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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.      Latar Belakang 

Salah satu tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi kepada 

para pemakai laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal. 

Selain itu, laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen 

kepada masyarakat pada umumnya dan juga kepada pemegang saham (Agustia, 

2013). Laporan keuangan sebagai sarana informasi yang dihasilkan oleh 

perusahaan tentunya tidak lepas dari proses penyusunannya. Manajer perusahaan 

sebagai pihak internal yang memiliki kewajiban untuk menyusun dan mengelola 

laporan keuangan secara langsung memiliki informasi internal perusahaan yang 

lebih banyak daripada pemegang saham. Kreditur atau pihak eksternal yang 

sebaliknya justru sangat membutuhkan informasi mengenai perusahaan dalam 

mengambil keputusan (Bangun dan Vincent, 2008).  Dalam PSAK No.1 tentang 

penyajian laporan keuangan, disebutkan bahwa informasi laba diperlukan untuk 

menilai perubahan sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di 

masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk menilai 

efektivitas manajemen dalam memanfaatkan sumber daya tambahan (Daljono, 

2013).   

Penyampaian informasi melalui laporan keuangan tersebut perlu dilakukan 

untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak eksternal maupun internal yang kurang 
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memiliki wewenang untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dari 

sumber langsung perusahaan. Salah satu informasi yang terdapat di dalam laporan 

keuangan adalah informasi mengenai laba perusahaan (Sriwedari, 2012). Laba 

digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja manajemen perusahaan selama 

periode tertentu yang pada umumnya menjadi perhatian pihak-pihak tertentu 

terutama dalam menaksir kinerja atas pertanggungjawaban manajemen dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka, serta dapat 

dipergunakan untuk memperkirakan prospeknya di masa depan. Oleh karenanya 

manajemen sering melakukan tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan 

untuk memperoleh beberapa keuntungan pribadi. Tindakan–tindakan tersebut 

yang selalu disebut dengan manajemen laba (Sriwedari, 2012).  

Menurut Robert dan Gagaring (2011) manajemen laba timbul karena 

adanya masalah keagenan (agency problem) yaitu ketidaksejajaran kepentingan 

antara pemegang saham atau prinsipal dengan manajer atau agen. Jensen dan 

Meckling (1976) dalam Robert dan Gagaring (2011) memandang bahwa prinsipal 

maupun agen berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan diri sendiri, sehingga 

ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik 

prinsipal. Konflik ini tidak terlepas dari kecenderungan manajer untuk mencari 

keuntungan sendiri dengan mengorbankan kepentingan orang lain. 

Manajemen laba menurut Scott (2011) dalam Agustia (2013) adalah “ the 

choice by a manager of accounting policies so as to achieve some spesicific 

objective”. Hal ini berarti manajemen laba merupakan keputusan dari manajer 

untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan 
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yang diinginkan, baik itu meningkatkan laba atau mengurangi tingkat kerugian 

yang dilaporkan. Watts dan Zimmerman (1986) dalam Pamudji dan Trihartati 

(2008) menyatakan terdapat beberapa motivasi yang mendorong manajemen 

melakukan manajemen laba, yaitu Bonus plan hypothesis, Debt covenant 

hypothesis, dan  Political cost hypothesis.  

Dalam penyusunan laporan keuangan penggunaan dasar akrual dipilih 

karena dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. Namun 

penggunaan dasar akrual memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi manajemen 

untuk memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari Standar 

Akuntansi Keuangan yang berlaku. Dengan adanya keleluasaan tersebut, manajer 

akan terdorong untuk memilih kebijakan akuntansi yang dapat memberi 

keuntungan pribadi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya manajemen laba 

dalam suatu perusahaan (Setiawati, 2002 dalam Guna dan Herawaty, 2010). 

Manajemen laba yang dilakukan manajer untuk kepentingannya sendiri 

maupun memenuhi tanggung jawab untuk memaksimalkan laba suatu perusahaan 

diproksikan dengan akrual diskresioner atau akrual abnormal. Akrual diskresioner 

adalah komponen akrual yang nilainya tergantung kebijakan manajer. Artinya, 

manajer mengintervensi proses penyusunan laporan keuangan sehingga angka-

angka yang tersaji dalam laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi 

perusahaan yang sesungguhnya (Guna dan Herawaty, 2010). Praktik manajemen 

laba yang seringkali dilakukan manajemen dapat menurunkan kualitas laporan 

keuangan. Selain itu, tindakan ini dapat merugikan investor karena mereka akan 

memperoleh informasi yang tidak menggambarkan posisi keuangan perusahaan 
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sesungguhnya. Praktik manajemen laba dianggap telah menjadi masalah serius 

yang dihadapi oleh kalangan praktisi, akademisi akuntansi dan keuangan dalam 

beberapa dekade terakhir. Untuk mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba 

maka upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan membangun sistem 

pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. Hal ini akan mendorong 

terciptanya keadilan, transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam 

pengelolaan sebuah perusahaan (Daljono, 2013).  

