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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 di capai. 

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 2009Pertambangan adalahsebagian 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 tentang adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, 

termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Perusahaan pertambangan 

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

batubara memiliki potensi yang menjanjikan untuk berkembang namun terkendala 

dengan pengelolaannya yang cukup rendah dengan biaya investasi yang sangat 

besar dan berjangka panjang. 

Hal tersebut memberikan celah bagi manajemen untuk bertindak sesuai 

keinginan mereka demi mendapatkan modal investasi dengan melakukan praktik 

manajemen laba. Praktik manajemen laba (Earning Management) adalah suatu 

pemilihan kebijakan akuntansi yang digunakan manajer dalam memperbagus laba 

pada laporan keuangan perusahaan yang dikelola sehingga terlihat bahwa 

perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik. 

Dalam Praktik Manajemen laba yang menjadi sasaran manajemen adalah 

Laporan Keuangan. Laporan keuangan merupakan output akhir dalam proses 

akuntansi. Laporan keuangan mempunyai 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 perubahaan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah 

besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Praktik Manajemen Laba sering digunakan oleh perusahan untuk 

memaksimumkan laba yang diperoleh.Hal ini terlihat dalam beberapa kasus di 

perusahaan pertambangan batubara PT. Berau Coal Energy menyatakan adanya 

penyimpangan keuangan hingga sebesar US$ 500 juta dari pinjaman dan investasi 

selama satu dekade terakhir. Jonathan Russell, Assistant CityEditor sebagaimana 
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dikutip oleh The Daily Telegraph pada tanggal 24 September 2012 menyatakan 

perusahaan ini mengumumkan penyelidikan pada hari Senin, menghabiskan 

sahamnya jatuh oleh selama tiga bulan, setelah menerima file berisi informasi 

rinci dari whistleblower. Perusahaan mengatakan: "Sebuah penyelidikan 

independen telah ditugaskan untuk menyelidiki tuduhan secara mendesak. 

Perusahaan juga bermaksud untuk menghubungi otoritas terkait di Inggris dan 

Indonesia."International Lawfirm Macfarlanes telah ditugaskan untuk 

membuktikan dugaan penyimpangan keuangandalam "dana pembangunan" di 

bagian milik Berau Coal Energy (Mariana,2013). 

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan dugaan manipulasi 

pelaporan penjualan tiga perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie kepada 

Direktorat Jendaral Pajak. ICW menduga rekayasa pelaporan yang dilakukan PT 

Bumi Rresources Tbk. dan anak usaha yang menyebabkan kerugian Negara 

sebesar US$ 620,49 juta. Hasil perhitungan ICW dengan menggunakan berbagai 

data primer termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, menunjukkan  

laporan penjualan Bumi selama 2003-2008 lebih rendah US$ 1,06 miliar dari 

yang sebenarnya. Akibatnya selama itu pula diperkirakan kerugian negara dari 

kekurangan penerimaan.  

Kasus lain yang pernah terjadi adalah kasus pajak yang dilakukan oleh 

Grup Bakrie, salah satunya adalah kasus PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang 

merupakan salah satu perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie selain PT. 

Bumi Resources Tbk. dan PT. Arutmin Indonesia yang terduga terkait tindak 

pidana pajak tahun 2007. Dimana KPC diduga (setelah penyelidikan) oleh Dirjen 
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Pajak memilik kurang bayar sebesar Rp. 1,5 triliun dan ditemukan adanya indikasi 

tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada 

tahun 2007 untuk meminimalkan pajak. Hal inilah yang dapat menimbulkan 

praktik manajemen laba yang berhubungan dengan pajak tangguhan dalam 

merekayasa penjualan untuk meminimalkan pajak yang dibayar.  

Kasus terbaru adalah pada PT Garda Tujuh Buana Tbk, perseroan dituding 

melakukan pemalsuan laporan keuangan karena ada indikasi laporan keuangan 

perseroan periode 2012 yang tidak sesuai. Direktur Penilaian Perusahaan BEI, 

Hoesen mengatakan pihak BEI sudah memanggil Direksi PT Garda Tujuh Buana 

Tbk terkait kontak dengan perusahaan perdagangan asal Timur Tengah, yakni 

Agrocom Ltd dengan nilai US$ 250 juta yang membuat GTBO disuspen oleh BEI 

pada saat itu. 

