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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Earnings management merupakan suatu intervensi dengan tujuan tertentu

dalam proses pelaporan keuangan eksternal, untuk memperoleh beberapa

keuntungan privat (Schipper, 1998). Tindakan earnings management oleh

perusahaan dapat merugikan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan,

seperti investor misalnya. Earnings management ini timbul karena adanya

perbedaan peran dan kepentingan antara agen dan prinsipal.

Jones, (1991), mengembangkan model pengestimasi akrual diskresioner

untuk mendeteksi earnings management yang kemudian populer sebagai Model

Jones. Akrual diskresioner diperoleh dengan membandingkan akrual tahun t, saat

terjadinya earnings management, dengan rata‐rata akrual (akrual normal)

perusahaan itu sendiri pada tahun‐tahun sebelumnya. Model Jones ini memiliki

kelemahan yaitu asumsi implisitnya adalah pendapatan bersifat nondiskresioner,

berarti pendapatan dalam Model Jones tidak boleh dalam keadaan dimanipulasi

oleh manajemen. Jika ternyata manajemen juga memanipulasi pendapatan,

misalnya melalui pengakuan pendapatan yang dipercepat atau diperlambat, maka

akrual diskresioner akan cenderung bias ke nilai nol (Jones 1991, footnote 31).

Dechow et al,. (1995), memperbaiki kelemahan tersebut dengan

mengurangkan perubahan piutang dari perubahan pendapatan, yang selanjutnya

model ini disebut modified Jones model. Model Jones modifikasian ini secara
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implisit mengasumsikan bahwa semua perubahan dalam penjualan kredit pada

periode kejadian merupakan hasil manipulasi laba. Hal ini didasarkan pada alasan

bahwa lebih mudah memanipulasi laba dengan mengubah pengakuan pendapatan

dari penjualan kredit daripada mengubah pengakuan pendapatan dari penjualan

kas.

Pada tahun 2008 terjadi krisis global yang disebabkan oleh krisis subprime

mortgage yang terjadi di Amerika Serikat. Pada saat itu, Amerika Serikat

mengalami resesi yang serius, sehingga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi

yang selanjutnya menggerus daya beli masyarakat Amerika. Hal ini

mempengaruhi negara-negara lain karena Amerika Serikat merupakan pangsa

pasar yang besar bagi negara-negara lain termasuk Indonesia.

Penurunan daya beli masyarakat di Amerika menyebabkan penurunan

permintaan impor dari Indonesia, dengan demikian ekspor Indonesia pun

menurun. Inilah yang menyebabkan terjadinya defisit Neraca Pembayaran

Indonesia (NPI). Bank Indonesia memperkirakan secara keseluruhan NPI

mencatatkan defisit sebesar US$ 2,2 miliar pada tahun 2008 (Setneg, 2009).

Penyebab lain terjadinya defisit NPI adalah derasnya aliran keluar modal

asing dari Indonesia khususunya pada pasar SUN (Surat Utang Negara) dan SBI

(Sertifikat Bank Indonesia). Derasnya aliran modal keluar tersebut menyebabkan

investasi portofolio mencatat defisit sejak kuartal III-2008 dan terus meningkat

pada kuartal IV-2008. Selain itu, adanya sentimen negatif terhadap pasar

keuangan global juga membuat terjadinya pelepasan aset finansial oleh investor

asing dan membuat neraca finansial dan modal ikut menjadi defisit.
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Krisis yang terjadi tersebut dapat menyebabkan kinerja perusahaan

menjadi tidak stabil, yang kemudian akan memicu peningkatan tindakan earnings

management dalam perusahaan-perusahaan yang terkena dampak krisis tersebut

termasuk perusahaan keluarga. Perusahaan keluarga di Indonesia memiliki peran

penting dalam kemajuan ekonomi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik

tahun 2001, peran perusahaan keluarga bagi perekonomian Indonesia sebesar

82,44% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Selain dari itu, 96% atau

sekitar 159.000 dari sekitar 165.000 perusahaan yang ada di Indonesia merupakan

perusahaan keluarga (Pikiran Rakyat, 16 November 2006). Oleh karena itu,

pertumbuhan perusahaan keluarga ini tentunya akan sangat berdampak bagi

perekonomian di Indonesia.

