
BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi pertama kali dipopulerkan oleh Jensen dan Meckling (1976),

dalam teori ini dinyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika satu orang

atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu

jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada

agen tersebut. Adanya peralihan dalam lingkungan bisnis mengakibatkan

perusahaan yang dulunya hanya dimiliki satu orang yaitu manajer–pemilik

(owner–manager) sekarang menjadi perusahaan yang kepemilikannya tersebar

dengan pemegang saham yang dimiliki oleh berbagai kalangan. Peralihan ini

mengakibatkan terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan, dimana

kepemilikan berada pada tangan pemegang saham sedangkan pengelolaan berada

pada tangan tim manajemen. Dalam hal ini pemegang saham sebagai principal

mempunyai asumsi bahwa pemegang saham hanya tertarik pada hasil keuangan

yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen

diasumsikan menerima kepuasaan berupa kompensasi keuangan dan syarat–syarat

yang berlaku dalam hubungan tersebut (Wulandari, 2013:15). Hubungan antara

agen dan principal (pemegang saham) harus memiliki kepercayaan yang kuat,

dimana agen melaporkan segala informasi perkembangan perusahaan yang
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dimiliki oleh principal melalui segala bentuk informasi akuntansi karena hanya

pihak manajemen yang mengetahui dengan pasti keadaan perusahaan.

Eisenhardt, 1989 (dalam Wulandari, 2013:15) menyatakan bahwa teori

agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya

mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas

mengenai persepsi masa mendatang (bounded rationality), dan (3) manusia selalu

menghindari resiko (risk averse). Hal ini mengakibatkan terjadinya penyimpangan

dalam pelaporan kepada principal akibat adanya keinginan untuk memenuhi

tujuan pribadi seperti ingin memaksimalkan utilitasnya, yang memungkinkan

agen tidak selalu berbuat yang terbaik bagi principal, sehingga muncul masalah

keagenan. Oleh karena itu teori keagenan lebih menekankan pada penentuan

kontrol yang efisiensi dalam hubungan pemilik dengan agen. Dengan demikian

dibutuhkan kontrak yang efisien yaitu kontrak yang jelas untuk masing–masing

pihak yang berisi tentang hak dan kewajiban, dengan demikian dapat

meminimumkan konflik keagenan. Masalah keagenan ini dapat terlihat dalam

aktivitas manajemen laba yang muncul pada laporan keuangan akibat adanya

asymmetric information. Asimetri antara manajemen (agen) dengan pemilik

(principal) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan

manajemen laba (earnings management) dalam rangaka menyesatkan pemilik

(pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan.

Pada prinsipnya teori keagenan menjelaskan bagaimana menyelesaikan

konflik kepentingan antara para pihak dan stakeholder dalam kegiatan bisnis yang

berdampak merugikan. Untuk menghindari konflik, kerugian, diperlukan prinsip–
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prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik. Wilson Arafat (2008) dalam

Purwandari (2011:22) menjelaskan bahwa agency theory ini dalam tataran

empirik kurang memadai untuk digunakan sebagai alat menyelenggarakan

perusahaan  modern akibat adanya ciri yang menonjol yaitu terpisahnya

kepemilikan dengan pengelolaan serta digunakannya dana pinjaman selain dana

dari perusahaan sehingga dibutuhkan suatu mekanisme yang dapat memberikan

perlindungan yang efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur.

Mekanisme ini yang dinamakan good corporate governance sebagai konsep

kelanjutan dari teori keagenan ini yang akan dipaparkan pada subbab lain.

2.1.2 Pengertian Manajemen

Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dengan adanya manajemen yang baik maka akan memudahkan terwujudnya

tujuan dari suatu perusahaan. Sejumlah orang–orang yang melakukan aktivitas

manajemen dalam suatu badan tertentu dalam arti tunggal disebut sebagai

manajer. Manajer adalah pejabat yang bertanggung jawab atas terselenggaranya

aktivitas–aktivitas manajemen agar tujuan unit yang dipimpinnya tercapai dengan

menggunakan bantuan orang lain. Dengan manajemen pula daya guna dan hasil

guna unsur–unsur manajemen dapat ditingkatkan. Adapun unsur–unsur

manajemen itu terdiri dari: man, money, method, machines, materials, dan

markets, yang biasa disingkat dengan 6M.

Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Menurut

Hasibuan (2007: 1) dengan melihat arti kata tersebut maka akan timbul pertanyaan

tentang: apa yang akan diatur, apa tujuan dari pengaturan itu, mengapa harus
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diatur, siapa yang mengatur, dan bagaimana cara mengaturnya. Jawaban atas

pertanyaan–pertanyaan tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

a. Mengatur semua unsur manajemen, yakni 6M

b. Tujuan pengaturan adalah agar 6M dapat lebih berdaya guna dan berhasil

guna dalam mewujudkan tujuan

c. Harus diatur supaya 6M itu dapat bermanfaat lebih optimal, terkoordinasi

dan terintegrasi dengan baik dalam menunjang terwujudnya tujuan

organisasi

d. Orang yang mengatur adalah pimpinan dengan kepemimpinannya yaitu

pimpinan puncak, manajer tengah dan supervisor

e. Cara mengaturnya adalah dengan melakukan kegiatan urutan – urutan

fungsi manajemen tersebut

Dalam manajemen juga terdapat dasar–dasar yang mendasari manajer

dengan melakukan tugas–tugas yang didelegasikan kepadanya. Dasar–dasar

manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

a. Adanya kerja sama diantara sekelompok orang didalam ikatan yang formal

b. Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan dicapai

c. Adanya pembagian kerja, tugas, dan  tanggung jawab yang teratur

d. Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik

e. Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan

f. Adanya human organization

Berdasarkan dari hal–hal yang telah dikemukakan diatas, maka yang

disebut dengan manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang megatur proses



20

pemanfaatan sumber daya manusia dan juga sumber–sumber lainnya secara

efektif dan juga efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

2.1.3 Pengertian Laba

Menurut akuntansi yang dimaksud dengan laba adalah pebedaan antara

pendapatan (revenue) dengan yang direalisasi yang timbul dari transaksi pada

periode tertentu dihadapkan dengan beban yang dikeluarkan pada periode tertentu

tersebut.

