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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Manajemen bahkan siapapun selalu terlibat dalam proses pengambilan 

keputusan. Pengambilan keputusan itu harus dilakukan sekarang, tetapi 

dampaknya baru diketahui nanti. Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan 

informasi. Bagi perusahaan, informasi yang terpenting adalah sebuah laporan 

keuangan. Dalam laporan keuangan, akan terlihat berkembang atau tidaknya 

sebuah perusahaan, mengalami pertumbuhan atau penurunan (Ratnaningsih 2012).  

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan. Dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan adalah 

laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain 

yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik 

ekonominya (IAI, 2002: par 47). Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode 

waktu yang telah berlalu, membantu pengguna untuk membuat keputusan bisnis 

yang relevan sehingga perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

kembali posisi keuangan dan kinerjanya, serta berfungsi juga sebagai alat 

pertanggung jawaban manajemen. 

Secara umum, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, 

laporan laba ditahan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (PSAK 

No.1). Didalam laporan keuangan, laporan laba rugi menjadi salah satu perhatian 
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utama bagi investor, karena melalui laporan laba rugi ini kinerja perusahaan dapat 

dinilai. Selain itu informasi laba juga digunakan oleh investor atau pihak lain yang 

berkepentingan sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam 

perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian dan indikator untuk 

kenaikan kemakmuran (Ghozali dan Chairi, 2011).  

Informasi laba sering menjadi target rekayasa melalui tindakan 

oportunistik manajemen untuk memaksimumkan kepuasan para manajer. 

Tindakan yang mementingkan kepentingan sendiri (opportunistic) tersebut 

dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba dapat 

diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginannya. Perilaku manajemen untuk 

mengatur laba sesuai keinginannya tersebut dikenal dengan istilah manajemen 

laba (Ningsaptiti, 2010).   

Pada umumnya cara yang digunakan perusahaan untuk mempermainkan 

besar kecilnya laba, yaitu dengan mengubah atau mengganti metode akuntansi 

yang digunakan. Manajer mempunyai kebebasan untuk melakukan hal tersebut. 

Jika manajer ingin membuat labanya menjadi lebih besar dari nilai yang 

sesungguhnya pada suatu periode tertentu, maka banyak kemungkinan yang dapat 

dilakukannya. Misalnya, dengan mengubah estimasi usia ekonomis aktiva tetap 

menjadi lebih besar, mengganti metode depresiasinya menjadi garis lurus, 

mengecilkan persentase biaya kerugian piutang, dan sebagainya. Sedangkan jika 

manajer ingin membuat labanya menjadi lebih kecil dari nilai yang sesungguhnya, 

maka manajer dapat mengubah estimasi usia ekonomis aktiva tetap menjadi lebih 

kecil, mengganti metode depresiasinya menjadi saldo menurun, membesarkan 
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persentase biaya kerugian piutang, dan lain-lain. Meskipun mempunyai kebebasan 

untuk mengubah atau mengganti metode akuntansi yang digunakan, perusahaan 

mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan semua metode yang dipakai dalam 

laporan keuangan. Hal itu dilakukan karena upaya mengungkapkan perubahan 

metode akuntansi akan membuat perusahaan terbebas dari pelanggaran standar 

akuntansi (Praditia, 2010).  

Tindakan manajemen laba dalam laporan keuangan menyebabkan 

pengungkapan informasi mengenai penghasilan laba menjadi menyesatkan, hal 

tersebut akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, khususnya pihak 

eksternal. Praktik manajemen laba ini tidak akan terjadi jika laba yang diharapkan 

tidak terlalu berbeda dengan laba yang sesungguhnya.  

Hingga saat ini manajemen laba masih menjadi fenomena yang umum 

terjadi dikalangan perusahaan. Tindakan manajemen laba telah memunculkan 

beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi. Fenomena mengenai manajemen 

laba yaitu terjadi pada kasus PT. Thosiba tahun 2015. 