Perusahaan keluarga adalah sebuah perusahaan yang dimiliki, dikontrol,

dan dijalankan oleh anggota sebuah atau beberapa keluarga atau dikelola oleh

anggota-anggota keluarganya. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa semua

pekerja dalam perusahaan harus merupakan anggota keluarga. Banyak perusahaan

keluarga, terutama perusahaan-perusahaan kecil, memperkerjakan orang lain

untuk menempati posisi rendah, sementara posisi tinggi (top manager) dipegang

oleh orang dari dalam keluarga pemilik perusahaan.

Posisi dalam dewan direksi dan atau dewan komisaris yang dipegang oleh

anggota keluarga akan berdampak pada pengambilan keputusan yang dilakukan

perusahaan, hal tersebut dapat meningkatkan earnings management pada

perusahaan keluarga. Tindakan earnings management dapat ditekan dengan

penerapan good corporate governance pada perusahaan. Good corporate
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governance sendiri merupakan prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan

perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan

perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para shareholder

khususnya, dan stakeholder pada umumnya. Tentu saja hal ini dimaksudkan

pengaturan kewenangan Direktur, Manajer, Pemegang Saham, dan pihak lain

yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Isu Corporate Governance muncul sejak diperkenalkannya pemisahan

antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan (Jil and Aris Solomon, 2004).

Namun sebenarnya istilah corporate governance muncul pertama kali pada tahun

1984 dalam buku Robert I. Tricker. Good corporate governance di Indonesia

mulai dikenal ketika terjadi krisis financial Asia Selatan 1997 yang melanda

Thailand, Philipina, Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan (Kingsley 2004:

501). Kondisi keuangan Indonesia tahun 1997 sangat mengenaskan, nilai rupiah

pada pertengahan Agustus 1997 melemah sebesar 27% terhadap dollar Amerika

(Tabalujan 2002: 4).

Kondisi keuangan tersebut mengakibatkan pemerintah Indonesia

membutuhkan bantuan dana pinjaman dari International Monetary Funds (IMF)

untuk menghadapi kondisi tersebut. IMF menawarkan bantuan bersyarat, yang

artinya IMF akan memberi bantuan kepada Indonesia apabila pemerintah

Indonesia bersedia memenuhi persyaratan yang diberikan oleh IMF. Satu dari

beberapa persyaratan itu adalah komitmen untuk memperbaiki sistem corporate

governance (Kurniawan dan Indrianto 2000:9).

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI UKURAN DEWAN DIREKSI, ... FERSYAWAN ARI CAHYA



5

Pertama kalinya kode corporate governance Indonesia dikeluarkan oleh

Komite Nasional Corporate governance. Komite ini dibentuk pemerintah

Indonesia melalui Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri pada

tahun 1999. Komite ini memiliki dua tugas utama yakni melakukan kodifikasi

prinsip-prinsip corporate governance dan mengembangkan sebuah kerangka

institusi untuk mengimplementasikan kode (Keputusan Menteri Koordinator

Ekonomi, Keuangan dan Industri No. 1/M.EKUIN/08/1999 tanggal 9 Agustus

1999). Selanjutnya, pada bulan Maret 2000 Komite sukses menyusun Code for

Good corporate governance (Daniel 2003: 360). Kode ini berlaku bagi seluruh

BUMN dan perushaan-perusahaan yang terdaftar di bursa efek Jakarta (BEI)

(Lukviarman 2004: 6-7).

Good corporate governance dapat dijabarkan menjadi beberapa prinsip

yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, dan Fairness

(Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Mekanisme good corporate

governance memiliki beberapa indikator penting, diantaranya adalah dewan

direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Dewan direksi pada perusahaan bertindak sebagai agen atau pengelola

perusahaan. Dewan direksi bertanggung jawab langsung terhadap jalannya

kegiatan operasional perusahaan. Dewan direksi memiliki peran penting dalam

mengatasi earning management. Goodstein dan Gautarn (1994) mengatakan

bahwa jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang

resources dependence. Namun, kebutuhan akan jumlah dewan yang besar akan

menimbulkan kerugian dalam hal komunikasi dan koordinasi, sehingga akan
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muncul permasalahan kembali antara pihak principal dengan agent (Jensen,

1993). Dewan direksi harusnya memiliki independensi agar fungsinya dapat

berjalan dengan baik. Namun, dalam ekonomi global tak jarang dewan direksi

yang merangkap sebagai CEO, sehingga independensi dewan direksi menjadi

berkurang dan harus mendapat pengawasan dari dewan komisaris independen.