Pengertian laba menurut Soemarso (2004: 277), “yaitu merupakan selisih

lebih antara pendapatan dan pengeluaran, atau suatu kelebihan pendapatan yang

diterima oleh suatu perusahaan sesudah dikurangi pengorbanan yang

dikeluarkan, yang merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari

kegiatan usaha.”

Laba adalah (Santoso, 2009: 30) “kenaikan modal (aktiva bersih) yang

berasal dari transaksi sampingan atau transaksi yang jarang terjadi dari suatu

badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain yang mempengaruhi

beban usaha selama suatu periode yang timbul dari penjulan aktiva tetap.”

Apabila dikaitkan dengan penghasilan pengertian laba dapat dibagi

menjadi dua bagian, yaitu:

a. Laba yang belum direalisir, merupakan laba yang terjadi karena adanya

transaksi penjualan dengan pihak ketiga.

b. Laba yang belum direalisasi, adalah laba yang terjadi karena adanya

kenaikan nilai aktiva dan belum terjadi transaksi, laba yang belum

direalisasi akan diakui saat terjadinya transaksi dengan pihak ketiga.
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Menurut Belkaoui (2012:204), definisi tentang laba ini mengandung lima

sifat, yaitu:

a. Laba akuntasi didasarkan pada transaksi yang benar–benar terjadi, yaitu

timbulnya hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil tersebut.

b. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip revenue yang memerlukan batasan

tersendiri tentang apa yang termasuk hasil.

c. Laba akuntansi didasarkan pada “periodic” laba itu, artinya merupakan

prestasi perusahaan itu pada periode tertentu.

d. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk

historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.

e. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip “matching”, artinya hasil dikurangi

biaya yang diterima atau dikeluarkan dalam periode yang sama.

Kebaikan dari konsep laba akuntansi ini adalah:

a. Kebaikan terus–menerus diuji dan ditelusuri.

b. Karena perhitungan didasarkan pada kenyataan yang terjadi (fakta) dan

dilaporkan secara objektif maka perhitungan laba ini dapat diperiksa.

c. Memenuhi prinsip “conservatisme” karena yang diakui hanya laba yang

direalisasi atau tidak memperhatikan perubahan nilai.

d. Dapat dijadikan sebagai alat kontrol oleh manajemen dalam melaksanakan

fungsi–fungsi manajemen.

Namun disamping itu terdapat pula kelemahan yang terkandung dalam

konsep laba tersebut yang dijelaskan oleh Safri (2011: 274):
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a. Sulit mengakui kebenaran jika dilakukan perbandingan. Hal ini timbul

karena dalam metode menghitung “cost”, perbedaan waktu antara realisasi

dan biaya.

b. Tidak dapat menunjukkan laba yang belum direalisasi yang timbul dari

kenaikan nilai. Kenaikan ini ada tetapi belum direalisasi.

c. Penerapan prinsip realisasi, historical cost, dan conservatisme dapat

menimbulkan salah pengertian terhadap data yang disajikan.

Hendriksen dan Most yang dikutip Safri (2011: 274), memberikan

penjelasan tentang kelemahan laba, yaitu:

a. Konsep laba akuntansi belum dirumuskan secara jelas dalam teori

akuntansi, karena dinilai:

1) Belum mampu memberikan ukuran terbaik untuk menuntukan nilai arus

jasa dan perubahan nilainya.

2) Belum sepakat mana yang masuk dan tidak masuk dalam perhitungan

laba.

3) Ketidaksepakatan antara berbagai pihak, siapa yang menjadi pemakai

informasi net income ini.

b. Standar akuntansi yang diterima umum masih mengandung berbagai cara

yang berbeda dan mengandung ketidakkonsistenan baik antar perusahaan

dalam suatu periode tertentu.

c. Informasi lainnya diluar data historis lebih bermanfaat bagi investor dalam

pengambilan keputusan.

d. Kurang bermanfaat untuk pengambilan keputusan jangka pendek.
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e. Perubahan tingkat harga telah merubah arti laba yang diukur berdasarkan

nilai historis, sehingga perubahan nilai uang atau tingkat inflasi belum

diperhitungkan dalam laporan keuangan.

f. Kurangnya informasi fisik dan perilaku yang membuat informasi laba

semakin bermanfaat.

2.1.4 Pengertian Manajemen Laba (Earnings Management)

Manajemen laba akhir-akhir ini merupakan sebuah fenomena umum yang

terjadi di sejumlah perusahaan. Praktik yang dilakukan untuk mempengaruhi

angka laba dapat terjadi secara legal maupun tidak legal. Praktik legal dalam

manajemen laba berarti usaha mempengaruhi laba tidak bertentangan dengan

aturan pelaporan keuangan dalam Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU)

khususnya dalam Standar Akuntansinya yaitu dengan cara memanfaatkan peluang

untuk membuat estimasi akuntansi, sedangkan manajemen laba yang dilakukan

secara tidak legal dilakukan dengan cara melaporkan transaksi-transaksi

pendapatan atau biaya secara fiktif dengan menambah (mark up) atau mengurangi

(mark down) nilai transaksi, sehingga menghasilkan laba pada nilai/tingkat

tertentu yang dikehendaki (dalam Boediono, 2005:173).

Manajemen laba (earnings management) adalah tindakan-tindakan manajer

untuk menaikkan (menurunkan) laba periode berjalan dari sebuah perusahaan

yang dikelolanya tanpa menyebabkan kenaikan (penurunan) keuntungan ekonomi

perusahaan jangka panjang (Sulistyanto, 2011: 299). Seringkali proses ini

mencakup mempercantik laporan keuangan, terutama angka yang paling bawah,

yaitu laba. Manajemen laba dapat berupa kosmetik, jika manajer memanipulasi



24

akrual yang tidak memiliki konsekuensi arus kas. Manajemen laba juga dapat

terlihat nyata, jika manajer memilih tindakan dengan konsekuensi arus kas dengan

tujuan mengubah laba (Subramanyam, 2010: 131).

