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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada saat ini persaingan dalam dunia usaha terus berkembang dengan 

pesatnya. Dengan adanya persaingan tersebut perusahaan dituntut untuk lebih siap 

dalam menjalankan usahanya. Hal ini dimaksudkan agar perusahaan – perusahaan 

tersebut dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan tetap bertahan dalam 

persaingan yang tajam tersebut. Namun dengan kondisi persaingan yang terus 

meningkat pada masa sekarang ini, tujuan tersebut tidak mudah dicapai.  

Kesiapan perusahaan menghadapi persaingan yang tajam ini harus 

diawali dari dalam itu sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan 

harus melakukan berbagai fungsi dan kegiatan. Hal ini yang dilakukan oleh 

perusahaan sektor pertambangan. 

UU Minerba No.4 Tahun 2009 Pertambangan adalah sebagian atau 

seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan 

mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan 

dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Sedangkan,  pertambangan batubara 

Menurut UU Minerba No. 4 Tahun 2009 adalah tentang pertambangan endapan 

karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan 

aspal. Perusahaan pertambangan batubara di Indonesia merupakan bidang 
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perusahaan yang diandalkan karena salah satu sumber kekayaan alam yang ada di 

Indonesia. Perusahaan pertambangan batubara memiliki potensi yang menjanjikan 

untuk berkembanng namun terkendala dengan pengelolaannya yang cukup rendah 

dengan biaya investasi yang sangat besar dan berjangka panjang. Hal ini 

memberikan celah bagi manajemen untuk bertindak sesuai keinginan mereka demi 

mendapatkan modal investasi dengan melakukan praktik manajemen laba. 

Dalam praktik manajemen laba yang menjadi sasaran manajemen adalah 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan output akhir dalam proses 

akuntansi. Laporan keuangan memiliki peranan penting bagi pengukuran dan 

penilaian kinerja sebuah perusahaan. Menurut IAI tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi laporan keuangan, kinerja 

perusahaan, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Praktik manajemen laba yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk 

memaksimumkan laba yang diperoleh. Hal ini terlihat pada kasus Grup Bakrie, 

yaitu PT Bumi Resources Tbk (Bumi). PT. Bumi Resource Tbk dalam setiap 

menjalankan usahanya tentu saja memiliki tujuan yang mendasar yaitu 

mendapatkan keuntungan atau laba. Laba merupakan selisih antara pendapatan 

yang diperoleh suatu perusahaan pada suatu periode dengan beban-beban yang 

terjadi selama periode tersebut. Manajemen PT. Bumi Resource Tbk sebagai 

pengelola perusahaan juga dalam melakukan kebijakan-kebijakan akuntansinya 

berusaha untuk memajukan perusahaan dalam pencapaian laba yang tentunya 

semakin tahun akan semakin bertambah sehingga baik kinerja manajemen atau 



3 
 

perusahaan dapat dinilai baik. Laporan keuangan PT. Bumi Resource Tbk selama 

tahun 2002-2011 dapat dilihat sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Earning After Tax and Closing Price 

PT. Bumi Resource Tbk 

Tahun 2002-2011 (dalam jutaan rupiah) 

Tahun  Laba Bersih Harga Saham  

  (earning after tax) (closing Price) 

2002 135.578 460 

2003 146.876 500 

2004 1.211.770 800 

2005      1.222.099     760  

2006 222.304.589 900 

2007 789.003.841 6000 

2008 645.365.258 910 

2009    190.448.692      2425  

2010 311.179.547 3075 

2011   241.336.629      3350  

    Sumber: Data Laporan Keuangan PT. Bumi Resource Tbk 

 

Dari data laporan keuangan PT. Bumi Resource Tbk di atas, dapat 

dilihat bahwa laba perusahaan mengalami kenaikkan yang memberikan indikasi 

bahwa kinerja perusahaan baik, akan tetapi terjadi ketidak seimbangan antara 

laba yang didapat dibandingkan dengan harga saham yang ada. Dimana 

seharusnya laba yang tinggi dapat menaikkan harga saham begitupun 
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sebaliknya saat laba perusahaan turun maka harga saham perusahaan juga ikut 

turun. Ini terjadi pada tahun  2004  ke  tahun  2005  dimana  laba  yang  

diperoleh  dari  1.079.520  naik menjadi 1.222.099 tetapi harga saham malah 

turun dari 800 ke 760, sedangkan pada tahun 2009 ke 2011 terjadi kebalikannya 

yaitu laba perusahaan turun tetapi harga sahamnya naik. Adanya 

ketidakseimbangan tersebut memberikan asumsi bahwa telah terjadi praktik 

manajemen laba yang dilakukan manajemen dengan menggunakan pola Income 

Maximization dan Income Minimization untuk kepentingan sendiri maupun 

perusahaan. Turunnya laba bersih pada PT. Bumi Resource Tbk merupakan 

akibat tingginya beban keuangan, tingkat utang yang tinggi dan beban bunga 

utang yang tinggi (http://rimanews.com). Pada kasus tersebut bertentangan 

dengan teori Sri sulistyanto (2008) yang mengemukakan bahwa kemampuan 

perusahaan untuk menghasilkan laba meningkat,   maka   harga   saham   akan   

meningkat.   Atau   dengan   kata   lain profitabilitas akan mempengaruhi harga 

saham. 