Toshiba adalah perusahaan Jepang yang memproduksi dan memasarkan 

berbagai peralatan elektrik dan produk elektronik yang canggih, yang  berpusat di 

Tokyo, Jepang. Toshiba adalah sebagai perusahaan nomor 7 dunia untuk produsen 

terintegrasi untuk peralatan elektrik, elektronik dan sebagai pembuat chip. 

Toshiba didirikan pada tahun 1939, merupakan hasil usaha dari perniagaan. 

Tokyo Denki adalah perniagaan  yang bergerak dibidang consumer goods dan 

perusahaan mesin Shibaura Seisakusho. Diambil dari  huruf depan dari 
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perusahaan “TO” dan “SHIBA” maka lahirlah nama Toshiba. Pada tahun 1984 

perusahaan itu rasmi berubah menjadi Toshiba Corporation. 

  Skandal akuntansi Toshiba dimulai saat regulator keamanan menemukan 

masalah saat menyelidiki laporan keuangan awal tahun ini. Dalam laporan 300 

halaman yang diterbitkan panel independen tersebut mengatakan bahwa tiga 

direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba 

sebesar  ¥151,8 miliar (setara dengan Rp 15,85 triliun) sejak tahun 2008. Panel 

yang dipimpin oleh mantan jaksa top di Jepang itu, mengatakan bahwa eksekutif 

perusahaan telah menekan unit bisnis perusahaan, mulai dari unit personal 

computer sampai ke unit semikonduktor dan reaktor nuklir untuk mencapai target 

laba yang tidak realistis. Laporan itu juga mengatakan bahwa penyalahgunaan 

prosedur akuntansi secara terus-menerus dilakukan sebagai kebijakan resmi dari 

manajemen, dan tidak mungkin bagi siapa pun untuk melawannya, sesuai dengan 

budaya perusahaan Toshiba. 

Presiden Toshiba Masashi Muromachi mengatakan dirinya akan 

mengundurkan diri jika tidak bisa memenuhi jatuh tempo laporan. Padahal, 

Muromachi sendiri mengambil alih tugas tiga eksekutif yang sebelumnya 

mengundurkan diri. Akibat laporan ini CEO Toshiba, Hisao Tanaka, 

mengundurkan diri, disusul oleh wakil CEO Toshiba, Norio Sasaki dan beberapa 

direksi lainnya. Panel tersebut mengatakan bahwa Tanaka dan Sasaki tidak 

mungkin tidak tahu atas praktik penggorengan laporan keuangan ini. 

Penggorengan ini pasti dilakukan secara sistematis dan disengaja. Saham Toshiba 

turun sekitar 20% sejak awal April ketika isu akuntansi ini terungkap. Nilai pasar 
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perusahaan ini hilang sekitar ¥ 1,67 triliun (setara dengan RP174 triliun). Badan 

Pengawas Pasar Modal Jepang kemungkinan akan memberikan hukuman pada 

Toshiba atas  penyimpangan akuntansi tersebut dalam waktu dekat. 

Metode tidak pantas pada perusahaan yang bertentangan dengan PSAK 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

a.    Metode yang berhubungan dengan waktu tertunda dari recording 

operating expense.  

Di mana layanan yang melibatkan iklan atau logistik biaya telah 

disediakan, meminta vendor untuk menunda penerbitan faktur sampai kuartal 

berikutnya untuk mencatat pengeluaran pada kuartal berikutnya. Penundaan 

pencatatan jelas berdampak pada laporan keuangan dimana seharusnya dibukukan 

pada bulan ini tapi perusahaan menunda pencatatan sehingga bulan terjadinya 

transakti tidak nyata karena ada transaksi yang tidak terecord dan ini tidak sesuai 

pada PSAK 01 dan 02. Jika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan 

keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek 

dari periode satu tahun, sebagai tambahan terhadap periode cakupan laporan 

keuangan, maka entitas mengungkapkan: (1) Alasan penggunaan periode 

pelaporan yang lebih panjang atau lebih pendek, (2) Fakta bahwa jumlah yang 

disajikan dalam laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan secara 

keseluruhan. 

b.    Metode yang berkaitan dengan Ketetapan 

Untuk tujuan akuntansi konsolidasi toshiba, perusahaan menggunakan 

metode berdasarkan cash - based meskipun accrual – based seharusnya 
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digunakan. Dalam IFRS metode ini sudah tidak digunakan lagi. Pada cash - based 

perusahaan hanya mengakui pendapatan bila kas (atas penyerahan barang/jasa) 

sudah diterima.  