Dalam suatu perusahaan, praktik manajemen laba marak terjadi dan 

terdapat faktor yang mempengaruhinya. Pada penelitian ini penulis menjelaskan 

beberapa variabel yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Variabel yang 

digunakan adalah konvergensi IFRS yang dinilai dapat meningkatkan praktik 

manajemen laba, serta variabel struktur kepemilikan saham, tata kelola 

perusahaan, dan kualitas audit yang dinilai mampu untuk mengurangi manajemen 

laba. 

International Financial Reporting Standard (IFRS) merupakan standar 

pelaporan keuangan yang disusun sebagai solusi dalam masalah perbedaan 

standar-standar lokal di berbagai negara (Handayani, 2010). IFRS pertama kali 

diterapkan secara penuh oleh Negara-negara Uni Eropa yang kemudian disusul 

Australia, Brazil, Kanada, Singapura dan beberapa negara di dunia termasuk 

Indonesia. Salah satu alasan Indonesia menerapkan Standar Akuntansi 

Internasional adalah karena Indonesia sudah memiliki komitmen dalam 

kesepakatan dengan negara-negara G-20 dan IFRS merupakan pedoman 

penyusunan laporan keuangan yang diterima secara global (Annisarah, 2013). 
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Dengan adanya penerapan IFRS ini laporan keuangan setiap perusahaan yang ada 

di berbagai negara tersebut dapat dibandingkan (Handayani, 2010). 

Menurut Rudra dan Bhattacharjee (2012), konvergensi berarti juga 

harmonisasi atau standarisasi. Konvergensi IFRS bermakna proses untuk 

mengubah standar yang sudah ada (PSAK) menuju IFRS. Sulistyanto (2008) 

mengemukakan bahwa keberadaan aturan dalam standar akuntansi merupakan 

salah satu alat yang mengakomodasi dan memfasilitasi perusahaan melakukan 

kecurangan. Perusahaan dapat menyembunyikan kecurangan dengan 

memanfaatkan berbagai metode dan prosedur yang terdapat dalam standar 

akuntansi, sehingga standar akuntansi seolah-olah mengakomodasi dan memberi 

kesempatan perusahaan untuk mengatur dan mengelola laba perusahaan. 

Fleksibilitas ketika memilih metode akuntansi kadang-kadang memotivasi 

manajer untuk memilih metode akuntansi atau untuk mengubah yang digunakan 

dalam rangka meningkatkan, menurunkan, atau meratakan angka pendapatan dari 

tahun ke tahun (Dian dan Titik, 2011).  

Manajemen dapat dengan mudah memanfaatkan kelonggaran penggunaan 

metode dan prosedur akuntansi untuk menaikkan dan menurunkan laba. Selain itu, 

manajemen juga cenderung untuk mengambil tindakan untuk meningkatkan 

pendapatan bila pendapatan relatif rendah dan untuk mengurangi pendapatan bila 

pendapatan relatif tinggi. Dengan adanya IFRS tidak cukup untuk menjamin 

kualitas akuntansi menjadi lebih baik (Rudra Bhattacharjee, 2012). 

Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa tidak ada bukti yang 

memadai bahwa penerapan IFRS dapat menurunkan tingkat manajemen laba. 
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Jeanjean dan Stowoly (2008) menyimpulkan bahwa penerapan IFRS di negara-

negara yang pertama kali mengadopsi seperti Australia dan Inggris tidak 

mengalami penurunan manajemen laba, bahkan meningkat di Prancis. Tidak 

berbeda jauh, penelitian di India yang dilakukan oleh Rudra dan Bhattacharjee 

(2012) menyatakan bahwa negara dengan standar akuntansi berkualitas tinggi 

tidak lantas memiliki informasi laporan keuangan yang berkualitas dan 

manajemen laba yang rendah. 