Untuk mendeteksi ada tidaknya manajemen laba, maka pengukuran atas

akrual adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Total akrual adalah

selisih antara laba dan arus kas yang berasal dari aktivitas operasi. Total akrual

dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: (1) bagian akrual yang memang

sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan, disebut normal

accruals atau non discretionary accruals, dan (2) bagian akrual yang merupakan

manipulasi data akuntansi yang disebut dengan abnormal accruals atau

discretionary accruals. (Utami, SNA 2005:102)

Berdasarkan pada kajian McNichols (2000) serta Dechow dan Skinner

(2000) maka proksi manajemen laba yang digunakan adalah model spesifik akrual

yaitu akrual modal kerja. Penggunaan akrual modal kerja lebih tepat sebagaimana

yang telah dikaji oleh Peasnell et al. (2000). Akrual diskresioner tidak diestimasi

berdasarkan kesalahan residual karena teknik tersebut dianggap relatif rumit, oleh

karena itu digunakan proksi rasio akrual modal kerja dengan penjualan. Alasan

pemakaian penjualan sebagai deflator akrual modal kerja adalah karena

manajemen laba banyak terjadi pada akun penjualan sebagaimana yang

diungkapkan oleh Nelson et al. (2000). Penggunaan penjualan sebagai deflator

juga dilakukan oleh Friedlan (1994) yang memodifikasi model DeAngelo (1986)

menjadi rasio antara perubahan total akrual dengan penjualan.
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Permasalahan manajemen laba merupakan masalah keagenan yang

seringkali dipicu oleh adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara

pemilik (pemegang saham) dengan pengelola (manajemen) perusahaan. Terlebih

lagi, manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi tentang

perusahaan lebih cepat, lebih banyak, dan lebih valid dari pada pemegang saham

(asymmetric information) sehingga memunginkan manajemen melakukan praktek

akuntansi dengan berorientasi pada angka laba, yang dapat menciptakan kesan

(prestasi) tertentu. Scott dalam Purwandari (2011:24) membagi cara pemahaman

atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai pelaku

oportunistik manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi

kontrak kompensasi, kontrak utang dan political costs (Oportunistic Earning

Management). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif

efficient contracting (Efficient Earning Management), dimana manajemen laba

memberi manajer suatu fleksibelitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan

dalam mengantisipasi kejadian–kejadian yang tak terduga untuk keuntungan

pihak–pihak yang terlibat dalam kontrak.

2.1.5 Alasan Melakukan Manajemen Laba (Earnings Management)

Earnings management sebagai suatu fenomena yang dipengaruhi oleh

berbagai macam alasan yang menjadi pendorong timbulnya fenomena tersebut.

Terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi manajemen laba (earnings

management).

Menurut Sulistyanto (2011: 302) alasan perusahaan melakukan manajemen

laba adalah:
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a. Bonus Scheme (Alasan Bonus)

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan

utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahan yang memberikan

bonus besar berdasarkan earnings lebih banyak menggunakan metode

akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan.

b. Debt Covenant (Kontrak Hutang Jangka Panjang)

Semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggan hutang, manajemen

akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat ‘memindahkan’

laba periode mendatang ke periode berjalan, yang bertujuan untuk

mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami tehnical defauld

(kegagalan dalam pelunasan hutang). Hal ini untuk menjaga reputasi

mereka dalam pandangan pihak eksternal.

c. Political Motivations (Motivasi Politik)

Perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak akan

cenderung menurunkan labanya untuk mengurangi visibilitasnya, misalnya

dengan menggunakan praktik atau prosedur akuntansi,  khususnya selama

periode kemakmuran tinggi. Tindakan akan motivasi ini dilakukan untuk

memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.

d. Taxation Motivations (Motivasi Pajak)

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba

yang paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan untuk tujuan

penghematan pajak pendapatan yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini
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karena laba sering dijadikan landasan untuk mengambil keputusan,

menyusun kontrak maupun penilaian kinerja suatu manajer.

e. Changes of Chief Officer (Pergantian CEO)

Banyak motivasi yang timbul waktu penggantian CEO. Contohnya,

CEO yang mendekati masa pensiun (tugas akhirnya) akan melakukan

strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian

pula dengan CEO yang kinerja nya kurang baik, ia akan cenderung

memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.

f. Initial Public Offering (Penawaran Saham Perdana)

Perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamnya dipasar

modal belum memiliki harga pasar, sehingga terdapat masalah bagaimana

menetapkan nilai saham yang ditawarkan. Oleh karena itu, manajer

perusahaan yang akan go public melakukan manajemen laba dalam

prospectus mereka dengan harapan dapat menaikkan harapan dapat

menaikkan harga saham perusahaan.

2.1.6 Bentuk–Bentuk Manajemen Laba (Earnings Management)

Menurut Sulistiawan (2010: 21) bentuk–bentuk manajemen laba yang

dilakukan oleh manajer antara lain:

a. Taking a bath

Hal ini terjadi selama periode pada saat terjadinya reorganisasi,

termasuk adanya pergantian CEO baru. Jika manajer merasa harus

melaporkan kerugian, maka ia akan melaporkan dalam jumlah yang

besar. Dengan tindakan ini manajer berharap dapat meningkatkan laba
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yang akan datang dan kesalahan atas kerugian perusahaan dapat

dilimpahkan kepada manajer lama.

