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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan perlu disusun dengan dengan baik agar tidak terjadi 

kesalahan dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan di ambil oleh para 

pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Pentingnya sumber pendanaan 

eksternal bagi perusahaan seringkali beredar isu mengenai usaha manajer 

perusahaan untuk memanifulasi laba untuk memperoleh beberapa keuntungan 

pribadi. Sri Sulistyanto (2008) berpendapat bahwa Manajemen Laba merupakan 

upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-

informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui para 

pemegang saham yang  ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.  

Kajian mengenai tindakan Manajemen Laba semakin meningkat dengan 

terbukanya skandal keuangan berskala besar. Kasus dari perusahaan 

pertambangan yaitu PT Ancora Mining Service (AMS), pada tahun 2011 

dilaporkan Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) ke Direktorat Jenderal 

Pajak (DJP) Kementerian Keuangan atas dugaan manipulasi laporan keuangan. 

Ketua Bagian Investigasi FMPK, Mustopo, menjelaskan, indikasi manipulasi itu 

terlihat dari adanya penghasilan sebesar Rp 34,9 miliar namun tidak ada 

pergerakan investasi. Selain itu, ditemukan bukti pembayaran bunga sebesar Rp 

18 miliar padahal AMS mengaku tidak memiliki utang. FMPK juga menemukan 

bukti piutang senilai Rp 5,3 miliar namun tidak ada kejelasan transaksinya. 
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(www.republika.co.id). PT Garda Tujuh Buana Tbk melakukan Pemalsuan 

laporan keuangan periode 2012. Perusahaan pada tahun 2012 menunjukan hasil 

yang fantastid dengan mencatatkan penjualan sebesar Rp1.148,05 milyar atau 

naik sebesar Rp1.112 milyar (2,988%). Kenaikan penjualan sebesar itu Harga 

Pokok Penjualan (HPP) yang dikeluarkan hanya sebesar Rp198,07 milyar atau 

17% dari nilai penjualannya (www.neraca.co.id) 

Contoh lain dari kasus manajemen laba yang terjadi di perusahaan besar di 

Indonesia baru-baru ini adalah PT Timah (persero) Tbk . PT Timah (persero) Tbk 

memberikan laporan keuangan fiktif pada semester I tahun 2015, kegiatan laporan 

keuangan fiktif ini dilakukan guna menutupi kinerja keuangan perusahaan yang 

terus memburuk. Laporan keuangan semester I tahun 2015 PT Timah mengalami 

kerugian sebesar Rp. 59 milyar, tetapi yang dilaporkan manajemen bahwa PT 

Timah berhasil melakukan kegiatan efisiensi dan strategi yang tepat dan 

membuahkan kinerja yang positif. Selain penurunan laba, PT Timah juga 

mencatatkan peningkatan utang, pada tahun 2013 utang perseroan hanya sebesar 

Rp. 263 milyar namun pada tahun 2015 meningkat hingga Rp. 2,3 triliun 

(www.okezone.com).  

Perkembangan saat ini menunjukkan bahwa investor tidak hanya 

membutuhkan akuntabilitas dan evaluasi kinerja perusahaan melalui laporan laba 

saja, tetapi juga mempertimbangkan laporan pertanggungjawaban perusahaan 

untuk karyawan, masyarakat dan lingkungan. Investor juga mempertimbangkan 

pengungkapan tanggung jawab sosial dalam evaluasi kinerja perusahaan, sehingga 

menuntut transparansi dalam pelaporan kinerja sebagai komponen penting, seperti 

http://www.republika.co.id/
http://www.okezone.com/
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pengungkapan corporate social responsibility (CSR) yang menyediakan 

transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik. CSR adalah proses untuk 

mengkomunikasikan dampak operasi perusahaan kepada kelompok tertentu baik 

pemangku kepentingan, dampak terhadap masyarakat sosial dan juga lingkungan 

(Hackston dan Milne dalam Sembiring 2017). CSR mencerminkan komitmen 

perusahaan untuk memperhitungkan dampak dari operasi perusahaan bagi sosial, 

ekonomi, dan lingkungannya, tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa 

perusahaan yang melakukan kegiatan CSR yang tinggi merupakan perusahaan 

yang memiliki komitmen yang kuat untuk lingkungan (Hong dan Andersen dalam 

Sembiring 2017).  

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda atau adanya 

pertentangan arah hubungan antara manajemen laba dan CSR. Beberapa 

penelitian terdahulu menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara CSR dan 

manajemen laba, namun penelitian lain justru membuktikan adanya pengaruh 

negatif antara pengungkapan CSR dan manajemen laba. Manajer dapat memiliki 

insentif untuk melakukan kegiatan CSR sebagai bentuk pencitraan dan pertahanan 

terhadap reaksi monitoring dari pemangku kepentingan yang dapat mengancam 

posisi manajer dan merusak reputasi perusahaan, yang disebabkan oleh hilangnya 

kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap manajer karena 

manajemen laba yang dilakukan manajer (Prior et al. dalam Sembiring 2017), 

namun di sisi lain pengungkapan kegiatan CSR dalam laporan tahunan mereka 

akan membuat informasi keuangan menjadi lebih jelas dan transparan. Menurut 

Kim et al.dalam Sembiring (2017), pelaporan CSR merupakan pelaporan dari 
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aktivitas tanggung jawab sosial yang umum bagi investor, pelanggan, dan pihak 

stakeholder lainnya untuk menuntut transparansi yang lebih besar mengenai 

semua aspek bisnis, sehingga dengan adanya pelaporan CSR laporan tahunan 

menjadi lebih terpercaya bagi investor maupun pihak yang menggunakan laporan 

tersebut dalam pengambilan keputusan.  

