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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan menerbitkan laporan keuangan yang memuat ringkasan atas aktivitas, 

kondisi, dan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu (Wijaya et al., 2020). 

Laporan keuangan menjadi sarana yang digunakan oleh entitas dalam menginformasikan 

kondisi finansialnya kepada para stakeholders (Wadesango & Wadesango, 2016). 

Pemangku kepentingan, seperti investor dan kreditur, kemudian menganalisis informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dalam rangka pengambilan keputusan 

ekonomi (Shinnick & Ryan, 2011). Laporan keuangan memiliki dampak yang besar pada 

pengambilan keputusan karena membantu stakeholders dalam meninjau dan 

mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja perusahaan serta meramalkan kinerja masa 

depan (Olugbenga, 2010). Maka dari itu, perusahaan dituntut untuk menyajikan 

informasi keuangan sesuai kondisi ekonomi perusahaan yang sesungguhnya agar 

keputusan yang diambil oleh stakeholders tepat (Malekinejad, 2016). 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 menyatakan bahwa 

laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi 

dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan 

atas laporan keuangan. Namun, informasi laba yang terkandung dalam laporan laba rugi 

merupakan informasi yang paling diperhatikan oleh para pemangku kepentingan dari 

laporan keuangan sebuah perusahaan (Arniati et al., 2019). Laba yang dihasilkan entitas 

dianggap krusial guna menilai profitabilitas perusahaan serta dalam proses pengambilan 

keputusan bagi sebagian besar pemangku kepentingan (Hilkevics & Semakina, 2019). 

Pentingnya informasi laba ini menyebabkan manajemen selaku penyusun laporan 
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keuangan menjadi terdorong untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi yang 

dilaporkan (Wijaya et al., 2020).  

Menurut Subramanyam (2014), terdapat beberapa alasan bagi manajer untuk 

memanipulasi laba, di antaranya adalah untuk meningkatkan kompensasi bonus, 

meningkatkan harga saham, dan mengurangi biaya-biaya politik. Kebijakan mengenai 

besaran bonus seringkali memiliki batas atas (upper bound) dan batas bawah (lower 

bound), yang artinya manajer tidak akan diberi bonus jika laba jatuh di bawah lower 

bound dan tidak dapat memperoleh bonus tambahan ketika laba melebihi upper bound. 

Hal ini memberikan insentif bagi manajer untuk menaikkan laba ketika laba yang 

diperoleh masih berada di antara batas atas dan batas bawah demi memaksimalkan bonus. 

Sedangkan ketika laba yang diperoleh sudah melebihi batas atas atau masih kurang dari 

batas bawah, maka manajer cenderung akan menurunkan laba untuk membuat cadangan 

bonus di masa mendatang. Manajer juga memanipulasi laporan keuangan dengan tujuan 

untuk mempengaruhi pasar modal. Manajer dapat menaikkan laba untuk menarik 

investor pada saat-saat tertentu, seperti menjelang Initial Public Offering atau Seasoned 

Equity Offering agar seluruh saham perusahaan dibeli oleh investor (fully subscribed). 

Di sisi lain, manipulasi laba juga didorong oleh faktor-faktor politik. Manajer akan 

memiliki insentif untuk menurunkan laba guna mengurangi pembayaran pajak yang 

terlalu besar ataupun dengan harapan memperoleh subsidi dari pemerintah. Semua 

perbuatan manajemen yang terlibat dalam proses manipulasi informasi laporan keuangan 

yang menyesatkan pengguna ini disebut sebagai manajemen laba atau earnings 

management (Fang et al., 2016). 

Earnings management terjadi ketika manajer menggunakan kebijakannya dalam 

pelaporan keuangan untuk secara sengaja memanipulasi laporan keuangan dan 

menyesatkan stakeholders mengenai kinerja ekonomi perusahaan yang sesungguhnya 
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(Healy & Wahlen, 1999). Manajemen laba timbul karena manajer memiliki fleksibilitas 

dalam pemilihan kebijakan akuntansi yang dapat merefleksikan kinerja keuangannya 

dengan baik. Namun, adanya fleksibilitas tersebut dapat dimanfaatkan manajer untuk 

mempengaruhi tingkat laba yang diinginkan (Butar-Butar, 2014). Akibatnya, informasi 

laba yang dilaporkan menjadi tidak berkualitas, tidak kredibel, dan dapat menyebabkan 

bias dalam pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. 

Fenomena manajemen laba sudah beberapa kali terjadi di Indonesia dan menjadi 

perhatian masyarakat luas. Salah satu kasus manajemen laba yang cukup menyita 

perhatian adalah kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA). 

Perusahaan milik negara yang bergerak di bidang jasa penerbangan tersebut diduga telah 

melakukan manajemen laba atas laporan keuangan perusahaan tahun buku 2018. Hal ini 

terungkap saat Chairal Tanjung dan Donny Oskaria selaku komisaris perusahaan 

menolak penandatanganan laporan keuangan GIAA per 31 Desember 2018. Berdasarkan 

laporan, GIAA membukukan laba bersih sejumlah USD 809,85 ribu atau sekitar Rp 

11,34 miliar (kurs Rp14.000) pada tahun 2018. Nilai ini mengalami peningkatan tajam 

di mana pada tahun 2017 perusahaan merugi sejumlah USD 216,50 juta. Perolehan laba 

tersebut sebagian besar disebabkan karena adanya pendapatan dari PT Mahata Aero 

Teknologi yang diakui senilai USD 239,94 juta atau sekitar Rp3,36 triliun.  

