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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada suatu perusahaan, pihak manajemen merupakan pihak yang 

berwenang dalam pengambilan keputusan guna kelanjutan siklus hidup 

perusahaan dimasa yang akan datang. Manajemen laba ialah perilaku manajer 

dalam mempertinggi atau menurunkan laba yang akan sampaikan kepada pemilik 

perusahaan, dengan tidak meningkatkan atau menurunkan profitabilitas ekonomis 

jangka panjang unit tersebut. Manajer wajib menginformasikan kondisi 

perusahaan kepada pemilik dengan bukti tertulis dengan menyampaikannya dalam 

laporan keuangan. 

Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah bias dalam laporan 

keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai 

angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. Perusahaan 

cenderung melakukan manajemen laba ke arah yang negatif yang dapat 

merugikan pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi perusahaan tersebut.  

Manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi 

karena adanya  ketidakselarasan  kepentingan antara pemegang saham (principal) 

dan  manajemen perusahaan (agent). Manajer  sebagai  pengelola perusahaan 

lebih banyak mengetahui informasi dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan pemegang saham atau pihak eksternal. Oleh karena itu  
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sebagai  pengelola, manajer berkewajiban memberikan informasi mengenai 

kondisi  perusahaan kepada pemilik. Informasi yang diberikan dapat dilakukan 

melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi  

informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi  yang  tidak  

simetris  atau  asimetri  informasi dalam (Suhartati dan Rossieta, 2013). 

Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana terjadi ketidak 

seimbangan antara jumlah informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan 

dengan jumlah informasi yang dimiliki oleh pihak diluar perusahaan. Dalam 

sebuah perusahaan manajemen mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi pada 

perusahaan, sedangkan pihak ekternal yang tidak berada di perusahaan secara 

langsung tidak mengetahui informasi tersebut sehingga asimetri informasi terjadi 

jika salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau 

lebih dibandingkan pihak lainnya.  

Beberapa penelitian telah menemukan bahwa asimetri informasi dapat 

mempengaruhi manajemen laba. Asimetri  informasi terjadi karena manajer lebih 

menguasai informasi dibanding pemegang saham sehingga memungkinkan 

manajemen melakukan praktek akuntansi dengan orientasi  pada laba untuk 

mencapai tingkat kinerja tertentu. Keberadaan asimetri  informasi dianggap 

sebagai penyebab manajemen laba. Teori keagenaan (Agency Theory) 

mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer untuk melakukan 

manajemen laba yang bertujuan untuk bertindak memaksimalkan keuntungan 

pribadi. (Restuwulan, 2013). 



3 

 

Selain asimetri informasi ada juga yang mempengaruhi manajemen laba 

yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah tingkat identifikasi kecil atau 

besarnya perusahaan ditentukan berdasarkan jumlah tenaga kerja, kapitalisasi 

pasar, total penjualan, total nilai aktiva, dan sebagainya. Semakin besar 

kapitalisasi pasar menandakan semakin perusahaan diketahui oleh masyarakat, 

semakin besar penjualan menandakan perputaran uang semakin banyak, dan 

semakin besar aktiva menandakan modal yang ditanam semakin banyak. 

Perusahaan besar mempunyai dorongan yang cukup besar untuk melaksanakan 

parktik manipulasi laba, alasan utamanya karena perusahaan yang berukuran besar 

harus dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi dari pemegang saham atau 

investornya. 

Ukuran perusahaan (size) merupakan variabel yang mempunyai hubungan 

dengan manajemen laba. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain 

total aktiva, log size, nilai pasar saham (Azlina, 2010). Dalam Agustia (2013) 

Perusahaan besar cenderung akan memerlukan dana yang lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Tambahan dana tersebut bisa 

diperoleh dari penerbitan saham baru atau penambahan hutang.  

