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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Setiap perusahaan pada suatu periode akan melaporkan semua kegiatan 

keuangannya dalam bentuk ikhtisar keuangan atau laporan keuangan. Laporan 

keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil-

hasilyang telah dicapai dalam satu periode waktu yang telah berlalu, serta 

berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban  manajemen. 

Namun terkadang informasi yang diberikan tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang sebenarnya. Kondisi ini sering disebut sebagai asimetri informasi 

dimana terjadi karena antara manajemen dan pihak lain tidak mempunyai sumber 

dan akses yang memadai untuk memperoleh informasi yang digunakan untuk 

memonitor tindakan manajemen, sehingga memicu manajemen untuk melakukan 

praktik manajemen laba (earnings management). 

Teori keagenan (Agency Theory) oleh Jensen dan Meckling 

megimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer sebagai agen dan 

pemilik (pemegang saham) sebagai prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika 

manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa 

yang akan dibandingkan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Berhubungan 

dengan peningkatan nilai perusahaan ketika terdapat asimetri informasi, manajer 

dapat memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna 

memaksimalkan nilai saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan 

melalui pengungkapan (disclosure) informasi akuntansi (Agustian,2016). 



 
 

2 

Selain asimetri informasi, faktor lain yang mempengaruhi praktik 

manajemen laba yaitu ukuran perusahaan. Ukuran perusahan juga berperan 

penting dalam perusahaan yang melakukan manajemen laba. Ukuran perusahaan 

yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba. Hal ini 

disebabkan karena semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang 

disediakan untuk investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan 

investasi dalam  saham  perusahaan  tersebut semakin banyak (Manggau,2016).  

Melihat banyaknya celah yang dapat dimanfaatkan oleh manajer dalam 

mengelola laba, maka diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat 

menyejajarkan perbedaan kepentingan para pengguna informasi laporan 

keuangan. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk mengatasi 

permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan mekanisme tata kelola 

perusahaan yang baik (good corporate governance). Mekanisme good corporate 

governance memiliki kemampuan dalam kaitannya menghasilkan suatu laporan 

keuangan yang memiliki kandungan informasi laba. Dewan komisaris merupakan 

inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan 

strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta 

mewajibkan terlaksananya akuntanbilitas. Semakin besar proporsional jumlah 

dewan komisaris dan komisaris independen maka semakin besar kemungkinan 

dapat menghalangi terjadinya manajemen laba. Kemudian kepemilikan manajerial 

merupakan besarnya kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajer. Dilihat dari 

sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh motivasi 

manajer perusahan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran 
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manajemen laba yang berbeda, seperti antara manajer yang juga sekaligus sebagai 

pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Dua hal 

tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang 

manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap 

metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa persentase tertentu kepemilikan saham oleh pihak 

manajemen  cenderung  mempengaruhi  tindakan  manajemen laba. 

Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, 

informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan 

laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur 

berdasarkan informasi laba tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku 

menyimpang, yang salah satu bentuknya adalah manajemen laba. Manajer 

mempunyai kewajiban untuk memaksimumkan kesejahteraan para stakeholders, 

namun di sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan untuk memaksimumkan 

kesejahteraan mereka sendiri. Penyatuan kepentingan pihak-pihak ini seringkali 

menimbulkan masalah-masalah yang disebut dengan masalah keagenan atau 

agensi  konflik. 

Manajemen laba merupakan masalah keagenan yang sering dipicu oleh 

adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang saham 

dengan manajemen perusahaan. Kedua pihak tersebut berupaya untuk lebih 

mengutamakan kepentingannya masing-masing dari pada kepentingan 

perusahaan. Sebagai agen, manajer bertanggung jawab untuk mengoptimalkan 
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laba para pemilik (principal). Namun dilain pihak, manajer juga mempunyai 

kepentingan  untuk  memaksimalkan  kesejahteraan  mereka (Prasetya, 2016). 