Perusahaan yang bertanggungjawab secara sosial, bersedia mengeluarkan 

upaya dan sumber daya untuk menerapkan kegiatan CSR dan berusaha untuk 

memenuhi harapan etis dari pemegang saham dalam masyarakat, cenderung 

membatasi penggunaan manajemen laba. Sehingga memberikan investor 

informasi keuangan yang lebih transparan dan dapat diandalkan. Kim et al. dalam 

Sembiring (2017) menyatakan hubungan antara kinerja CSR dan pelaporan dan 

manajemen laba dapat menjadi pertanyaan penelitian yang penting karena 

inkonsistensi hasil penelitian sebelumnya. Kim et al. dalam Sembiring (2017) 

menyatakan bahwa ketidakkonsistenan hasil penelitian CSR terdahulu karena 

adanya dua teori yang bertentangan (competing theories) yang memberikan 

prediksi yang berbeda tentang arah hubungan antara tingkat pelaporan CSR, 

tingkat kinerja CSR, dan manajemen laba. Dua teori yang bertentangan tersebut 

adalah teori berbasis ekonomis (economic-based theory) dan teori berbasis sosial-

politis (socio-political theory). Clarkson dan Richardson dalam Sembiring (2017) 

menunjukkan bahwa teori berbasis ekonomi (economic-based theory) yang dapat 

menjelaskan hubungan antara tingkat pelaporan CSR dan tingkat kinerja CSR, 

sedangkan hasil dari Kim et al.dalam Sembiring (2017) menunjukkan dukungan 

empiris untuk teori sosial-politik (socio-political theory) yang menyatakan bahwa 
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perusahaan melakukan CSR dengan premis bahwa keputusan bisnis dan hasil, 

termasuk dampak positif dan negatif yang disebabkan oleh perusahaan tidak 

hanya dirasakan oleh perusahaan dan pemangku kepentingan, tetapi juga publik 

secara luas, sehingga setiap keputusan yang diambil tidak hanya 

mempertimbangkan motivasi ekonomi saja, tetapi juga mempertimbangkan 

dampak lingkungan yang ditimbulkan. 

Menurut Naftalia (2013) salah satu penyebab manajemen laba adalah 

leverage. Dengan adanya leverage hal itu dapat menunjukkan seberapa besar asset 

perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Ditemukannya bukti bahwah manajer 

melakukan manajemen laba untuk meningkatkan laba bersih sebelum 

ditemukannya pelanggaran persyaratan hutang, karena semakin besar hutang yang 

dimiliki perusahaan maka semakin ketat pengawasan yang dilakukan oleh 

kreditor, sehingga fleksibilitas manajemen untuk melakukan earnings 

management semakin berkurang. Perusahaan yang mempunyai leverage tinggi 

diduga melakukan earnings management karena perusahaan terancam default 

yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya.  

Dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk 

menekan manajer untuk mengungkapkan CSR. Jaggi et al. dalam Sembiring 

(2017) menemukan bahwa tingginya proporsi komisaris independen dapat 

menurunkan manajemen laba akrual yang dilakukan oleh manajer. Komisaris 

independen akan menjalankan proses monitoring yang lebih efektif terkait 

manajemen laba. Monitoring yang dilakukan menunjukkan bahwa dewan 

komisaris yang independen memiliki kecenderungan menghalangi manajer untuk 



6 
 

melakukan manajemen laba, sehingga kualitas laba yang dilaporkan menjadi lebih 

tinggi. Jo dan Harjoto dalam Sembiring (2017) menunjukkan bahwa diantara 

berbagai atribut tata kelola perusahaan, persentase dewan independen memiliki 

tingkat signifikansi dan memiliki korelasi positif yang paling tinggi, terkait 

dengan keputusan mengenai kegiatan CSR perusahaan. Fama dan Jensen dalam 

Sembiring (2017) menyatakan bahwa komisaris independen dapat menjadi 

monitoring yang penting atas prilaku top manajer. Dewan komisaris yang 

independen dapat secara efektif mengontrol mekanisme yang dilakukan oleh top 

manajer dalam perbedaan kepentingan dengan melakukan penunjukkan, 

pemecatan, dan penagihan denda kontrak kerja yang tepat atas prilaku pencitraan 

melalui kegiatan CSR oleh top manajer.  

Beberapa penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

memiliki pengaruh yang signifikan dalam keputusan organisasi. Shleifer dan 

Vishny dalam Sembiring (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh pada keputusan organisasi dengan adanya voting power yang 

dimilikinya sebagai pertentangan terhadap asimetri informasi oleh shareholders. 