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk melakukan perjanjian kerja sama dengan PT 

Mahata Aero Teknologi mengenai penyediaan layanan konektivitas dan hiburan dalam 

pesawat serta manajemen konten dalam penerbangan Garuda dengan jangka waktu 

selama 15 tahun. Namun, pengakuan atas pendapatan tersebut dinilai tidak sesuai dengan 

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 

mengakui keseluruhan nilai kontrak jangka panjang dalam satu periode akuntansi yang 

mana seharusnya diakui secara periodik dengan metode akrual sesuai proporsi pada nilai 
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kontrak kerja sama (A. Firmansyah, 2020). Selain itu, perjanjian tersebut juga tidak 

memenuhi kriteria pengakuan pendapatan sebagaimana tertulis dalam PSAK 23 sehingga 

belum bisa diakui sebagai pendapatan (Vitaningsih et al., 2020). Garuda Indonesia 

sebenarnya masih menderita kerugian sebesar USD 244,96 juta (sekitar Rp3,43 triliun) 

apabila pendapatan dari Mahata tersebut tidak dimasukkan ke dalam pos pendapatan. 

Menurut Rahmawati (2012), manajemen laba merupakan dampak dari masalah 

keagenan yang timbul karena konflik kepentingan antara pemilik (prinsipal) dengan 

manajemen (agen). Manajer yang diberi kewenangan oleh pemilik untuk mengelola 

perusahaan dihadapkan pada dua kepentingan, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan 

pemilik dan meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri. Akibatnya, seringkali tindakan 

yang diambil manajemen tidak selaras dengan kepentingan pemilik dan merugikan 

pemilik. Permasalahan yang terjadi di perusahaan ini kemudian mendorong 

berkembangnya praktik tata kelola perusahaan yang baik (good corporate 

governance/GCG). GCG didefinisikan sebagai sebuah mekanisme yang mengatur serta 

mengontrol perusahaan sehingga tercipta nilai tambah bagi para pemangku 

kepentingannya (Sulistyanto, 2018). Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu 

mengurangi tindakan manajemen laba melalui pengawasan dan peningkatan 

akuntabilitas manajemen kepada pemangku kepentingan (Nasution & Setiawan, 2007). 

Tata kelola perusahaan yang baik dapat dicapai dengan berbagai mekanisme. 

Kepemilikan saham yang terkonsentrasi merupakan salah satu mekanisme internal untuk 

mencapai good corporate governance (Madhani, 2016). Kepemilikan dikatakan 

terkonsentrasi apabila mayoritas saham dipegang oleh sejumlah individu atau kelompok 

yang mendominasi kepemilikan saham dari pemegang saham lainnya (Nuryaman, 2009). 

Pemegang saham mayoritas ini memiliki kewenangan yang besar dalam mengintervensi 

keputusan manajerial yang terkadang merugikan dan lebih efektif dalam melakukan 
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pengawasan (Sulistyanto, 2018). Dengan kepemilikan yang terkonsentrasi, pemilik dapat 

mengontrol dan mempengaruhi manajemen perusahaan untuk melindungi kepentingan 

mereka. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian dari Aminah & Zulaikha (2019), 

Asward & Lina (2015), dan Oktaviana (2015) yang membuktikan bahwa konsentrasi 

kepemilikan mampu mengendalikan manajemen dengan lebih efektif sehingga menekan 

praktik earnings management.  

Audit yang berkualitas juga merupakan mekanisme corporate governance yang 

bertujuan agar laporan keuangan memiliki kredibilitas yang tinggi (Fitriyani & Erawati, 

2016). Auditor yang berkualitas artinya audit yang dilakukan dapat memberikan jaminan 

lebih besar atas ketepatan laporan keuangan dalam merepresentasikan ekonomi yang 

mendasari perusahaan (DeFond & Zhang, 2014). Dengan demikian, penggunaan jasa 

auditor yang berkualitas mampu mengidentifikasi tindakan manajemen laba yang 

dilakukan perusahaan (Ratmono, 2010). Penelitian yang dilakukan oleh Catharina 

(2010), Fandriani (2019), dan Sugiarti (2014) memberikan bukti empiris bahwa auditor 

yang berkualitas dapat meminimalkan praktik manajemen dalam memanipulasi laba. 