b. Income Minimization

Cara ini mirip dengan taking a bath tetapi lebih halus. Cara ini

dilakukan pada saat profitabilitas perusahaan sangat tinggi, sehingga

jika periode yang akan datang diperkirakan laba turun drastis dapat

diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

c. Income Maximazation

Dilakukan pada saat laba menurun. Tindakan atas income

maximization bertujuan untuk melaporkan net income yang tinggi untuk

tujuan bonus yang besar. Pola ini dilakukan oleh perusahaan yang

melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

d. Income Smoothing

Dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang

dilaporkan sehingga dapat megurangi fluktuasi laba yang terlalu besar

karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

2.1.7 Latar Belakang Munculnya Good Corporate Governance

Munculnya corporate governance dapat dikatakan dilatarbelakangi dari

berbagai skandal besar yang terjadi pada perusahaan-perusahaan baik di Inggris

maupun Amerika Serikat pada tahun 1980an dikarenakan tindakan yang

cenderung serakah dan mementingkan tujuan pihak-pihak tertentu saja. Hal ini

tidak terlepas dari pertentangan kepentingan antara kebebasan pribadi dan
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tanggung jawab kolektif atau kepentingan bersama dari organisasi dimana hal ini

menjadikannya sebagai  pemicu dari kebutuhan akan corporate governance.

Secara lebih luas pertentangan kepentingan di suatu organisasi itu terjadi

antara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham majoritas

dan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenai

pelanggaran lindungan lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antara

perusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan ataupun

pemasok, dan sebagainya. Bahkan besarnya gaji para eksekutif dapat merupakan

bahan kritikan.

Pada awalnya corporate governance hanya berkembang di Inggris dan

Amerika, tetapi seiring berkembangnya kompleksitas bisnis di berbagai negara di

dunia maka segara berkembang pula di negara-negara lain. Dalam corporate

governance selalu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apakah aturan atau sistem

tata-kelola sudah ada secara jelas, lengkap, dan tertulis? Apakah aturan dan sistem

yang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan konsisten atau tidak? Kedua hal

tersebutlah yang menentukan apakah sudah ada good corporate governance dalam

suatu perusahaan.

Dewasa ini, corporate governance sudah bukan merupakan pilihan lagi

bagi pelaku bisnis, tetapi sudah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan vital

serta sudah merupakan tuntutan masyarakat dengan adanya aturan-aturan dan

regulasi yang mengatur tentang bagaimana penerapan corporate governance yang

baik. Bagi Indonesia, perkembangan mengenai regulasi corporate governance

bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta
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(sekarang Bursa Efek Indonesia) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten

yang tercatat di BEJ yang mewajibkan untuk mengangkat komisaris independent

dan membentuk komite audit pada tahun 1998, Corporate Governance (CG) mulai

di kenalkan pada seluruh perusahaan public di Indonesia.

Keberadaan Komisaris Independen ini diharapkan mampu mendorong dan

menciptakan iklim yang lebih independen, objektif, dan menempatkan keadilan

sebagai prinsip utama yang memperhatikan kepentingan pemegang saham

minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Peran Komisaris Independen ini

diharapkan mampu mendorong diterapkannya prinsip dan praktik corporate

governance pada perusahaan-perusahaan public di Indonesia, termasuk BUMN.

Upaya perusahaan untuk menghadirkan sistem pengendalian internal yang efektif

tersebut terkait dengan upaya perusahaan untuk mengatasi kendala internalnya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dampak negatif dari struktur

kepemilikan akan hilang jika perusahaan mampu mengatasi permasalahan yang

terkait dengan kendala internalnya.

Setelah itu pemerintah Indonesia menandatangani Nota Kesepakatan

(Letter of Intent) dengan International Monetary Fund (IMF) yang mendorong

terciptanya iklim yang lebih kondusif bagi penerapan CG. Pemerintah Indonesia

mendirikan satu lembaga khusus yang bernama Komite Nasional mengenai

Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) melalui Keputusan Menteri Negara

Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri Nomor: KEP-

31/M.EKUIN/06/2000. Tugas pokok KNKCG merumuskan dan menyusun
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rekomendasi kebijakan nasional mengenai GCG, serta memprakarsai dan

memantau perbaikan di bidang corporate governance di Indonesia.

Melalui KNKCG muncul pertama kali pedoman Umum GCG di tahun

2001, pedoman CG bidang Perbankan tahun 2004 dan Pedoman Komisaris

Independen dan Pedoman Pembentukan Komite Audit yang Efektif. Pada tahun

2004 Pemerintah Indonesia memperluas tugas KNKCG melalui surat keputusan

Menteri Koordinator Perekonomian RI No. KEP-49/M.EKON/II/TAHUN 2004

tentang pemebentukan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang

memperluas cakupan tugas sosialisasi Governance bukan hanya di sector

korporasi tapi juga di sector pelayanan publik. (Amri, 2011)

2.1.8 Pengertian Good Corporate Governance (GCG)

Istilah “corporate governance” pertama dikenalkan Cadbury Committee

tahun 1992 dalam laporan yang dikenal Cadbury Report. Laporan ini sebagai titik

balik yang menentukan bagi praktik corporate governance diseluruh dunia

(Sedarmayanti, 2012:53). Corporate governance merupakan salah satu konsep

yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi

serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para

pemegang saham dan pemangku kepentingan perusahaan lainnya. Corporate

governance juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan

sasaran–sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan

teknik monitoring kinerja. Watts (2003) dalam Wisnumurti (2010:33),

menyatakan bahwa salah satu cara yang digunakan untuk memonitor masalah

kontrak dan membatasi perilaku opportunistic manajemen adalah corporate
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governance. Berkaitan dengan masalah keagenan, corporate governance yang

merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa

berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa

mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Dengan

kata lain corporate governance diarahkan untuk mengurangi asimetri informasi

antara principal dan agent yang pada akhirnya dapat menurunkan tindakan

manajemen laba (Ujiyanto, 2007:6).

Hingga saat ini masih ditemui definisi yang bermacam-macam tentang

Good Corporate Governance atau GCG. Namun umumnya mempunyai maksud

dan pengertian yang sama. Forum for Corporate Governance in Indonesia atau

FCGI (2000) dalam publikasi yang pertamanya mempergunakan definisi Cadbury

Committee, yaitu : (Tunggal, 2013:153).

"seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang

saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan

serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan

dengan hak–hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang

mengatur dan mengendalikan perusahaan."

Menurut Price Waterhouse Coopers: (Surya, 2008: 26)

“Corporate Governance terkait dengan pengambilan keputusan yang

efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses,

kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi, yang bertujuan untuk mencapai

bisnis yang menguntungkan, efisien, dan efektif dalam mengelola resiko dan

bertanggung jawab dengan memerhatikan kepentingan stakeholders.”



33

Disamping itu FCGI juga menjelaskan, bahwa tujuan dari Corporate

Governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang

berkepentingan (stakeholders). Komite Nasional Kebijakan Governance atau

KNKG (2006) menyatakan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa

prinsip-prinsip pokok GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua

jajaran perusahaan. Prinsip-prinsip pokok tersebut adalah: (Sedarmayanti,

2012:55)

a. Transparasi (Transparency)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis,

perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan

dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku

kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk

mengungkapkan, tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan

perundang–undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan

keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan

lainnya.

b. Akuntabilitas (Accountability)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya

secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara

benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap

memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan

untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
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c. Responsibilitas (Responsibility)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang–undangan serta

melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan

sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang

dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

g. Independensi (Independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus

dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan

tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

h. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa

memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku

kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.9 Pengungkapan (Disclosure)

Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian integral dari

pelaporan keuangan. Secara teknis pengungkapan merupakan langkah akhir dalam

proses akuntansi yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh

statement keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media massa

lain serta informasi di luar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam

pengertian pengungkapan. Pengungkapan sering juga dimaknai sebagai

penyediaan informasi lebih dari apa yang dapat disampaikan dalam bentuk

statement keuangan formal.
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Pengungkapan dalam laporan keuangan akan membantu mengurangi

asimetri informasi antara manajemen dengan pemakai laporan keuangan.

Tingginya asimetri informasi dapat menyebabkan antara lain tingginya modal

(cost of capital) yang harus ditanggung perusahaan. Penelitian Botosan (1997)

seperti dikutip Veronica (2003:486) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif

antara biaya modal dengan tingkat pengungkapan sukarela atau pengungkapan

yang tidak diwajibkan oleh badan pengatur. Terdapat tiga konsep pengungkapan,

yaitu:

a. Pengungkapan Penuh

Pengungkapan penuh mengacu pada seluruh informasi yang

diberikan perusahaan, baik informasi keuangan maupun non keuangan.

b. Pengungkapan Wajar

Pengungkapan wajar adalah pengungkapan cukup ditambah

dengan informasi lain yang dapat berpengaruh pada kewajaran laporan

keuangan seperti Contingencies commitments dan sebagainya.

c. Pengungkapan Cukup

Pegungkapan cukup adalah pengungkapan yang diwajibkan oleh

standar akuntansi yang berlaku.

2.1.10 Pengertian Pengungkapan Good Corporate Governance (GCG)

Pengungkapan yang akurat dan tepat waktu serta transparansi dalam good

corporate governance sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi;

tanggung jawab dewan (Dewan Komisaris maupun Direksi) terhadap perusahaan,

pemegang saham, dan pihak–pihak yang berkepentingan lainnya, merupakan atau
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secara ringkas dari prinsip–prinsip good corporate governance, sebagai perlakuan

yang setara (equitable treatment atau fairness).

Kata disclosure memiliki arti tidak menutupi atau menyembunyikan.

Apabila dikaitkan dengan data, disclosure berarti memberikan data yang

bermanfaat kepada pihak yang memerlukan. Jadi data tersebut harus benar–benar

bermanfaat karena apabila tidak bermanfaat, tujuan dari pengungkapan tersebut

tidak akan tercapai.

Apabila dikaitkan dengan good corporate governance, dapat ditarik

kesimpulan yaitu, pengungkapan good corporate governance mengandung arti

bahwa laporan keuangan perusahaan dibuat berdasarkan informasi dan kejelasan

yang cukup mengenai kegiatan perusahaan sehingga sesuai dengan prinsip–

prinsip Good Corporate Governance, dengan demikian informasi tersebut dapat

menggambarkan secara tepat kondisi keuangan perusahaan dan kejadian–kejadian

yang terjadi di dalam (internal) perusahaan.

2.1.11 Tinjauan Tentang Asimetri Informasi (Information Asymmetry) dan
Teory Bid-ask Spread

2.1.11.1 Asimetri Informasi (Information Asymmetry)

Menurut Brigham dan Houston (2001:35) dalam Ariefandi (2007:39)

Asimetri Informasi atau ketidaksamaan informasi adalah suatu keadaan dimana

manajer memiliki akses informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki

oleh pihak luar perusahaan. Asimetri informasi muncul ketika manajer

mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan dimasa depan

dibanding dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya. Asimetri informasi

merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses informasi atas prospek

perusahaan.
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Teori keagenan ini muncul karena ada hubungan keagenaan yang terjadi

ketika suatu (principal) membayar pihak lain (agent) untuk melakukan beberapa

jasa dan mendelegasikan otoritas atau wewenang pengambilan keputusan agen.

Dalam konteks perusahaan, pemegang saham adalah principal dan chief executive

officer (CEO) adalah agen. Pemegang saham membayar CEO dan mengharapkan

CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan mereka. Pada tingkat yang lebih

rendah, CEO adalah principal dan manajer unit bisnis adalah agent. Suatu

tantangan yang dihadapi adalah bagaimana memotivasi agen sehingga mereka

bisa seproduktif mungkin sebagai mana jika menjadi pemilik (principal). Suatu

elemen kunci dan teori keagenan adalah adanya perbedaan preferensi atau tujuan

antara principal dan agent.