Motivasi untuk mendapatkan dana tersebut akan mendorong pihak 

manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, sehingga dengan pelaporan 

laba yang tinggi maka calon investor maupun kreditur akan tertarik untuk 

menanamkan dananya. Selain ukuran perusahaan, faktor lain yang mempengaruhi 

praktik manajemen laba yaitu penerapan corporate governance. Menurut teori 
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keagenan untuk meminimumkan terjadinya tindakan manajemen laba, maka 

perusahaan sebaiknya perlu menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang 

baik good corporate governance dalam system pengendalian dan pengelolaan 

perusahaan.  

Mekanisme corporate governance dilakukan untuk memastikan bahwa 

pemilik atau pemegang saham memperoleh pengembalian (return) dari kegiatan 

yang dijalankan oleh agen atau manajer. Corporate governance merupakan upaya 

yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk 

menjalankan usahanya secara baik sesuai dengan hak dan kewajiban masing-

masing. Good Corporate Governance sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan 

diharapkan dapat meningkatkan hasil (laba) dari aktivitas operasi perusahaan.  

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) merupakan salah satu 

upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi yang 

melanda Indonesia. Peran dan tuntutan investor serta kreditor asing mengenai 

penerapan prinsip GCG merupakan salah satu faktor dalam pengambilan 

keputusan berinvestasi pada suatu perusahaan. Good Corporate Governance 

merupakan isu yang sedang hangat dibicarakan sebagai salah satu alat yang bisa 

memecahkan masalah dalam pengelolaan dan pertanggung jawaban perusahaan. 

Untuk membatasi timbulnya masalah keagenan dibutuhkan suatu 

rangkaian tentang mekanisme yang disebut dengan Good Corporate Governance. 

Tingkat pengguna Good Corporate Governance dapat diukur dan dapat 

diperbandingkan satu sama lain. Dalam Good Corporate Governance terdapat 
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komisaris independen yang memiliki tanggung jawab terhadap kualitas informasi 

dari laporan keuangan. 

Menurut peraturan Bank Indonesia nomor 8/14/PBI/2006, komisaris 

independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan 

keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga dengan 

anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan atau pemegang saham pengendali 

atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen. 

Selain itu ada juga komite audit memiliki tugas terpisah dalam membantu 

dewan komisaris untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan 

pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, Komite Audit memiliki 

wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan penyelidikan terhadap masalah 

di dalam cakupan tanggung jawabnya. Jumlah anggota Komite Audit harus 

disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan 

efektifitas dalam pengambilan keputusan.  

Dalam praktiknya terdapat yang tidak sesuai dengan manajemen laba yaitu 

fraud (kecurangan). Fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan atau 

perbuatan manipulasi guna memperoleh keuntungan pribadi sehingga merugikan 

perusahaan. Salah satu contoh Kasus Fraud pada Kasus PT (Persero) Waskita 

Karya. 

PT Waskita Karya (Persero) Tbk akan membangun jalan tol atas laut di 

Kalimantan. Siapa sangka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) konstruksi ini tiga 

tahun lalu masih termasuk perusahaan sakit. Waskita di bawah Dirut M Choliq 
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menjadi contoh restrukturisasi perusahaan yang fenomenal. Tiga tahun lalu 

Waskita masih berstatus perusahaan sakit. 

Waskita Karya menjadi sorotan karena kasus manipulasi laporan 

keuangan. Perseroan mengalami defisit akibat kelebihan pencatatan pada laporan 

keuangan. Pada rentang waktu itu Waskita seharusnya mencatat rugi namun 

dalam laporannya malah terlihat untung. Oknum direksi Waskita Karya yang 

diketahui memalsukan laporan keuangan perseroan, sudah dinon-aktifkan oleh 

kementerian BUMN, sebagai pemilik saham. Bahkan, kementerian siap 

memperkarakan jika oknum direksi terbukti melakukan pelanggaran pidana.  

Akibat restrukturisasi ini rencana initial public offering (IPO) atau 

penawaran umum saham perdana Waskita Karya harus mundur dari yang 

rencananya 2010 menjadi akhir 2012. Pada perdagangan perdananya saham 

berkode WSKT itu naik Rp 40 atau 12% dari harga pelaksanaan Rp 380 per 

lembar menjadi Rp 420 per lembar. 