Dengan menggunakan kekuatan dari informasi instiusional investor memiliki 

kecenderungan untuk lebih aktif terlibat dalam keputusan perusahaan 

dibandingkan pemegang saham non-institusional. Penelitian Hermanto (2013) dan 

Rice (2013), menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki proporsi yang 

cukup besar berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba perusahaan yang 

terdaftar di di Bursa Efek Indonesia.  
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Carolyn Lukita Sembiring (2017). Perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel yang digunakan 

peneliti terdahulu adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 

sebagai variabel independen,  komisaris independen dan kepemilikan institusional 

sebagai variabel pemoderasi sedangkan dalam penelitian ini menambahkan 

variabel baru sebagai variabel independen yaitu leverage. Objek yang digunakan 

penelitian terdahulu adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2014 sedangkan penelitian ini menggunakan objek perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI dengan periode 2014-2016. Perusahaan 

pertambangan adalah jenis industri yang sangat sensitif terhadap pencemaran 

lingkungan. Selain itu industri pertambangan termasuk dalam industri high profile 

yang memiliki visibilitas dari stakeholder, risiko politis yang tinggi, dan 

menghadapi persaingan yang tinggi. Industri high profile umumnya merupakan 

industri yang memperoleh sorotan dari masyarakat karena aktivitas operasinya 

memiliki potensi bersinggungan dengan kepentingan luas (stakeholder). Oleh 

karena itu, penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek 

penelitian, untuk menguji apakah variabel kepemilikan institusional dan komisaris 

independen dapat melemahkan keterkaitan antara corporate social responsibility 

dan leverage dengan manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang sebelumnya di bahas maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ‘‘PENGARUH 
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PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DAN  

LEVERAGE TERHADAP MANAJEMEN LABA DENGAN KOMISARIS 

INDEPENDEN DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL SEBAGAI 

VARIABEL MODERATING (STUDI PADA PERUSAHAAN 

PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 

PERIODE 2014-2016)’’ 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh 

terhadap manajemen laba? 

2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap hubungan antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen laba? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap hubungan antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen laba? 

4. Apakah leverage  berpengaruh terhadap manajemen laba? 

5. Apakah  komisaris independen berpengaruh terhadap hubungan antara 

leverage dan manajemen laba? 

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap hubungan antara 

leverage dan manajemen laba? 

1.3  Tujuan penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:  
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1. Untuk menguji pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosisal terhadap 

manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016. 

2. Untuk menguji komisaris independen terhadap hubungan antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen laba 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. 

3. Untuk menguji kepemilikan institusional terhadap hubungan antara 

pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan manajemen laba 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. 

4. Untuk menguji laverage terhadap manajemen laba pada perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2014-2016. 

5. Untuk menguji komisaris independen terhadap hubungan antara laverage 

dan manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI 

periode 2014-2016. 

6. Untuk menguji kepemilikan institusional terhadap hubungan antara  

leverage dan manajemen laba pada perusahaan pertambangan yang 

terdaftar di BEI periode 2014-2016. 

1.4 Manfaat penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif 

bagi pembaca dan memberikan kontribusi dalam ilmu bidang Akuntansi 
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terutama mengenai pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial 

Perusahaan dan Leverage terhadap Mnajemen Laba dengan Komisaris 

Independen dan Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi. 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama 

dalam bidang akuntansi keuangan dan perilaku manajemen, khususnya 

dalam bidang manajemen laba. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan 

referensi dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan 

dengan faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemakai Laporan Keuangan 

Dapat memberikan gambaran mengenai pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan dan mengetahui pengaruh pengungkapan 

tanggung jawab sosial perusahaan dan leverage terhadap manajemen 

laba dengan komisaris independen dan kepemilikan institusional 

variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang go publik di 

Indonesia sehingga dapat membantu investor dalam membuat 

keputusan investasi yang tepat dalam mengambil keputusan. 

b. Bagi Perusahaan 

Memberikan sedikit masukan dalam mencermati perilaku manajemen 

dalam melakukan manajemen laba pada laporan keuangan yang 

berkaitan dengan pencapaian kepentingan manajemen dalam suatu 

perusahaan. 
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c. Bagi Peneliti  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan literatur 

mengenai pengaruh komisaris independen dan kepemilikan 

institusional. Selain itu, penelitian ini bermanfaat sebagai aplikasi ilmu 

dibidang akuntansi yang telah peneliti peroleh selama proses 

perkuliahan serta sebagai bahan referensi bagi penelitian yang akan 

datang. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan sacara ringkas isi 

masing-masing bab dengan sistematis berikut ini: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penulisan dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdiri dari pengertian secara umum tentang topik masalah, 

kemudian menguraikan konsep teori secara mendalam 

berhubungan dengan masalah yang diteliti, dan deakhiri dengan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, model penelitian dan 

pengembangan hipotesis. 

 

 



12 
 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini mengurai tentang metode penelitian yang dilakukan yang 

meliputi lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

definisi operasional dan pengukuran variabel, dan metode analisis 

data yang digunakan untuk menarik kesimpulan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, 

menguraikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil penelitian 

tersebut.  

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan 

dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis. 