Fenomena lainnya terjadi pada induk PT. Freeport yaitu Freeport 

McMoran Inc pada tahun 2017. Kisruh antara PT. Freeport Indonesia dengan 

pemerintah telah memicu kejatuhan harga saham perusahaan tambang asal 

Amerika, Freeport McMoran Inc. Harga saham Freeport McMoran pada 

perdagangan 22 Februari 2017 ditutup turun 2,83 persen menjadi 13,37 sen 

dolar Amerika Serikat per saham. Ini merupakan penurunan yang keenam 

kalinya sejak 14 Februari 2017. Alhasil, sepanjang Februari 2017, harga saham 

perusahaan induk PT. Freeport Indonesia ini telah jatuh 17,35 persen dari posisi 

http://rimanews.com/
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akhir Januari di posisi 16,65 sen dolar AS. (http://databoks.katadata.co.id) 

Dalam upaya menyempurnakan hasil laporan keuangan, muncul konsep 

konservatisme akuntansi. Konservatisme Akuntansi adalah prinsip dalam 

pelaporan keuangan yang dimaksudkan untuk mengakui dan mengukur aset dan 

laba yang dilakukan dengan penuh kehati-hatian oleh karena aktivitas ekonomi 

dan bisnis yang dilingkupi ketidakpastian dijelaskan dalam penelitian Wibowo 

dalam Soraya (2014). 

Menurut Herawaty (2008), Teori Keagenan memberikan pandangan 

bahwa masalah manajemen laba dapat diminimumkan dengan pengawasan sendiri 

melalui Good Corporate Governance.  Hal ini menunjukkan perlu adanya suatu 

mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan 

baik kepentingan manajemen maupun pemegang saham dijelaskan dalam 

penelitian Ujiyanto dan Pramuka dalam Dahayani, Budiarta, dan Suardika (2017) . 

Mekanisme monitoring yang dimaksud adalah dengan menerapkan komisaris 

independen. 

Dewan komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris, 

yang secara umum bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen 

perusahaan. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan 

fungsi monitoring. Menurut Wardhani dalam Triwahyuningtias (2012), Komisaris 

independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan 

yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen 

perusahaan yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh 
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manajemen. Struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu instrumen atau alat 

yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim 

terhadap sebuah perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan 

sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Dengan 

meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini berdampak baik kepada 

perusahaan serta memenuhi keinginan dari para pemegang saham. Semakin besar 

kepemilikan manajerial dalam perusahaan berbanding lurus dengan meningkatnya 

kinerja perusahaan, karena manajemen memiliki tanggung jawab yang besar 

untuk memenuhi keinginan para pemegang saham sehingga manajemen akan 

semakin giat untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Manajemen akan 

merasakan manfaat secara langsung dari yang dikerjakannya sekaligus akan 

menanggung kerugian apabila salah dalam menentukan keputusan, maka untuk 

menjaga kinerjanya manajer akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu 

keputusan dijelaskan dalam penelitian Soraya (2014). Diduga, kepemilikan 

manajerial berpengaruh memperkuat penggunaan praktik konservatisma akuntansi 

dan Komisaris Independen dalam manajemen laba. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “ Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Komisaris 

Independen Terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Manajerial 

Sebagai Variabel Moderating” 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Intan Soraya (2014). Perbedaan penelitian ini 
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dengan penelitian sebelumnya adalah Variabel yang digunakan peneliti terdahulu 

adalah konservatisme akuntansi sebagai variabel independen dan kepemilikan 

manajerial sebagai variabel moderating sedangkan dalam penelitian ini peneliti 

menambah variabel baru sebagai variabel independen yaitu Komisaris 

Independen. Objek yang digunakan peneliti terdahulu adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2010-2012 sedangkan penelitian ini 

peneliti menggunakan objek perusahaan pertambangan batubara yang terdaftar di 

BEI periode 2013-2016. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis 

menyimpulkan rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut: 

1.  Apakah konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

2.  Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba ?    

3. Apakah pengaruh konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba dengan     

kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating ?  

4. Apakah pengaruh Komisaris Independen terhadap manajemen laba dengan 

kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini ialah untuk menganalisis: 
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1.   Untuk menguji pengaruh konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba  

di Perusahaan Pertambangan Batubara.  

2.   Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap manajemen laba di   

Perusahaan Pertambangan Batubara.  

3.   Untuk menguji pengaruh konservatisme akuntansi terhadap manajemen laba 

dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating di Perusahaan 

Pertambangan Batubara.  

4.  Untuk menguji pengaruh Komisaris Independen terhadap manajemen laba 

dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel moderating di Perusahaan 

Pertambangan Batubara. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.    

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan mengenai bagaimana   

penerapan metode konservatisma akuntansi dan Komisaris Independen dalam 

suatu perusahaan dapat mempengaruhi praktik manajemen laba dalam 

laporan tahunan perusahaan.  

2. Memberikan kontribusi praktis bagi perusahaan/manajemen tentang manfaat 

penerapan metode konservatisma akuntansi dan  Komisaris Independen. 

3. Sebagai bahan pertimbangan Pemerintah dan lembaga-lembaga penyusun 

standar akuntansi dalam meningkatkan kualitas standar peraturan yang sudah 

ada.  
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4. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran secara umum bagian – bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara ringkas isi masing 

– masing bab dengan sistematis berikut ini: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan secara 

ringkas fenomena penelitian, teori penelitian, objek penelitian, populasi 

penelitian, sampel yang digunakan dalam penelitian ini, perbedaan 

penelitian sebelumnya dengann penelitian yang sedang dilakukan dan 

diakhiri dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

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, pandangan islam terhadap manajemen 

laba dan diakhiri dengan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, 

model penelitian, dan pengembangan hipotesis.  
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan 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 terdapat hasil dan pembahasan yang meliputi Statistik 

Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dengan pengujian Normalitas, 

Multikolinearitas, Autokorelasi, Heterokedastisitas, dan diakhiri dengan  

analisis regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini, pembahasan penelitian yang dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Dalam bab ini terdapat kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian 

dan saran – saran penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 