Manajemen laba menjadi menarik untuk diteliti karena dapat memberikan 

gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usahanya pada suatu 

periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan munculnya motivasi tertentu yang 

dilaporkan. Fenomena adanya praktik manajemen laba ini telah memunculkan 

beberapa kasus dalam  pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui.  

Kasus yang terjadi di Indonesia seperti PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) 

pada tahun 2015. PT. Inovisi Infracom Tbk didirikan pada tanggal 11 Mei 2017 

dengan nama PT. Cipta Media Rekatama dan memulai kegiatan komersialnya 

pada bulan Juli 2007. Inovisi Infracom adalah perusahaan yang membangun 

infrastruktur untuk industri telekomunikasi yang menyediakan jasa bernama 

MVNO system. Jasa ini untuk meningkatkan VAS (Value Added Services) dan 

ARPU (Average Revenue Per User) operator seluler dengan cara menjual kembali 

jaringan seluler yang belum mencapai kapasitas penuh. INVS bergerak dalam 

bidang infrastruktur, utilitas, transportasi, jaringan dan telekomunikasi yang 

meliputi InoConnect bandwidth optimizer, InoConnect Ip interconnection, 

InoConnect VAS messaging, SMS/MMS Campaigner dan messaging and 

bandwidth. Selain itu, INVS  juga melakukan  kegiatan  perdagangan  batubara. 

Dalam kasus ini Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan kesalahan dalam 

laporan keuangan INVS periode September 2014. Akibatnya, pada awal Februari 

2015 perdagangan saham perseroan dibekukan oleh Bursa Efek Indonesia 

tepatnya Kamis 12 Februari 2015 di level Rp. 117 per saham. Dalam keterbukaan 

informasi INVS bertanggal 25 Februari 2015, ada delapan item dalam laporan 
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keuangan INVS yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai 

aset tetap, laba bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrumen 

keuangan, dan jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha. Selain itu, BEI 

juga menyatakan manajemen INVS salah saji item pembayaran kas kepada 

karyawan dan penerimaan (pembayaran) bersih utang pihak berelasi dalam 

laporan arus kas. Pada periode kuartal pertama 2014 pembayaran gaji pada 

karyawan Rp1,9 triliun. Namun, pada kuartal ketiga 2014 angka pembayaran gaji 

pada  karyawan turun menjadi Rp59 miliar. 

Sebelumnya, manajemen INVS telah merevisi laporan keuangannya untuk 

periode Januari hingga September 2014. Dalam revisinya tersebut, beberapa nilai 

pada laporan keuangan mengalami perubahan nilai, salah satu contohnya adalah 

penurunan nilai aset tetap menjadi Rp1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya 

diakui sebesar Rp1,45 triliun. Inovisi juga mengakui laba bersih per saham 

berdasarkan laba periode berjalan. Praktik ini menjadikan laba bersih per saham 

INVS tampak lebih besar. Padahal, seharusnya perseroan menggunakan laba 

periode berjalan  yang  diatribusikan  kepada  pemilik entitas  induk. 

Kasus INVS tidak rampung dalam 2 tahun terakhir, sehingga nasib 

investor terkatung-katung. Permasalahan dalam laporan keuangan disebabkan 

lambatnya penyelesaian masalah oleh pengurus lama. Oleh karena itu, pihak 

INVS mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang 

mencakup empat agenda yaitu pergantian Dewan Direksi dan Komisaris beserta 

pemilihan anggota baru; penunjukan akuntan publik untuk finalisasi laporan 

keuangan 2014, 2015, dan kuartal I/2016; relokasi kantor baru; serta perubahan 

anggaran dasar. Keempat agenda ini terealisasikan pada 7 Maret 2017 dengan 

target meneyelesaikan laporan keuangan dalam periode 3 bulan hingga 6 bulan 
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kedepan untuk membuka suspensi saham. Hal ini menjadi titik balik perseroan 

untuk kembali mengadakan kegiatan operasional yang berguna untuk menarik 

minat investor dan  menambah  kas  perusahaan. 