Perbedaan metode pengakuan pendapatan bisa membuat perusahaan 

menjadi nampak lebih profitable atau tidak. Mengenai besarnya pendapatan yang 

diakui, IAS 18 menyatakan bahwa, pendapatan diukur pada nilai wajar piutang 

atau kemungkinan pendapatan yang diterima, setelah dikurangi diskon maupun 

potongan yang diberikan kepada pembeli atau pelanggan. Menurut IAS 18, 

”pendapatan diakui saat risiko yang melekat pada barang/jasa (yang 

diperjualbelikan) berpindah ke pembeli atau pengguna jasa.Lebih rinci, mengenai 

saat pengkuan pendapatan, IFRS memberikan 2 ketentuan utama dan beberapa 

ketentuan tambahan”. Prinsip dan prosedur dalam akuntansi yang kemudian 

dijabarkan dalam standar-standar, dibuat agar laporan keuangan perusahaan 

menjadi adil bagi semua pihak yang berkepentingan. 

Kategori manipulasi yang dimaksud ialah pendapatan diakui lebih besar 

dibandingkan kenyataannya dan diakui lebih awal agar perusahaan kelihatan lebih 

profitable, pendapatan diakui lebih kecil dari kenyataannya dan diakui lebih 

belakangan agar perusahaan kelihatan tidak profitable, over-riding curent profit 

polic, dan tekanan yang kuat untuk mencapai target anggaran di pertemuan 

bulanan CEO. Presiden mengindikasikan target untuk meningkatkan pendapatan 

ditetapkan sebagai challeenges untuk setiap presiden perusahaan dengan saran 

yang kuat bahwa mereka perlu menarik diri dari bisnis mereka jika mereka tidak 

meningkatkan keuntungannya. 
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Penerapan metode persentase penyelesaian membutuhkan estimasi "total 

pendapatan dari kontrak kerja" dan "total biaya kontrak kerja" serta kuantifikasi 

"dikeluarkan biaya kontrak" secara triwulanan,  sementara "total pendapatan dari 

kontrak kerja" adalah perkiraan, yang ditentukan oleh negosiasi dengan 

pelanggan, dan biaya kontrak merupakan akumulasi dari biaya aktual yang terjadi, 

sehingga ada risiko salah saji yang terkait dengan "total estimasi biaya pekerjaan 

kontrak "yang sebenarnya ditentukan secara internal. Jika total biaya kontrak kerja 

diremehkan maka salah saji pada laporan akuntansi akan timbul.  

Jika barang dalam persediaan dijual, maka nilai tercatat persediaan 

tersebut harus diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas 

penjualan tersebut. Setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya menjadi 

nilai realisasi bersih dan seluruh kerugian persediaan harus diakui sebagai beban 

pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Selama TA 2013, 

semiconductor & storage company mencatat total kerugian sekitar JYP 8,0 miliar 

(JYP 4,5 miliar dari persediaan dijual produk untuk pelanggan tertentu/ 

penggunaan spesifik (persediaan ASIC), JYP 3,4 miliar pada persediaan (SRPJ 

persediaan) untuk bagian produsen B (perusahaan yang memproduksi komponen 

untuk digunakan dalam produk akhir B berdasarkan bagian X disampaikan oleh 

Toshiba).  

Sebagian besar persediaan ini, kerugian diakui untuk tujuan akuntansi 

untuk pertama kalinya diwaktu pembuangan, dan hilangnya penilaian yang tidak 

dicatat sebelum itu. Pencatatan kesalahan atas persediaan juga telah terjadi pada 
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perusahaan ini dan pihak intern sedang melakukan penyelidikan atas kesesuaian 

perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan penilaian persediaan. 