Keberadaan komisaris independen juga sangat penting dalam mengurangi 

penyimpangan pelaporan keuangan dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik 

(Giovani, 2019). Komisaris yang independen dapat meningkatkan efektivitas fungsi 

monitoring terhadap manajemen karena memiliki kemampuan yang memadai untuk 

mengawasi para manajer dan dapat menyampaikan pandangan dan saran secara bebas 

(Butar Butar, 2019). Penelitian Fadilla (2016) dan Mahadewi & Krisnadewi (2017) 

memberikan hasil bahwa semakin banyak jumlah Dewan Komisaris independen, maka 

pengawasan terhadap pelaporan keuangan akan semakin ketat dan objektif sehingga 

tindakan oportunis yang dilakukan oleh manajer untuk mempengaruhi laba dapat 

dikurangi. 
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Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.04/2017, Direksi 

memiliki tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. 

Direksi sebagai manajemen puncak juga memegang peranan penting dalam perusahaan 

dan sangat menentukan berbagai keputusan strategis perusahaan (Li, 2014). Hambrick & 

Mason (1984) melalui Upper Echelons Theory lebih lanjut menyatakan bahwa 

karakteristik manajerial tertentu seperti usia, jalur fungsional, pengalaman bekerja, 

pendidikan, akar sosio-ekonomi, posisi keuangan, serta karakteristik kelompok akan 

mempengaruhi jenis tindakan yang diambil untuk sebuah organisasi. Oleh karena itu, 

Zwageri et al. (2020) berpendapat bahwa tim manajemen puncak dapat mempengaruhi 

secara signifikan terkait strategi pelaporan keuangan dan tingkat manajemen laba 

perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Bouaziz et al. (2020) dan Xiong (2016) telah 

memberikan bukti empiris bahwa karakteristik kemampuan manajerial yang dicerminkan 

dengan tingkat pendidikan dan pengalaman dapat mengurangi manajemen laba yang 

dilakukan oleh perusahaan. Menurut Huang & Sun (2017), manajer yang lebih 

berpengalaman dan berpendidikan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki 

perusahaan dengan lebih efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mereka 

menghadapi lebih sedikit tekanan dan kebutuhan untuk melakukan manajemen laba. 

Temuan Lai & Liu (2018) dan Zwageri et al. (2020) juga menunjukkan bahwa 

karakteristik reputasi manajer berperan dalam menekan praktik manajemen laba akrual 

perusahaan. Manajer dengan reputasi yang baik lebih menyadari bahwa tindakan 

manajemen laba dapat mencederai reputasi mereka dan membawa kerugian yang lebih 

besar dibandingkan manfaat yang akan diperoleh nantinya (J. Francis et al., 2008). 

Penelitian ini akan menguji pengaruh kemampuan manajerial, konsentrasi 

kepemilikan, reputasi manajer, kualitas auditor, dan independensi Dewan Komisaris 

terhadap manajemen laba. Namun penelitian-penelitian yang pernah dilakukan di 
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Indonesia belum pernah menguji kemampuan manajerial dan reputasi manajer terhadap 

manajemen laba. Oleh karena itu, penelitian ini menambah kedua variabel tersebut 

sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya. Variabel kemampuan manajerial dan 

reputasi manajer merupakan representasi dari karakteristik tim manajemen puncak yang 

direplikasi dari Chemmanur & Paeglis (2005). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

akan melakukan penelitian berjudul “Pengaruh Kemampuan Manajerial, Konsentrasi 

Kepemilikan, Reputasi Manajer, Kualitas Auditor, dan Independensi Dewan 

Komisaris terhadap Manajemen Laba”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Apakah kemampuan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 

2. Apakah konsentrasi kepemilikan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 

3. Apakah reputasi manajer berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 

4. Apakah kualitas auditor berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 

5. Apakah independensi Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

1. Menguji pengaruh negatif kemampuan manajerial terhadap manajemen laba. 

2. Menguji pengaruh negatif konsentrasi kepemilikan terhadap manajemen laba. 

3. Menguji pengaruh negatif reputasi manajer terhadap manajemen laba. 

4. Menguji pengaruh negatif kualitas auditor terhadap manajemen laba. 

5. Menguji pengaruh negatif independensi Dewan Komisaris terhadap manajemen 

laba. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap Agency Theory dan Upper 

Echelons Theory dalam menjelaskan fenomena manajemen laba. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada perusahaan 

agar dapat memahami kemampuan manajerial, konsentrasi kepemilikan, 

reputasi manajer, kualitas auditor, dan independensi Dewan Komisaris 

dalam upaya pencegahan praktik manajemen laba. 

2. Bagi investor. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada 

investor mengenai kemampuan manajerial, konsentrasi kepemilikan, 

reputasi manajer, kualitas auditor, independensi Dewan Komisaris, dalam 

hubungannya dengan manajemen laba untuk membantu pengambilan 

keputusan investasi yang tepat. 

3. Bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

dalam penelitian terkait manajemen laba di masa mendatang. 
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1.5. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini menguji pengaruh negatif kemampuan manajerial, konsentrasi 

kepemilikan, reputasi manajer, kualitas auditor, dan independensi Dewan Komisaris 

terhadap manajemen laba. Variabel debt-to-equity ratio (DER) dan return on assets 

(ROA) digunakan dalam penelitian ini untuk mengontrol perbedaan karakteristik sampel 

perusahaan sehingga hubungan variabel independen dan variabel dependen dapat terjaga. 

 

 

 

 