Teori keagenan mengasumsikan bahwa semua individu bertindak sesuai

dengan kepentingan masing-masing. Agen mengasumsikan menerima kepuasan

tidak hanya dari kompensasi financial tetapi juga dari keuntungan-keuntungan

lain yang diperoleh dari hubungan keagenan. Keuntungan tersebut dapat berupa

waktu luang, kondisi atraktif, fleksibelitas jam kerja dan lain-lain. Dalam kondisi

ini agen dikatakan mempunyai sikap opportunistic (mementingkan diri sendiri).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Muliati (2011:27) menambahkan

bahwa jika kedua kelompok (agen dan prinsipal) tersebut adalah orang-orang

yang berupaya memaksimalkan utilitasnya, maka terdapat alasan yang kuat untuk

meyakini bahwa agen tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk kepentingan

prinsipal. Prinsipal dapat membatasinya dengan menetapkan insentif yang tepat

bagi agen dan melakukan monitor yang didesain untuk membatasi aktivitas agen

yang menyimpang. Beberapa kondisi perusahaan yang memungkinkan timbulnya

asimetri informasi yaitu: perusahaan sangat besar, mempunyai penyebaran secara
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geografis, memiliki produk yang beragam, dan membutuhkan teknologi (Fitri,

2004:275). Menurut Scoot (2003) dalam Lestari (2010:69), terdapat dua tipe

asimetri informasi, yaitu:

a) Adverse selection

Adverse selection, adalah jenis asimetri dalam mana suatu pihak

atau lebih yang akan melangsungkan suatu transaksi usaha, atau

transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak-pihak

lain. Adverse selection terjadi karena beberapa orang seperti manajer

perusahaan dan pihak dalam (insiders) lainnya lebih mengetahui

kondisi kini dan prospek kedepan suatu perusahaan daripada para

investor luar.

b) Moral Hazard

Moral hazard, adalah jenis informasi asimetri dalam mana suatu

pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan

suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial dapat mengamati

tindakan-tindakan mereka dalam penyelesaian transaksi-transaksi

mereka sedangkan pihak-pihak lainnya tidak. Moral hazard dapat

terjadi karena adanya pemisahan pemilikan dengan pengendalian

yang merupakan karakterisktik kebanyakan perusahaan besar.

2.1.11.2 Teori Bid-ask Spread

Bid-ask spread merupakan selisih harga beli tertinggi dengan harga jual

terendah. Bid-ask spread mempunyai tiga komponen biaya yang berasal dari (1)

pemilikan saham (inventory holding), (2) pemrosesan saham (order processing)

dan (3) informasi asimetri. Biaya pemilikan menunjukkan trade-off antara
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memiliki terlalu banyak saham dan terlalu sedikit saham atas biaya pemilikan

saham, akan menimbulkan opportunity cost. Sedangkan baya pemrosesan pesanan

meliputi biaya administrasi, pelaporan, proses computer, telepon, dan lainnya.

Sedangkan biaya informasi asimetri lahir karena adanya dua pihak trader yang

tidak sama memiliki dan mengakses informasi superior dan pihak lain yaitu

informed trader yang memiliki informasi yang lebih superior dan pihak lain yaitu

unformed trader, ketidakseimbangan tersebut menyebabkan munculnya masalah

adverse selection dan moral hazard dalam perdagangan saham antar trader. Jika

kedua belah pihak bertransaksi, maka unformed trader menghadapi resiko rugi

tersebut tercermin dalam bis-ask spread (Ariefandi, 2007:45).

Literatur microstruktur mengenai bis-ask spread menyatakan bahwa

terdapat suatu komponen spread yang turut memberikan kontribusi terhadap

kerugian yang dialami dealer ketika bertransaksi dengan pedagang terinformasi

tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kos pemrosesan pesanan (older processing cost), terdiri dari biaya

yang dibebankan oleh pedagang sekuritas (efek) atas kesiapannya

mempertemukan pesanan pembelian dan penjualan, dan kompensasi

untuk waktu yang diluangkan oleh pedagang sekuritas guna

menyelesaikan transaksi.

b. Kos penyimpangan persediaan (inventory holding cost), yaitu kos yang

ditanggung oleh pedagang sekuritas untuk membawa persediaan saham

agardapat diperdagangkan sesuai dengan permintaan.
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c. Adverse selection component menggambarkan suatu upah (reward)

yang diberikan kepada pedagang sekuritas untuk mengambil suatu

resiko ketika berhadapan dengan investor yang memiliki informasi

superior. Komponen ini terkait erat dengan informasi dipasar modal.

Pembahasan lebih lanjut mengenai spread dikemukakan oleh Cohen

(1986) dan Hamilton (1991) dalam Rahmawati dkk (2006:10) menekankan bahwa

riset mengenai kos transaksi/kos kesegaran (immediacy) harus membedakan antar

spread dealer dan spread pasar. Ia menjelaskan bahwa spread dealer untuk suatu

saham merupakan perbedaan harga bid dan ask yang ditemukan oleh dealer,

secara individual ketika ia hendak memperdagangkan saham tersebut, sedangkan

spread pasar untuk suatu saham merupakan perbedaan harga jual tertinggi dan ask

terendah diantara beberapa dealer yang sama-sama melakukan transaksi tersebut.

Berdasarkan perbedaan tersebut, maka spread pasar dapat lebih kecil

dibandingkan dengan spread dealer.