Dari beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa praktik manajemen laba 

dalam hal pelaporan keuangan (Financial Reporting) bukanlah suatu hal 

baru.Pada laporan keuangan tersaji gambaran tentang hasil akuntansi secara 

periodik yang menyediakan informasi mengenai posisi laporan keuangan 

perusahaan, laporan kinerja, serta laporan arus kas dan perubahan posisi keuangan 

(Rahardi,2013).  

Pelaku utama Manajemen Laba (Earning Management) adalah manajer. 

Manajer merekayasa laba perusahaan menjadi tinggi, rendah ataupun sama selama 

periode dengan cara memanfaatkan fakta terkait kelemahan yaitu fleksibilitas 

penentuan kebijakan dalam menyusun laporan keuangan (Andromeda dalam 

penelitian Septiana, 2013). Fleksibilitas dalam laporan keuangan memungkinkan 
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manajer menggunakan pengukuran akuntansi yang paling mencerminkan operasi 

perusahaan. Operasi perusahaan yang efektif atau tidak akan mencerminkan 

tingkat kecakapan manajerial perusahaan tersebut.  

Seorang manajer yang cakap tentu saja memiliki kemampuan yang 

memadai dari segi intelegensia yang tinggi, tingkat pendidikan yang cukup tinggi, 

serta pengalaman yang cukup di bidang keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Isnugrahadi dan Kusuma (2009) Manajer yang cakap dan mampu membuat 

keputusan-keputusan yang member nilai tambah bagi perusahaan adalah salah 

satu kunci keberhasilan sebuah perusahaan, tetapi mengharapkan seorang manajer 

yang cakap akan selalu melaporkan laba yang berkualitas adalah hal yang naïf. 

Pada kenyataannya, manajer mempunyai informasi yang lebih beragam 

dan lebih baik kualitasnya dibandingkan dengan pemegang saham.Tindakan 

manajer juga tidak dapat diamati langsung secara terus menerus oleh para 

pemegang saham. Pada kondisi ini, seorang manajer mempunyai informasi 

tersembunyi yang bias dieksploitasi demi kepentingan pribadi manajer 

(Septiana,2013). 

Perilaku oportunis ini biasanya dimanfaatkan seorang manajer yang cakap 

untuk melakukan manajemen laba dengan motivasi untuk mendapatkan bonus 

yang besar.Maka dari itu, diperlukan pihak independen yang berasal dari luar 

perusahaan guna mengawasi sistem perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan 

yang sebagaimana mestinya (Saputra, 2013). 

Dimana peraturan perusahaan tersebut harus dipatuh oleh setiap manajer 

yang bertugas menangani laporan keuangan. Laporan keuangan akan dilihat oleh 
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pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Pihak eksternal 

seperti calon Investor (pembeli saham) berkepentingan dengan profitabilitas 

perusahaan dimasa yang akan datang (earning power). Meskipun laporan 

keuangan menyajikan apa yang telah terjadi, tetapi profitabilitas di waktu lalu 

dapat dipergunakan sebagai indikator profitabilitas dimasa yang akan datang. 

Dengan demikian calon investor akan lebih tertarik pada informasi yang terdapat 

pada laporan laba rugi. 

Isnugrahadi dan Kusuma (2009) telah melakukan penelitian mengenai 

pengaruh kecakapan manajerial terhadap manajemen laba dengan kualitas auditor 

sebagai variabel pemoderasi dengan hasil menunjukkan adanya pengaruh yang 

positif dan signifikan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin cakap 

manajer, maka intensitasnya dalam melakukan manajemen laba semakin 

tinggi.Hal ini terjadi salah satunya karena kenyataan adanya asimetri informasi 

yang membuat manajemen memiliki informasi yang bisa digunakan untuk 

melakukan rekayasa. 

Berbeda dengan hasil penelitian Isnugrahadi dan Kusuma (2009), hasil 

penelitian yang dilakukan Herlina (2014) menunjukkan bahwa kecakapan 

manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

Menurut Herlina (2014), terdapat variabel-variabel selain kecakapan manajerial 

yang lebih berperan dalam mempengaruhi manajemen laba, adalah kepemilikan 

manajerial.  