Berdasarkan keputusan Direksi BEJ (sekarang BEI) nomor: KEP-

399/BEJ/07-2001 yaitu pencatatan Efek Nomor I-A, komisaris independen

bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan

memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Komisaris Independen adalah

anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan

komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan

bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk

bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin baik mereka

bisa menjalankan peran mereka dalam mengawasi dan mengontrol tindakan-

tindakan para direktur eksekutif. Dewan komisaris yang independen secara umum

mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen. Hal ini akan

mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang

mungkin dilakukan manajemen, karena pengawasan yang dilakukan oleh anggota

komisaris lebih baik dan bebas dari berbagai kepentingan interen dalam

perusahaan (Chtourou et al., 2001).

Sesuai dengan keputusan ketua Bapepam dan lembaga keuangan nomor:

Kep-643/BL/2012, dewan komisaris membentuk komite audit untuk membantu
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tugas dan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan dan oleh karena

itu komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Tugas dan tanggung

jawab komite audit antara lain: Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko

yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;

melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang

berkaitan dengan emiten; menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi

perusahaan; komite audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan

fungsi internal audit. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh komite audit dapat

dipecaya jika komite audit memiliki kompetensi dan indepensi (Junaidi, 2007).

Diharapkan dengan adanya komite audit ini dapat mengurangi perilaku

oportunistik manajer yang menyebabkan manajemen laba.

Selain tiga indikator good corporate governance di atas, ada tiga variabel

lagi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap earnings management. Yaitu,

yang pertama adalah profitabilitas. Saleh et al., 2005, mengatakan jika perusahaan

yang mengalami kerugian memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan

earnings management. Kedua adalah utang. Perusahaan dengan utang yang tinggi

akan memiliki tingkat pengawasan institusional yang tinggi, sehingga akan

mengurangi keleluasaan perusahaan dalam melakukan earnings management

(Becker et al., 1998). Ketiga adalah ukuran perusahaan. Che-Ahmad dan Mansor,

2009, menyatakan bahwa semakin kecil ukuran perusahaan, maka tindakan

perataan laba perusahaan tidak terlalu dihiraukan. Berdasarkan uraian diatas,

maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Ukuran Dewan Direksi,
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Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Komite Audit, dan Earnings

Management Pada Perusahaan Keluarga”.

1.2. Rumusan Masalah

Apakah ukuran dewan direksi, proporsi komisaris independen, dan ukuran

komite audit berpengaruh terhadap earnings management?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ukuran dewan

direksi, ukuran dewan komisaris independen, ukuran komite audit terhadap

earnings management.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat

bagi pihak-pihak terkait khususnya peneliti, investor, perusahaan, dan akademisi.

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai pengaplikasian

ilmu yang diperoleh selama kuliah.

2. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu para investor untuk

lebih hati-hati dalam menganalisis kinerja perusahaan dan melakukan

investasi.

3. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

pentingnya good corporate governance.
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4. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan riset bagi

mahasiswa yang ingin mengembangkan penelitian ini dengan topik yang

sama.

1.5. Sistematika Skripsi

Dalam proposal penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari tiga bab.

Masing-masing bab akan diuraikan mengenai hal-hal sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah dan perumusan masalah yang

menjadi ide dasar dari penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian

dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar oleh penulis untuk

mendukung penelitian ini. Landasan teori yang dipakai adalah good

corporate governance dan teori keagenan. Di dalam bab ini juga terdapat

hipotesis yang penulis untuk mengawali penelitian.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang metode penelitian yang berisi

pendekatan penelitian kuantitatif, identifikasi variabel, jenis dan sumber

data, prosedur pengumpulan data dan prosedur penentuan sampel.
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BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi inti dari penulisan penelitian yaitu analisis hasil penelitian

yang dilakukan penulis. Berisi gambaran umum subyek dan obyek

penelitian dari perusahaan yang diteliti, analisis hasil penelitian

berdasarkan metode penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian yang berisi

pembahasan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah

dilakukan.
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