
BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Dalam perekonomian modern, pengelolaan perusahaan oleh manajemen

perusahaan dengan pemilik perusahaan telah terpisah, hal ini sejalan dengan

agency theory. Konsep agency theory menurut Govindarajan (1998) yaitu

hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Dimana principal adalah para

pemegang saham, sedangkan agent adalah manajer perusahaan yang

diperkerjakan oleh pemilik perusahaan seperti CEO (Chief Exekutif Officer).

Tujuan dari pemisahan pengelolaan perusahaan dengan kepemilikan yaitu agar

pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan

biaya yang seefesien mungkin melalui pengelolaan* perusahaan oleh tenaga-

tenaga profesional (CEO). Para tenaga profesional ini (agents) memiliki

keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Tugas mereka adalah

bagaimana caranya untuk memperbesar perusahaan, salah satu caranya adalah

melalui peningkatan laba. Dengan adanya peningkatan laba ini nantinya agents

akan mendapatkan keuntungan melalui peningkatan kompensasi. Sedangkan para

pemegang saham (principal) hanya bertugas mengawasi dan memonitori jalannya

perusahaan, serta mengembangkan sistem atau pola insentif bagi agents dan

memastikan bahwa agents bekerja untuk kepentingan perusahaan.

Namun di sisi lain dengan adanya pemisahan seperti ini akan memiliki sisi

negatifnya. Keleluasaan bagi si manajer (agents) dalam memaksimalkan laba



perusahaan bisa mengarah pada proses pemaksimalan bagi kepentingan si

pengelolanya sendiri (manajer) dengan beban dan biaya yang ditanggung oleh

pemilik perusahaan. Hal ini sesuai dengan agency theory yang menyatakan setiap

individu mempunyai sifat untuk mementingkan diri sendiri. Faktanya terjadi di

beberapa perusahaan dimana manajer terdorong untuk mementingkan kepentingan

dirinya sendiri. Sedangkan dari pihak pemilik perusahaan (principal) sendiri tidak

dapat memonitor kinerja manajer setiap saat untuk memastikan bahwa manajer

telah bekerja untuk kepentingan perusahaan.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Pratana Puspa M dan Mas'ud

Machfoedz (2003) memandang principal dan agent merupakan pemaksimum

kesjahteraan, sehinggakemungkinan akan terjadinya benturan kepentingan baik di

sisi agent maupun principal. Hal ini juga didukung oleh penelitian akuntansi

positif yang mengatakan bahwa manajer (agent) akan cendrung melakukan

rekayasa terhadap infonnasi mengenai laba untuk memperbesar kemakmurannya

(Sugiri, 1998). Jensen dan Meckling juga menyatakan bahwa terdapat alasan yang

kuat yang meyakini bahwa agent tidak akan selalu bertindak yang terbaik untuk

kepentingan principal. Hal ini disebabkan karena kedua kelompok (agent dan

principal) adalah orang-orang yang berupaya untuk memaksimalkan utilitasnya.

2.2 Asymetri informasi

Seperti yang dijelaskan dalam agency theory bahwa ada benturan

kepentingan antara principal dan agent, sehingga memungkinkan terjadinya

manipulasi terhadap informasi laba (earnings management). Selain itu kondisi



seperti ini juga didukung dengan adanya asymetri informasi, yaitu kondisi dimana

terjadi ketidakseimbangan informasi diantara pelaku pasar. Setiap individu yang

terlibat di pasar diasumsikan akan memanfaatkan adanya asymetri informasi

untuk kepentingannya masing-masing. Agent akan memanfaatkan asymetri

infonnasi untuk menyembunyikan beberapa informasi yang dimiliki dan tidak

diketahui oleh principal. Dalam keadaan asymetri informasi yang tinggi principal

tidak mungkin mempunyai inforamasi yang cukup untuk memonitor tindakan

manajer yang melakukan manajemen laba terhadap laporan keuangan yang

nantinya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan penelitian Richardson (1998) seperti yang dikutip Lilis

Setiawati (2002) bahwa semakin tinggi asymetri informasi maka semakin tinggi

manajemen laba. Menurut Agnes Utari Widyaningdyah, (2001) mengungkapkan

penlapat Surifah (1999) bahwa manajemen laba dapat merupakan suatu bentuk

manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sarana komunikasi antara lain

manajer dan pihak eksternal perusahaan. Asymetri informasi dan benturan

kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk

menyajikan informasi yang tidak sebenarnya pada principal, terutama jika

informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajemen.