Telekomunikasi telah menjadi kebutuhan masyarakat luas yang tidak dapat 

dihindari. Berkembangnya teknologi komunikasi di Indonesia, mengakibatkan 

perkembangan teknologi informasi mampu menggeser media komunikasi dari 

kebutuhan sekunder atau tersier menjadi kebutuhan primer. Dimana dulu telepon 

seluler menjadi barang mewah bagi kelas menengah keatas, sekarang hampir 

seluruh elemen kelas masyarakat telah memiliki telepon seluler sebagai bagian 

dari kebutuhan dan gaya hidup. Meskipun kondisi ekonomi yang menantang dan 

rupiah yang kian menurun, kebutuhan masyarakat atas produk telekomunikasi 

kian meningkat. Hal ini terutama disebabkan oleh semakin banyaknya masyarakat 

yang semakin terbuka oleh teknologi dan media sosial sehingga permintaan atas 

jaringan internet wireless seperti 3G dan 4G semakin meningkat dan dapat 

membuka peluang bagi pelaku bisnis telekomunikasi untuk dapat meningkatkan 

kualitas dan memperluas layanannya. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS PENGARUH ASIMETRI 

INFORMASI, UKURAN PERUSAHAAN, UKURAN DEWAN 

KOMISARIS, PROPORSI DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT, 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL 

TERHADAP PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN   

TELEKOMUNIKASI  YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2009-2016” 
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1.2 Rumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini  adalah  sebagai  berikut: 

1. Apakah  asimetri  informasi  berpengaruh  terhadap praktik  manajemen 

laba? 

2. Apakah  ukuran  perusahaan  berpengaruh terhadap praktik manajemen 

laba? 

3. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik manajemen 

laba? 

4. Apakah proporsi dewan komisaris berpengaruh terhadap praktik 

manajemen laba? 

5. Apakah  komite audit  berpengaruh  terhadap  praktik  manajemen  laba? 

6. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik 

manajemen laba? 

7. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap praktik manajemen 

laba? 

 

1.3  Tujuan  Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh asimetri informasi berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba 

2.  Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

praktik manajemen laba 
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3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap praktik 

manajemen  laba 

4. Untuk mengetahui proporsi dewan komisaris terhadap praktik manajemen 

laba 

5. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap praktik manajemen 

laba 

6. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik 

manajemen  laba 

7. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap praktik 

manajemen  laba. 

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi praktisi, dapat memudahkan investor dalam mengambil keputusan 

dan sebagai informasi tambahan sebagai pertimbangan dalam melakukan 

investasi dan membuat kebijakan.  

2. Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah 

satu  tambahan  informasi dan bahan  acuan bagi  penelitian  sejenis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang ada 

dalam penelitian ini, maka peneliti menyajikan ringkasan penulisan dalam 

sistematika  penulisan  sebagai  berikut: 
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BAB I  :  PENDAHULUAN 

  Bab ini membahas mengenai latar belakang  masalah, perumusan  

masalah, tujuan  penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan penelitian ini. 

BAB II  :  LANDASAN TEORI 

  Bab ini merupakan landasan teoritis yang digunakan untuk dapat 

melakukan pembahasan lebih lanjut dimana berbagai teori yang 

berkaitan dengan  permasalahan  akan dapat  memperjelas  hipotesis  

penelitian.  

BAB III  :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini membahas mengenai desain penelitian, populasi, sampel, 

sumber dan jenis data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, 

definisi operasional dan pengukuran variabel yang diperlukan dalam 

penelitian ini serta  metode analisis data. 

BAB IV  :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan yang 

kemudian menganalisa dan mengevaluasi permasalahan yang 

ditemukan berdasarkan hasil dan  teori-teori  yang  berhubungan. 

BAB V  :  PENUTUP 

  Bab ini merupakan pengambilan keputusan dari hasil penelitian 

berupa kesimpulan dan  saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