Kesalahan mendasar mungkin timbul dari kesalahan perhitungan 

matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi 

fakta dan kecurangan atau kelalaian. Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau 

koreksi atas kesalahan mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan 

melakukan penyajian kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan 

sebelumnya dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian 

sebagai suatu penyesuaian pada saldo laba awal periode. Pengecualian dilakukan 

apabila dianggap tidak praktis atau secara khusus diatur lain dalam ketentuan 

masa transisi PSAK baru. Apabila perusahan telah mengetahui ada praktik tidak 

sehat dalam perusahaan seharusnya dihentikan. Informasi tentang kinerja suatu 

perusahaan terutama tentang profitabilitas, dibutuhkan untuk mengambil 

keputusan tentang sumber ekonomi yang akan dikelola oleh suatu perusahaan di 

masa yang akan datang. 

Selama penyelidikan, telah ditemukan masalah mengenai perlakuan 

akuntansi transaksi bagian dalam produk bisnis visual. Adapun gambaran dari 

transaksi bagian (jual-beli transaksi) dan perlakuan akuntansi dalam produk bisnis 

visual, merujuk ke bagian mengenai transaksi dalam Bisnis PC yang sama berlaku 

untuk kedua transaksi. Dalam bisnis produk visual, transaksi bagian dengan 

ODMs yang dilakukan untuk melengkapi volume produksi manufaktur, 

tergantung pada permintaan aktual. Hal ini berbeda dengan praktik di Bisnis PC 

(dijelaskan dalam laporan), dengan tidak ada bukti ditemukan yang menunjukkan 
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bahwa keuntungan yang sengaja dibesar-besarkan, meningkatkan volume 

transaksi atau dampak yang dimaksud dari perlakuan akuntansi tersebut adalah 

sebagai berikut: 

Dampak perubahan kebijakan akuntansi atau koreksi atas kesalahan 

mendasar harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian 

kembali (restatement) untuk periode yang telah disajikan sebelumnya dan 

melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian sebagai suatu 

penyesuaian pada saldo laba awal periode. Menunjuk sebuah komite khusus untuk 

mencoba memenangkan kembali kepercayaan dan mencegah penyimpangan lebih 

lanjut. Toshiba perlu meningkatkan reformasi struktural yang bertujuan untuk 

meningkatkan pendapatan secara nyata. Toshiba juga harus mendeskripsikan 

langkah-langkah untuk mereformasi budaya perusahaan disalahkan yang menekan 

manajer untuk memenuhi target realistis, dan untuk memperkuat fungsi 

pengawasan komite audit. Teknik yang digunakan oleh perusahaan baik besar 

maupun sedang ialah mampu menilai dan mengatasi resiko salah saji.  

Kasus Toshiba bukanlah yang pertama di Jepang atau dunia. Toshiba 

melakukan berbagai cara baik mengakui pendapatan lebih awal atau menunda 

pengakuan biaya pada periode tertentu namun dengan metode yang menurut 

investigator tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Seperti kesalahan penggunaan 

percentage of completion untuk pengakuan pendapatan proyek, cash based ketika 

penggunaan provisi yang seharusnya dengan metode akrual memaksa supplier 

menunda penerbitan tagihan meski pekerjaan sudah selesai. . Manajemen biasanya 

mengeluarkan tantangan target yang besar itu sebelum akhir kuartal/tahun fiskal. 
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Hal ini mendorong kepala unit bisnis untuk menggoreng catatan akuntansinya. 