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu
Tabel II.1

Ringkasan Tinjauan Penelitian Terdahulu

Peneliti Judul Variabel Kesimpulan & Hasil
Evi

Gantyowati
dan Dhinar

Adi
Nugroho

2010

Pengaruh
Komisaris
Independen dan
Komite Audit
Terhadap
Pengurangan
Asimetri
Informasi
Disekitar
Pengumuman
Laba

Independen :
Prosentase
anggota
independen
dalam dewan
komisaris
Dependen :
Selisih rata –
rata trading
volume activity
periode window

Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa
Komisaris Independen
memiliki pengaruh terhadap
penurunan asimetri
informasi disekitar tanggal
pengumuman laba.
Sebaliknya, keberadaan
Komite Audit Independen
tidak berpengaruh dan tidak
memiliki korelasi terhadap
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(4 hari yang
terdiri dari 2
hari sebelum
dan 2 hari
sesudah
pengumuman
laba) dengan
rata – rata
trading volume
activity periode
non window (2
hari).

penurunan asimetri
informasi disekitar tanggal
pengumuman laba.

sTyas
Pramesti

2008

Pengaruh
Asimetri
Informasi,
Ukuran
Perusahaan,
Kepemilikan
Manajerial
Terhadap
Manajemen
Laba

Independen :
Asimetri
Informasi,
Ukuran
Perusahaan,
Kepemilikan
Manajerial
Dependen :
Manajemen
Laba

1. Asimetri informasi
mempunyai pengaruh
signifikan terhadap
manajemen laba.

2. Ukuran perusahaan
mempunyai pengaruh
signifikan terhadap
manajemen laba.

3. Kepemilikan manajerial
mempunyai ppengaruh
signifikan terhadap
manajemen laba.

4. Asimetri informasi,
ukuran perusahaan dan
kepemilikan manajerial
mempunyai pengaruh
terhadap manajemen
laba. Asrtinya, secara
bersamaan setiap
perubahan yang terjadi
pada asimetri
informasi, ukuran
perusahaan dan
kepemilikan manajerial
mempengaruhi
manajemen laba.

Tri Yuono
Saputra

2012

Pengaruh Good
Corporate
Governance
Tehadap
Manajeen Laba
(Studi Pada
Perusahaan
Properti dan
Real Estate
Yang Terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia)

Independen :
Good Corporate
Governance
yang dijelaskan
melalui proporsi
dewan
komisaris,
ukuran dewan
komisaris,
keberadaan
komite audit
dan keberadaan

1. Ukuran dewan
komisaris tidak
berpengaruh terhadap
manajemen laba.

2. Proporsi komisaris
independen tidak
berpengaruh terhadap
praktik manajemen
laba.

3. Keberadaan komite
audit tidak berpengaruh
terhadap praktik
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top share.
Dependen :
Manajemen
Laba

manajemen laba.
4. Keberadaan top share

tidak berpengaruh
terhadap praktik
manajemen laba.

5. Penerapan GCG tidak
berpengaruh terhadap
praktik manajemen
laba.

Theresia
Christina

Tarigan
2011

Pengaruh
Asimetri
Informasi,
Corporate
Governance,
dan Ukuran
Perusahaan
Terhadap
Praktik
Manajemen
Laba (Studi ada
Perusahaan
Manufaktur
Yang Terdaftar
di BEI 2008 –
2010)

Independen :
Asimetri
Informasi,
Corporate
Governance dan
Ukuran
Perusahaan
Dependen :
Manajemen
Laba dengan
proxy
discretionary
accual.

1. Asimetri informasi
berpengaruh secara
signifikan terhadap
manajemen laba.

2. Corporate governance
berpengaruh signifikan
terhadap manajemen
laba.

3. Ukuran perusahaan
berpengaruh secara
signifikan terhadap
manajemen laba.

Ni Ketut
Muliati

2011

Pengaruh
Asimetri
Informasi dan
Ukuran
Perusahaan
Pada Praktik
Manajemen
Laba di
Perusahaan
Perbankan
Yang Terdaftar
di Bursa Efek
Indonesia

Independen :
Asimetri
informasi dan
Ukuran
perusahaan.
Dependen :
Manajemen
laba.

1. Asimetri informasi
berpengaruh positif ada
praktik manajemen
laba.

2. Ukuran perusahaan
terbukti berpengaruh
negative pada praktik
manajemen laba.

Adhika
Wisnumurti

2010

Analisis
Pengaruh
Corporate
Governance
Terhadap
Hubungan
Asimetri
Informasi
Dengan Praktik
Manajemen
Laba (Studi
Pada
Perusahaan

Independen :
Asimetri
Informasi.
Dependen :
Manajemen
Laba.
Pemoderasi :
Good Corporate
Governance.

1. Komposisi dewan
komisaris bukan
merupakan variabel
moderating antara
asimetri informasi
terhadap indakan
maanjemen laba.

2. Ukuran dewan
komisaris bukan
merupakan variabael
moderating antara
asimetri informasi
terhadap tindakan
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Perbankan
Yang Terdaftar
di BEI)

manajemen laba.
3. Ukuran komite audit

merupakan variabel
moderating antara
asimetri informasi
terhadap tindakan
manajemen laba.

2.3 Teori dalam Islam (Islamic Theory)

Dalam konsep islam, disimpulkan bahwa agama yang diturunkan kepada

manusia oleh Allah SWT, melalui Nabi Muhammad SAW ternyata merupakan

suatu sistem way of life yang utuh, sesuai dan tidak bertentangan dengan ilmu

pengetahuan serta fenomena alam yang ada (Safri, 2008).

Dalam Al–Qur’an telah dijelaskan masalah kepatuhan dan ketaatan dalam

berniaga dan pencatatan akuntansi khususnya penyajian laporan keuangan yang

sesuai dengan dalil–dalil berikut:

1. Surat Al–Baqarah ayat 282:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah
[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara
kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis
enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya,
meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang
berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia
mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang
itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia
sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya
mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada
dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika
seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah
saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka
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dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik
kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang
demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan
persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan)
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika
mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara
kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak
menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan
janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu
lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah
suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah;
Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Maksud dari ayat diatas adalah menjelaskan tentang proses dari

akuntansi yaitu pencatatan dan pemberian informasi berupa jual beli,

hutang piutang yang merupakan bagian dari laporan keuangan dalam

menyediakan informasi yang sangat penting bagi pengguna laporan

keuangan tersebut.