Hasil penjualan saham perdana sekitar 60% sebagai suntikan modal kerja 

secara permanen. Sedangkan sisanya, 40% sebagai pengembangan usaha 

perseroan. Dengan berbagai proyek baru yang didapat perusahaan, Laba bersih 

BUMN karya ini sudah terlihat membaik di 2013 lalu yang mencapai Rp 367,9 

miliar, atau naik 10% dari tahun sebelumnya Rp 254 miliar. Sepanjang 2013 lalu 

perseroan memperoleh kontrak baru Rp 13,1 triliun.  

Sedangkan total kontrak baru dan carry over (pengalihan) dari tahun 2012 

mencapai Rp 21,9 triliun. Di 2013, Waskita mencatat beberapa perolehan proyek 

baru yang berukuran besar, seperti pekerjaan terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta 
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(Join Operation) senilai Rp 1,6 triliun, PLTU Amurang 2x30 mega watt (MW) 

senilai Rp 550 miliar, Ciledug Mall senilai Rp 323 miliar, dan Jembatan Kapuk 

Naga Indah di Jakarta Rp 238 miliar.  

Tahun ini Waskita menargetkan perolehan kontrak baru sebesar Rp 18,7 

triliun dan pendapatan usaha senilai Rp 11,8 triliun. Ini menjadi hal yang kita 

mampu, tanpa pinjaman luar negeri, tanpa bantuan luar negeri, padahal Waskita 

Karya itu 3 tahun lalu merupakan perusahaan yang sekarat, yang masuk ICU, 

sekarang sudah sangat sehat, sudah mampu dibebani untuk membangun jembatan 

di atas laut 12 kilometer. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh asimetri informasi, 

ukuran perusahaan dan Good Corporate Governance terhadap manajemen laba 

karena masih terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian. Untuk mengetahui 

informasi yang diungkapkan oleh perusahaan terhadap pemakai laporan keuangan. 

Periode penelitian melakukan penelitian pada tahun 2014-2016. Berdasarkan 

uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil judul “Pengaruh 

Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan Dan Good Corporate Governance 

Terhadap Manajemen Laba” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan bahwa 

masalah yang dapat diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah Asimetri informasi berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba? 
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2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba? 

3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba? 

4. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

5. Apakah Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, Komisaris 

Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui Asimetri informasi berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba. 

2. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba. 

3. Untuk mengetahui Komisaris Independen berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba. 

4. Untuk mengetahui Komite Audit berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba. 

5. Untuk mengetahu Asimetri Informasi, Ukuran Perusahaan, 

Komisaris Independen dan Komite Audit berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian sebagai berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan memberi tambahan 

pengetahuan tentang pengaruh Asimetri Informasi dan Ukuran 

Perusahaan terhadap Manajemen Laba sehingga diperoleh 

kesesuaian yang jelas antara teori yang ada dengan fakta yang 

terjadi. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pengetahuan tentang mengenai manajemen laba dalam laporan 

keuangan pada perusahaan yang di auditnya. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan menjadi bahan 

referensi tambahan dalam penelitian dibidang lainnya. 

4. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan 

dalam pengambilan keputusan investasi atas saham-saham yang 

diperdagangkan di bursa. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar 

belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB II   : LANDASAN TEORI  

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang teori-

teori yang melandasi penelitian ini serta 

menjelaskan penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya bab ini 

juga menjelaskan mengenai model penelitian dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III   : METODE  PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang objek 

penelitian, populasi penelitian, metode 

pengumpulan data, jenis dan sumber data, 

operasionalisasi variabel, dan teknik analisis data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini dibahas mengenai gambaran umum 

hasil penelitian analisis yang mencakup uji 

normalitas data,uji asumsi klasik, pengujian 

hipotesis baik secara simultan maupun parsial dan 

koefisien determinasi. 

BAB V  : PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari 

penelitian, saran-saran yang diperlukan dan 

keterbatasan penelitian. 

 