Sulistyanto dan Wibisono (2003) dalam Guna dan Herawaty (2010) 

mengemukakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat didefinisikan 

sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan 

nilai tambah bagi setiap stakeholders. Tata kelola perusahaan diarahkan untuk 

mengurangi asimetri informasi antara principal dan agent yang pada akhirnya 

dapat menurunkan tindakan manajemen laba (Ujiyanto dan Bambang dalam 

Wisnumurti, 2010). Tata kelola perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila 

menerapkan prinsip-prinsip transparansi (transparancy), akuntabilitas 

(accountability), kewajaran (fairness) ,dan responsibilitas (responsibility) 

(Praditia,2010). Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut maka pengelolaan 

perusahaan yang baik, sehat dan bertanggung jawab dapat tercapai.  

Guna dan Herawaty (2010) mengungkapkan bahwa mekanisme tata kelola 

perusahaan ditandai dengan keberadaan komite audit, dan komisaris independen 

serta adanya struktur kepemilikan saham yang ditandai dengan adanya 

kepemilikan manajemen dan kepemilikan institusional.  Struktur kepemilikan 

saham juga menentukan tata kelola perusahaan yang baik, (Jensen dan Meckling, 
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1976 dalam Jao dan Pagalung, 2011) menyatakan kepemilikan saham dapat 

mengurangi masalah keagenan karena menyelaraskan kepentingan manajer (agen) 

dengan pemegang saham (prinsipal).  Dengan kepemilikan institusional yang 

besar diyakini dapat membatasi perilaku manajer dalam melakukan manajemen 

laba. Kepemilikan saham oleh institusional juga dapat mendorong perusahaan 

untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang baik karena pemegang 

saham institusi memiliki kemampuan sumber daya yang cukup untuk menilai 

kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh manager. 

Dalam tata kelola perusahaan ditekankan pula adanya keberadaan komite 

audit, dan komisaris independen sebagai pengendali dan pengawas sebuah 

perusahaan (Sulistyanto, 2008). Keberadaan komite audit berfungsi untuk 

membantu dewan komisaris dalam mengawasi pihak manajemen dalam menyusun 

laporan keuangan. Sedangkan komisaris independen dalam perusahaan berfungsi 

sebagai penyeimbang dalam proses pengambilan keputusan guna memberikan 

perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terkait 

dengan perusahaan. Maka dengan adanya komite audit dan komisaris independen 

yang kompeten dalam fungsi dan tanggung jawabnya maka akan memiliki 

pengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan dan dapat membantu mengurangi 

terjadinya manajemen laba (Mayangsari, 2003 dalam Guna dan Herawaty, 2010).  

Lin et al. (2009) dalam penelitiannya pengaruh komisaris independen dan 

jumlah komite audit terhadap manajemen laba menyatakan bahwa jumlah komite 

audit berpengaruh secara negatif terhadap manajemen laba. Penelitian Robert dan 

Gagaring (2011) dalam penelitian yang berjudul pengaruh Coorporate 
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Governance terhadap manajemen laba menyatakan bahwa komposisi dewan 

komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh negatif signifikan  

terhadap manajemen laba, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh 

negatif siginifikan terhadap manajemen laba. 

 Selain tata kelola perusahaan, faktor lain yang dianggap bisa 

mempengaruhi manajemen laba adalah kualitas audit. Kualitas audit adalah 

kemampuan auditor untuk mendeteksi adanya kesalahan dalam laporan keuangan  

melaporkan kesalahan tersebut kepada pengguna laporan keuangan (Francis, 2004 

dalam Junius, 2012). Kepastian mengenai relevansi dan keandalan dari laporan 

keuangan perusahaan sangat diperlukan untuk membantu pihak eksternal dalam 

mengambil suatu keputusan bisnis (Mayangsari, 2003 dalam Guna dan Herawaty, 

2010). Kualitas audit dalam penelitian ini diukur dengan ukuran KAP.  Auditor 

yang bekerja di KAP Big Four dianggap lebih berkualitas dibandingan dengan 

auditor dari KAP non Big Four, karena auditor yang bekerja di KAP Big Four 

dianggap memiliki program audit yang lebih akurat sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya praktik manajemen laba (Isnanta, 2008 dalam Guna dan Herawaty, 

2010). 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis mencoba meneliti pengaruh 

konvergensi IFRS, struktur kepemilikan saham yang diproksikan dengan 

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, tata kelola perusahaan yang 

diproksikan dengan komite audit dan komisaris independen serta kualitas audit 

yang diproksikan dengan menggunakan ukuran KAP. Penelitian ini merupakan 

penggabungan dari penelitian Guna dan Herawati (2010)  dengan variabel Good 
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Corporate Governance, independensi auditor, dan kualitas audit terhadap 

manajemen laba dan penelitian Rudra Bhattacharjee (2012) dengan variabel 

konvergensi IFRS. Maka berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini berjudul: 

“Pengaruh Konvergensi IFRS, Struktur Kepemilikan Saham, Tata Kelola 

Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap Manajemen Laba” 

1.2 .     Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah konvergensi IFRS berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen 

laba? 

4. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 

5. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap 

manajemen laba? 

6. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 

1.3 .    Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh konvergensi IFRS terhadap manajemen laba. 

2. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen 

laba. 
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3. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen 

laba. 

4. Menganalisis pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba. 

5. Menganalisis pengaruh proporsi dewan komisaris independen 

terhadap manajemen laba. 

6. Menganalisis pengaruh kulitas audit terhadap manajemen laba.  

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini antara lain adalah: 

1. Bagi akademisi 

Dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan 

penelitian ini dapat dijadikan referensi serta infomasi tambahan 

dengan topik serupa dimasa yang akan datang. 

2. Bagi perusahaan  

Penelitian ini dapat membantu manajemen dalam mengambil 

kebijakan akuntansi yang lebih tepat terkait manajemen laba agar 

tidak merugikan pemakai laporan keuangan. 

3. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami praktik 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan sehigga dapat mengambil 

keputusan investasi yang lebih baik. 

4. Bagi kreditor 

Penelitian ini dapat membantu dalam menganalisis kemampuan kredit 

dan praktik manajemen laba dalam suatu perusahaan sehingga kreditor 
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dapat mengambil keputusan mengenai kelayakan kredit yang lebih 

baik. 

 

1.4 .     Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konvergensi IFRS, 

struktur kepemilkan saham, tata kelola perusahaan, serta kualitas audit terhadap 

manajemen laba. Konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap manajemen 

Kualitas audit H6 (-) 

Konvergensi IFRS H1 (+) 
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Manajemen laba 

Akrual Tata Kelola Perusahaan 

 

 Ukuran Komite audit H4 (-) 

 
Komisaris independen H5 (-) 

 

Struktur Kepemilikan Saham  

 

 Kepemilikan Manajerial H2 (-) 

Kepemilikan Institusional H3 (-) 
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laba, konvergensi IFRS dianggap dapat meningkatkan manajemen laba karena  

dengan standar berbasis prinsip ini bersifat subyektif dimana dapat memberi 

peluang manajer untuk memilih perlakuan akuntansi yang menguntungkan pribadi 

atau perusahaannya. Struktur kepemilikan saham diukur dengan 2 proksi yaitu 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial 

dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Kepemilikan saham oleh manajer akan ikut menetukan kebijakan dan 

pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi. Kepemilikan saham yang 

besar dari segi nilai ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor. Dengan 

adanya kepemilikan manajemen rendah maka insentif kemungkinan terjadinya 

manajemen laba akan meningkat. Kepemilikan saham institusional dianggap lebih 

mampu mendeteksi kesalahan dibandingkan investor individual, maka dengan 

adanya kepemilikan institusional yang tinggi dinilai mampu melakukan 

pengawasan yang efektif terhadap manajemen.  Tata kelola perusahaan diukur 

dengan menggunakan proksi ukuran komite audit dan independensi dewan 

komisaris. Banyaknya dewan komisaris independen dari luar akan lebih efektif 

karaena dewan komisaris independen berani mengkritisi kebijakan dan mereka 

tidak ada hubungan dengan perusahaan. Dewan komisaris independen akan efektif 

apabila komite audit juga efektif karena saling berinteraksi. Perusahaan dengan 

dewan komisaris independen yang tinggi dan ukuran komite audit yang tinggi 

makan dapat berpengaruh negatif manajemen laba. Selain  faktor tersebut, faktor 

lain yang dianggap bisa mempengaruhi manajemen laba adalah kualitas audit. 

Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, kualitas audit yang 
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tinggi diprediksi mampu membatasi manajemen laba, karena dengan adanya 

auditor yang berkualitas dianggap memiliki program audit yang lebih akurat 

sehingga dapat meminimalisir manajemen laba.  

1.5 .     SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kerangka pikir penelitian, serta sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai uraian berbagai teori, konsep, dan penelitian 

sebelumnya yang relevan sampai dengan dengan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai sumber dan jenis data yang akan digunakan, 

gambaran umum obyek penelitian, definisi dan pengukuran variabel yang 

diperlukan dalam penelitian ini, dan metode analisis data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS DATA 

Bab ini menguraikan berbagai perhitungan yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V KESIMPULAN 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 

 


