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba 

6. Mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan bukti empiris adanya pengaruh 

good corporate governance, kualitas audit, dan asimetri informasi 

terhadap manajemen laba. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi pembaca, memberikan pengetahuan dan wawasan 

mengenai praktik manajemen laba pada perusahaan di 

Indonesia 

b. Bagi penelitian yang akan datang, sebagai acuan terutama 

penelitian yang berkaitan mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen laba. 

c. Bagi akademisi, memberikan kontribusi pada literatur-literatur 

terdahulu mengenai praktik manajemen laba di negara 

berkembang khususnya Indonesia. 