Laporan itu juga mengatakan bahwa penyalahgunaan prosedur akuntansi secara 

terus-menerus dilakukan sebagai kebijakan resmi dari manajemen. Skandal ini 

juga disebabkan oleh budaya PT. Toshiba yang kurang baik tidak bisa melawan 

atasan. Maksudnya melawan adalah koreksi atas kesalahan manajemen 

mengambil keputusan. Dari sini lah karyawan PT. Toshiba mengakal-akali 

laporan keuangan agar terlihat profit, padahal tidak mencerminkan keuangan yang 

sebenarnya (http://Seminar-Akuntansi-Keuangan/Toshiba-Scandal-2015.com) 

Dari kasus tersebut menggambarkan bahwa penerapan manajemen laba 

dalam suatu perusahaan akan memiliki dampak negatif terhadap perusahaan dan 

dapat merugikan pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan 

tersebut. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan manajer dalam melakukan 

manajemen laba, diantaranya jumlah dewan komisaris, dan persentase 

kepemilikan institusional yang merupakan bagian dari mekanisme corporate 

governance, selain itu faktor lain yang juga menyebabkan manajer melakukan 

manajemen laba adalah asimetri informasi dan ukuran perusahaan. 

Corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value added) 

untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, 

pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan 

benar (akurat) dan tepat waktunya dan kedua, kewajiban perusahaan untuk 

melakukan pengungkapan secara akurat, tepat waktu dan transparan terhadap 

semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan dan stakeholder. Secara singkat 
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ada empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep corporate governance 

ini, yaitu fairness, transparancy, accountability, dan responsibility. Keempat 

komponen tersebut penting karena penerapan prinsip corporate governance secara 

konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. Selain itu juga 

mencatat prinsip aktivitas rekayasa kinerja yang mengakibatkan laporan keuangan 

tidak menggambarkan nilai fundamental perusahaan (Sutedi, 2011: 2). 

 Rekayasa kinerja yang dikenal dengan istilah manajemen laba (earning 

management) sejalan dengan teori agensi (agency theory) yang menekankan 

pentingnya pemilik perusahaan (principles) menyerahkan pengelolaan perusahaan 

kepada professional (agents) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk 

menjalankan suatu usaha. Namun, pemisahan ini memiliki sisi negatif, 

keleluasaan manajemen untuk memaksimalkan laba akan mengarah pada proses 

memakimalkan kepentingan manajemen sendiri dengan biaya yang harus 

ditanggung pemilik perusahaan. Kondisi ini terjadi karena asimetri informasi 

(information asymmetry) antara manajemen dan pihak lain yang tidak mempunyai 

sumber dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan 

untuk memonitor tindakan manajemen (Sutedi, 2011: 3). 

Rekayasa ini merupakan upaya manajemen untuk merubah laporan 

keuangan dengan tujuan untuk menyesatkan pemegang saham yang ingin 

mengetahui kinerja ekonomi perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil 

kontraktual yang mengandalkan angka-angka akuntansi yang dilaporkan. Dengan 

demikian secara prinsipil manipulasi ini tidak sejalan dengan corporate 

governance (Sutedi, 2011: 4). 
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Pada prinsipnya corporate governance menyangkut kepentingan para 

pemegang saham, perlakuan yang sama terhadap pemegang saham, peranan 

semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam corporate governance, 

transparansi dan penjelasan, serta peranan dewan komisaris dan komite audit 

(Sutedi, 2011: 4). 

Kegagalan perusahaan berskala besar, skandal-skandal keuangan dari 

krisis-krisis ekonomi diberbagai negara, telah memusatkan perhatian kepada 

pentingnya corporate governance. Kebijakan lembaga keuangan berskala besar 

dalam pendanaan perusahaan-perusahaan melalui pinjaman atau pemberian modal 

perusahaan, mulai memasukkan syarat-syarat pelaksanaan corporate governance 

pada perusahaan-perusahaan yang didanainya tersebut (Sutedi, 2011: 4).   

Selain lemahnya penerapan corporate governance pada perusahaan yang 

mengakibatkan terjadinya asimetri informasi, faktor lain yang mempengaruhi 

praktik manajemen laba yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan juga 

menanggung peranan penting dalam perusahaan yang melakukan praktik 

manajemen laba. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak 

melakukan praktik manajemen daripada perusahaan besar (Wenimanggau, 2016). 