Kepemilikan manajerial merupakan besarnya kepemilikan saham yang 

dimiliki oleh manajer.Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat 
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ditentukan oleh motivasi manajer perusahaan. Motivasi yang berbeda akan 

menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang 

berbeda juga sekaligus sebagai pemegang saham. Dua hal tersebut akan 

mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan manajerial akan ikut 

menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi 

yang di terapkan pada perusahaan yang mereka kelola.  

Penelitian ini merupakan eksistensi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Herlina (2014).Penelitian ini menguji kembali pengaruh kecakapan manajerial 

terhadap praktik manajemen laba dengan kepemilikan manajerial sebagai variabel 

Moderating.Penelitian ini menambahkan variabel Earning Power sebagai variabel 

independen dan mengubah objek penelitian yaitu dilakukan pada perusahaan 

sektor pertambangan pada periode 2012-2015. 

Penulis dalam hal ini memilih perusahaan Pertambangan Batubarakarena 

pada sektor ini sering terjadi adanya manipulasi data pada laporan 

keuangan.Dalam hal ini yaitu praktik manajemen laba atau Earning Management. 

Di pilih periode 2012-2015 karena pada periode tersebut banyak terjadi 

kasus manipulasi data yang dilakukan oleh perusahaan- perusahaan yang Listing 

di Bursa Efek Indonesia, karena perusahaan harus melaporkan Laporan Keuangan 

secara terbuka oleh publik sehingga banyak manajer yang melakukan manipulasi 

laporan keuangan supaya laba yang diperoleh perusahaan besar.  

Dari uraian Latar Belakang, yang terdiri dari Fenomena yang terjadi di 

Indonesia tentang Manajemen Laba, Teori-teori yang di kemukan oleh para ahli 

serta Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka 
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penelitian ini meneliti tentang “ Pengaruh Kecakapan Manajerial dan Earning 

Power terhadap Praktik Manajemen Laba Dengan Kepemilikan Manajerial 

sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris pada perusahaan sektor 

Pertambangan Batubara di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2015) “ 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah Kecakapan Manajerial Berpengaruh secara parsial terhadap 

Praktik Manajemen Laba  

2. Apakah Earning Power berpengaruh secara parsial terhadap Praktik 

Manajemen Laba  

3. Apakah Kecakapan Manajerial dan Earning Power berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba 

4. Apakah Kepemilikan Manajerial mampu memoderasi hubungan 

Kecakapan Manajerial dan Earning Power terhadap Praktik Manajemen 

Laba 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah kecakapan manajerial berpengaruh secara 

parsial terhadap praktik manajemen laba  

2. Untuk mengetahui apakah earning power berpengaruh secara parsial 

terhadap praktik manajemen Laba  

3. Untuk mengetahui apakah kecakapan manajerial dan earning power 

berpengaruh secara simultan terhadap praktik manajemen laba  
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4. Untuk mengetahui apakah variabel kepemilikan manajerial mampu 

memoderasi hubungan kecakapan manajerial dan Earning Power terhadap 

praktik manajemen laba 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Akademis dan peneliti selanjutnya dapat dijadikan referensi dan 

masukan pada bidang akuntansi khususnya pada Corporate Governance 

yaitu kecakapan Manajerial, Earning Power dan Kepemilikan Manajerial 

dan serta dapat menambah wawasan yang lebih mendalam tentang 

manajemen laba 

2. Bagi investor yang akan menanamkan modalnya dapat di jadikan sebagai 

salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi  

3. Bagi perusahaan, dapat di jadikan pedoman tentang manajemen Laba yang 

di lakukan oleh Manajer, karena pentingnya Laporan Keuangan 

perusahaan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan.  

 

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 sistematika berikut ini: 

 

 



10 
 

BAB I :PENDAHULUAN 

Bab ini 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 diakhiri dengan penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran, model penelitian, dan pengembangan hipotesis. 

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 ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Dalam babini juga terdapat deskripsi hasil penelitian, analisis data dan 

interprestasi hasil. 

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini juga disebut keterbatasan dan saran-saran untuk 

penelitian selanjutnya. 


