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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan usaha belakangan ini telah sampai pada tahap 

persaingan global dan terbuka dengan dinamika perubahan yang demikian cepat. 

Dalam situasi kompetisi global seperti ini, Good Corporate Governance (GCG) 

merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun kondisi perusahaan yang 

tangguh dan sustainable.Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu praktik 

pengelolaan perusahaan secara amanah dan prudensial dengan 

mempertimbangkan keseimbangan pemenuhan kepentingan seluruh stakeholders. 

Dengan implementasi GCG, maka pengelolaan sumberdaya perusahaan 

diharapkan menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan selalu 

berorientasi pada tujuan perusahaan dan memperhatikan stakeholders. Penerapkan 

good corporate governanve yang tepat dengan cara mematuhi prinsip-prinsip 

yaitu transparasi, akuntabilitas, resposibilitas, independensi, kewajaran dan 

kesetaraan.Terdapat skandal keuangan di perusahaan-perusahaan publik pada 

tahun 1998-2001 dengan melibatkan laporan keuangan yang pernah diterbitkan. 

Terdapat kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Kimia Frama Tbk yang 

melibatkan pelaporan keuangan (financial reporting) yang berawal dari terdeteksi 

adanya manipulasi (Gideon, 2005).Dengan melihat beberapa contoh kasus 

tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektivitas penerapan 
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corporate governance. Corporate governanace merupakan salah satu elemen 

kunci dalam meningkatkan efesiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian 

hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham 

dan stakeholders lainnya.  

Tujuan utama dengan mendirikan suatu perusahaan adalah untuk 

memperoleh keuntungan dan untuk meningkatkan nilai pasar perusahaan yang 

ada. Tujuan tersebut pemilik perusahaan menunjuk komisaris untuk mewakili 

perusahaan. Untuk perusahaan publik yang sebagian sahamnya dimiliki oleh 

masyarakat melalui bursa saham, penyajian laporan keuangan harus memenuhi 

persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwewenang, di Indonesia 

lembaga ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dan laporan ini 

harus diterbitkan melalui media-media masa yang dapat digunakan sebagai 

sumber informasi penting yang diperlukan oleh pemegang saham khususnya dan 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) pada 

umumnya. Salah satu peraturan yang diterbitkannya adalah bahwa emiten wajib 

mengungkapkan informasi penting melalui laporan tahunan di antaranya laporan 

keuangan kepada para pemegang saham maupun laporan-laporan lainnya kepada 

Bapepam, bursa efek, serta kepada masyarakat dengan cara tepat waktu, akurat, 

dapat dimengerti dan obyektif (Gideon, 2005). 

Laporan keuangan menjadi alat utama bagi perusahaan untuk 

menyampaikan informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak 

manajemen (Schipper dan Vincent, 2003). Salah satu parameter yang paling 

sering digunakan untuk mengukur peningkatan atau penurunan kinerja perusahaan 
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adalah laba. Bagi investor, laporan laba memiliki informasi untuk menganalisis 

saham yang diterbitkan oleh emiten hal ini dapat mempermudah para investor 

untuk pengambilan keputusan untuk menanamkan investasinya di perusahaan 

tersebut. Laba yang meningkat dari periode sebelumnya mengindikasikan bahwa 

kinerja perusahaan baik hal ini dapat mempengaruhi peningkatkan harga saham 

perusahaan (Imam Subekti, 2005). 

Pengambilan keputusan akan berpengaruh terhadap penilaian dari para 

pemegang saham. Karena dari pengambilan keputusan tersebut para pemegang 

saham akan terus menanamkan modalnya pada perusahaan atau tidak. Antara 

kepentingan pemegang saham dan kepentingan manajer banyak mengalami 

kesalahpahaman atau bertentangan atas apa yang diharapkan. Hal ini biasanya 

disebabkan oleh manajer mementingkan kepentingan pribadinya dan dari  hal 

tersebut banyak pemegang saham yang tidak menyukai atas sikap dari manajer.  

Dengan demikian munculah Agency Theory menjelaskan tentang hubungan 

kontraktual antara pihak yangmendelegasikan pengambilan keputusan tertentu 

(principal/pemilik/pemegang saham) dengan pihak yang menerima pendelegasian 

tersebut (agent/ direksi/ manajemen). Agency Theory memfokuskan pada kontrak 

yang paling efisien yang mempengaruhi hubungan prinsipal dan agen(Antonius 

Alijoyo, 2004: 6).  

Akuntabilitas sebagai prospek GCG menjadi penting disaat 

manajemen menghadapi intertemporal choice yang memaksa manajemen 

melakukan manipulasi laporan keuangan yang  sedang dihadapinya. Manipulasi 

kinerja keuangan yang ditempuh dengan beberapa cara merupakan suatu upaya 
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manajemen untuk menggunakan keputusa tertentu untuk mengubah laporan 

keuangan dengan tujuan menyesatkan para pemegang saham. Manipulasi ini 

dikenal sebagai earning management antara lain dilakukan dengan memilih 

prosedur dan metode akuntansi tertentu atau mengendalikan berbagai akrual            

(Richarson, 1998; Chambers, 1998: Du Charme et al, 2000 dalam Theresia Dwi 

Hastuti, 2005). 

Laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi 

Keuangan (SAK) terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan 

perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini diakui oleh 

investor, kreditur, supplier, organisasi buruh, bursa efek dan para analis keuangan 

sebagai sumber informasi penting mengenai keberadaan sumber daya ekonomi 

perusahaan yang diharapkan berguna untuk pengambilan keputusan. Dan 

informasi ini juga diharapkan menjadi pedoman untuk pemegang saham dan 

investor potensial untuk menentukan kepentingan investasi mereka terhadap 

saham emiten. (Gideon SB.Boediono, 2005). 

Dari laporan tersebut diharapkan investor tidak hanya mengetahui 

kinerja perusahaan pada periode yang lalu tetapi juga dapat memprediksi prospek 

perusahaan di masa yang akan datang. Untuk mengetahui bagaimana respon 

investor terhadap pengumuman earnings kita dapat melihat bagaimana perubahan 

harga saham pada saat earnings diumumkan. Dari respon tersebut akan diketahui 

apakah pengumuman earning memiliki kandungan informasi yang relevan (value-

relevance) atau tidak (Zaenal Arifin, 2003).  
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Organ Perusahaan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi, mempunyai peran penting dalam 

mengimplementasikan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan 

fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa setiap 

organ memiliki independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung 

jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan (Komite Nasional 

kebijakan Governance, 2006). 

Fenomena ini menunjukan terjadinya skandal keuangan merupakan 

kegagalan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi para para 

pengguna laporan keuangan. Laba merupakan bagian dari laporan keuangan tidak 

menyajikan fakta sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan sehinggga 

laba yang diharapkan dapat memberikan informasi untuk mengambil keputusan 

menjadi diragukan kualitasnya. Laba yang tidak menunjukan keadaan sebenarnya 

tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan para pengguna laporan keuangan. 

Jika laba seperti ini digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar 

perusahaan, maka laba yang tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan 

sebenarnya (Gideon, 2005). 

Hasil survey yang dilakukan oleh tim McKinsey, Coombes dan 

Watson, 2000 dalam Zaenal Arifin, 2003, memperlihatkan bahwa investor 

bersedia memberi premium kepada perusahaan yang telah menerapkan corporate 

governance. Perusahaan yang bagus corporate governance lebih dapat dipercaya 

(Majalah SWA memakai istilah “perusahaan terpercaya” untuk menterjemahkan 

good corporate governance) sehingga sangat mungkin bahwa respon pasar atas 



6 

 

 

pengumuman earnings dipengaruhi oleh baik buruknya corporate governance 

perusahaan yang mengumumkannya. 

Berdasarkan latar belakang maka peneliti tertarik untuk melakukan 

riset  Apakah Penerapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap 

manajemen laba dalam  perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Sehingga penelitian ini berjudul ” Pengaruh Penerapan Good Corporate 

Governance Terhadap Manajemen Laba dalam Perusahaan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI).” 

  
 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

“Apakah penerapan good corporate governance berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penerapan good 

corporate governance terhadap manajemen laba pada perusahaanyang terdaftar di 

BEI, dengan demikian perusahaan dapat mengimplementasikan GCG dengan 

baik. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa 

pihak, diantaranya adalah pihak-pihak sebagai berikut: 

1. Investor 

Bagi investor, penelitian ini akan membantu para investor 

memperoleh  sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

investasi pada perusahaan yang telah menerapkan good corporate 

governance. Sehingga investor akan memperoleh informasi 

pendukung pengambilan keputusan yang berdampak mendapatkan 

keuntungan optimal ketika menanamkan dananya pada perusahaan 

terkait. 

2. Perusahaan 

Informasi dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

masukan bagi perusahaan dalam menyikapi fenomena yang terkait 

dengan corporate governance serta pengaruhnya terhadap 

manajemen laba. Sehingga para pemakai laporan keuangan dan 

praktisi penyelenggara perusahaan dapat memahami pentingnya 

peranan corporate governancemengurangi manajemen laba dalam 

perusahaan. 

3. Pembaca 

Wawasan yang dihasilkan dari penelitian ini akan sangat 

bermanfaat untuk menambah informasi bagi pembaca. 
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4. Peneliti selanjutnya 

Manfaat dari penelitian ini tidak berhenti setelah penelitian 

berakhir, namun bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk 

meneliti dengan topik yang serupa akan memperoleh bahan 

masukan bagi peneliti di dalam melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah didalam penulisan, penguraian serta penjelasan 

didalam penulisan skripsi ini maka penulis membagi dalam lima bagian bagian, 

yang dimana meliputi: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab I ini diuraikan secara garis besar mengenai hal-hal 

yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 

serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab II ini diuraikan hal-hal yang terkait dengan penelitian 

terdahulu, landasan teori yang mendasari penelitian. Selain itu 

juga menyajikan kerangka pemikiran, dan hipotesis yang 

digunakan dalam penelitian. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab III ini diuraikan hal-hal mengenai  rancangan dan 

batasan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, populasi, sample, dan teknik pengambilan 

sample, data, sumber data, dan metode pengumpulan data, serta 

metode analisis data. 

BAB IV  GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN & ANALISIS DATA 

Dalam bab IV ini dijelaskan mengenai hal-hal yang terkait 

dengan subyek penelitian, analisis deskriptif variabel penelitian, 

analisis hipotesis serta pembahasan dari hipotesis penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab V ini penulis menguraikan hal-hal yang terkait 

tentang kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan yang terjadi 

dari penelitian serta saran yang diberikan untuk penelitian 

selanjutnya. 