2. Surat Al–Hadiid ayat 25:



















Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan
bersama mereka Al-kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia
dapat melaksanakan keadilan. dan Kami ciptakan besi yang
padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat
bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan
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supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama) Nya dan
rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya
Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Sedangkan maksud dari surat Al–Hadiid ayat 25 diatas adalah

tentang neraca keadilan yakni keseimbangan (balance) antara sisi aset dan

kewajiban serta modal yang semuanya merupakan informasi dalam

laporan keuangan.

3. Surat Asy–Syu’araa ayat 182–183:









Artinya: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah
kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu
merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;

Tujuan dari ayat diatas adalah mengenai keadilan yang merupakan

prinsip dari neraca serta informasi yang disajikan haruslah tepat dan sesuai

dengan kenyataan, sehingga tidak mengakibatkan kesalahpahaman antara

investor dan pihak manajemen perusahaan.

Dari ketiga ayat di atas, Allah SWT menyatakan bahwa tidak

dibolehkan berbuat kecurangan dalam pencatatan dan diharapkan selalu

membuat catatan yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, tidak

boleh memanipulasi laporan keuangan sesuai dengan keinginan kita karena

dapat merugikan dan menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk

mengambil suatu keputusan atau pertimbangan sehingga dapat

mengakibatkan kesalahpahaman antara investor dan pihak manajemen
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perusahaan, dan apabila berniaga dan adanya keadilan (neraca) yang

merupakan konsep dari laporan keuangan.

2.4 Kerangka Pemikiran
2.4.1 Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance dan Asimetri

Informasi Terhadap Manajemen Laba

Asimetri informasi yang dapat menimbulkan praktik manajemen laba

mungkin terjadi akibat lemahnya penerapan corporate governance. Menurut Lins

dan Warnock (2004) seperti yang dikutip oleh Yana (2007:3), secara umum

mekanisme corporate governance yang dapat mengendalikan perilaku manajemen

dalam hal ini perilaku manajemen yang menyimpang seperti praktik manajemen

laba. Tarigan (2011) meneliti pengaruh asimetri informasi, corporate governance,

dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2010, hasil penelitiannya bahwa asimetri

informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, corporate

governance berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, dan ukuran

perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen

laba. Richardson (1998) dikutip oleh Pramesti (2008:3-4) meneliti hubungan

asimetri informasi dengan manajemen laba pada semua perusahaan yang terdaftar

di NYSE periode akhir Juni tahun 1988-1992, hasil penelitiannya bahwa terdapat

hubungan yang sistematis antara asimetri informasi dan tingkat manajemen laba.

Ketika asimetri informasi tinggi maka stakeholder tidak memiliki sumber daya

yang cukup, insentif, atau akses atas informasi yang relevan untuk memotivator

tindakan manajer dimana hal ini memberikan kesempatan atas praktek manajemen

laba, adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan
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informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan

dengan pengukuran kinerja manajer.

2.4.2 Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance Terhadap
Manajemen Laba

Pada saat sekarang ini, negara-negara berkembang dituntut untuk

menerapkan sistem yang baru dan lebih baik dalam pengelolaan bisnis yang

berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut

dengan Good Corporate Governance. Dengan adanya sistem tata kelola

perusahaan yang baik, maka bisnis akan lebih mampu bersaing dan lebih cepat

berkembang karena perusahaan lebih terstruktur dan adanya pengawasan serta

monitoring untuk meminimalisir kerugian.

Asimetri informasi yang dapat menimbulkan praktik manajemen laba

mungkin terjadi akibat lemahnya penerapan corporate governance. Menurut Lins

dan Warnock (2004) seperti yang dikutip oleh Yana (2007:3), secara umum

mekanisme corporate governance yang dapat mengendalikan perilaku manajemen

(dalam hal ini perilaku manajemen yang menyimpang seperti praktik manajemen

laba) dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah

mekanisme internal spesifik perusahaan yang terdiri atas struktur kepemilikan dan

struktur  pengelolaan. Kedua adalah mekanisme eksternal spesifik negara yang

terdiri atas aturan hukum dan pasar pengendalian korporat.

Tarigan (2011) meneliti pengaruh asimetri informasi, corporate

governance, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2010, hasil penelitiannya

bahwa asimetri informasi berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen

laba, corporate governance berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen
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laba, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen

laba.

2.4.3 Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Manajemen Laba

Agency theory mengimplikasikan adanya asimetri informasi antara manajer

(agent) dengan pemegang saham (principal). Asimetri informasi ini timbul ketika

manajer menegtahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan

dimasa depan dibandingkan dengan pemegang saham dan stakeholder lainnya.

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki akses

informasi atas prospek perusahaan yang tidak dimiliki oleh luar perusahaan. Hal

ini memberikan kesempatan kesempatan bagi manajer untuk melakukan

manajemen laba (Jensen dan Meckling, 1976 dikutip oleh Pramesti, 2008:3).

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen

laba. Richardson (1998) dikutip oleh Pramesti (2008:3-4) meneliti hubungan

asimetri informasi dengan manajemen laba pada semua perusahaan yang terdaftar

di NYSE periode akhir Juni tahun 1988-1992, hasil penelitiannya bahwa terdapat

hubungan yang sistematis antara asimetri informasi dan tingkat manajemen laba.

Ketika asimetri informasi tinggi maka stakeholder tidak memiliki sumber daya

yang cukup, insentif, atau akses atas informasi yang relevan untuk memotivator

tindakan manajer dimana hal ini memberikan kesempatan atas praktek manajemen

laba, adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan

informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan

dengan pengukuran kinerja manajer.

2.5 Model Penelitian

Gambar II.1
Model Penelitian
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2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan kerangka pemikiran yang telah

diuraikan sebelumnya maka hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian

dirumuskan sebagai berikut :

H1 : Pengungkapan Good Corporate Governance berpengaruh terhadap

Manajemen Laba

H2 : Asimetri Informasi berpengaruh terhadap Manajemen Laba

H3 : Pengungkapan Good Corporate Governance dan Asimetri Informasi

berpengaruh secara simultan terhadap Manajemen Laba