Penelitian terdahulu mengenai mekanisme corporate governance dan 

ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dilakukan oleh Nurjannah (2017) 

yang dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional dan dewan pengawas syariah 

berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan komite audit 
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dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen 

laba. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan 

oleh Nurjannah (2017). Penelitian ini terdapat tiga perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya. Pertama, perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya pada bagian 

dari mekanisme corporate governance yaitu Dewan Pengawas Syariah diganti 

dengan Dewan Komisaris. Hal ini karena dewan komisaris memiliki tanggung 

jawab terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada perusahaan yang tidak 

beroperasi dalam sistem syariah, sedangkan dewan pengawas syariah hanya 

diperuntukkan bagi perusahaan yang beroperasi menggunakan sistem syariah. 

Kedua, perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah penambahan variabel 

independen yaitu Asimetri Informasi. Hal ini karena adanya kaitan corporate 

governance dengan hubungan keagenan. Pada prinsipnya corporate governace 

merupakan alat yang digunakan untuk mencegah perilaku manajer yang 

mementingkan diri sendiri serta adanya keterbukaan informasi antara manajer 

dengan pemakai laporan keuangan. Ketiga, perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian sebelumnya adalah populasi dan sampel yang digunakan. Peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur sektor aneka 

industri, hal ini karena adanya skandal yang baru terjadi pada perusahaan 

manufaktur pada tahun 2015 lalu. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Mekanisme 

Corporate Governance, Asimetri Informasi, dan Ukuran Perusahaan 
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Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Aneka Industri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 

2013-2016”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka permasalahan 

pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah jumlah dewan komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap 

praktik manajemen laba? 

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap 

praktik manajemen laba? 

3. Apakah asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap praktik 

manajemen laba? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap praktik 

manajemen laba? 

5. Apakah jumlah dewan komisaris, kepemilikan institusional, asimetri 

informasi dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap praktik manajemen laba? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan bukti empiris tentang:  

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah anggota dewan komisaris terhadap 

praktik manajemen laba. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik 

manajemen laba. 

3. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi terhadap praktik manajemen 

laba. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen 

laba. 

5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah dewan komisaris, kepemilikan 

institusional, asimetri informasi dan ukuran perusahaan secara bersama-

sama terhadap praktik manajemen laba. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan 

informasi bagi:  

1. Bagi Perusahaan 

a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan 

bisnis yang rasional dimana nantinya dapat menciptakan suatu iklim 

bisnis yang memungkinkan bagi semua pihak yang berkepentingan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

tambahan informasi bagi penentuan kebijakan khususnya tentang 

kebijakan manajemen laba. 
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2. Bagi akademis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan, terutama yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dalam 

penelitian ini. 

3. Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pembanding antar teori yang 

diterima selama di bangku kuliah dengan praktik yang dilakukan di 

perusahaan. 

4. Bagi investor  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu masukan dalam 

pengambilan keputusan investasi saham, terutama dalam menilai kualitas 

informasi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 

1.5 Sistematika Penulisan  

Untuk mengetahui penyusunan penelitian ini secara garis besarnya, penulis 

membagi menjadi lima bab seperti yang diuraikan dalam sistematika penulisan 

berikut ini. 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini meliputi latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini menguraikan tentang beberapa teori yang digunakan 

dalam penelitian ini, antara lain: Mekanisme Corporate 

Governance, Asimetri informasi, dan Ukuran Perusahaan. Pada 
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bab ini dijabarkan pula hasil dari penelitian terdahulu serta 

hipotesis penelitian yang akan digunakan. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan tentang desain penelitan, objek 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, pengukuran variabel dan pengujian hipotesis. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS DATA  

Dalam bab ini berisikan tentang deskripsi dari objek penelitian, 

kemudian hasil analisis data dari pengujian-pengujian statistik dan 

diakhiri dengan interprestasi hasil berupa penolakan atau 

penerimaan hipotesis yang diuji.  

BAB VI  : PENUTUP 

Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian, 

keterbatasan penulisan dan saran-saran yang diperlukan untuk 

mengambil keputusan-keputusan serta untuk penelitian dimasa 

yang akan datang. 

 

 

 