2.3 MANAJEMEN LABA

2.3,1 Defenisi manajemen laba

Tujuan laporan keuangan sesuai PSAK NO 1 adalah memberikan

informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang
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bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam

rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan

pertanggunejawaban (stewardship) manajemen atas penggunaan sumberdaya

yang dipercayakan kepada mereka. Dari infonnasi tersebut pengguna laporan

keuangan seperti investor, para pemegang saham diharapkan tidak hanya

mengetahui kinerja perusahaan pada periode yang lalu tetapi juga dapat

memprediksi laporan keuangan dimasa mendatang ( SFAC Nol ).

Adanya kecendrungan pihak eksternal yang lebih terfokus pada infonnasi

mengenai laba disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya

diukur berdasarkan informasi tersebut (peningkatan kompensasi), sehingga timbul

perilaku menyirnpang (dysfunctional behaviour) yang salah satu bentuknya adalah

anajemen laba (earnings management). Beberapa penulis mengarlikan

anajemen laba dengan bahasa yang berbeda-beda namun demikian pada intinya

adalah sama, yaitu menentukan laba dalam jumlah teitentu dengan merekayasa

pada pos-pos pendapatan dan biaya pada laporan rugi laba dengan menggunakan

teknik-teknik teitentu, misalnya pemilihan metode akuntansi ataupun melalui

aktifitas operasi.

Menurut Saiful, 2002 mengungkapkan pendapat Schipper (1989)

mendefenisikan manajemen laba sebagai suatu intervensi dengan maksud tertentu

terhadap proses pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja memperoleh

beberapa keuntungan pribadi. Healy dan Wahley (1999) juga menyatakan bahwa

manajemen laba terjadi ketika manajemen menggunakan judgment dalam

pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan

in
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keuangan, sehingga menyesatkan stakeholder tentang kinerja ekonomi perusahaan

untuk mempengaruhi hasil yang berhubungan dengan kontrak yang tergantung

pada angka akuntansi yang dilaporkan.

Scot (1997), seperti yang dikutip Siti Resmi (2003), mendefenisikan

manajemen laba sebagai penentuan laba oleh manajemen dengan berbagai cara

yaitu mengelola, memimpin dan mengarahkan penggunaan sumber daya dalam

operasi perusahaan, memilih timing dari beberapa peristiwa non operasi dalam

periode pelaporan tertentu dan memilih metode akrual yang digunakan untuk

engukur laba. Semuanya ini dilakukan untuk memaksimumkan kepentingan

ereka sendiri dan atau nilai pasar perusahaan. Sugiri (1998) membagi defenisi

earnings management menjadi dua, seperti yang dikutip Agnes Utari

Widyaningdyah (2001), yaitu defenisi secara sempit dan defenisi secara luas:

• Defenisi secara sempit: pola earnings management yang dilakukan oleh

manajer adalah dengan pemilihan metode akuntansi. Dalam artian ini

dilihat mengenai perilaku manajemen untuk "bennain" dengan komponen

discretional accrual dalam penentuan besarnya earnings.

• Defenisi secara luas: Sugiri (1998) menjelaskan tentang tindakan manajer

untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu

unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan

peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit

tersebut.

Menurut Surifah (1999) dalam Agnes Utari Widyaningdyah (2001)

berpendapat mengenai dampak earnings management terhadap kredibilitas

m
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laporan keuangan. Surifah (1999) menjelaskan kredibilitas laporan keuangan akan

berkurang ketika digunakan untuk pengambilan keputusan karena adanya suatu

bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sarana komunikasi antara

manaier dan pihak eksternal perusahaan. Manajemen laba merupakan fenomena

yang sukar dihindari karena fenomena yang ini merupakan dampak dari

penggunaan dasar akrual dalam penyusunan laporan keuangan .

Dasar akrual dipilih dan disepakati sebagai dasar dalam penyusunan

laporar keuangan karena dasar akrual memang lebih rasional dan adil di

bandingkan dengan dasar kas. Selain itu dasar acrual dipilih karena mempunyai

tujuan yaitu untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih informative dan

mencenninkan keadaan yang sebeuarnya. Sayangnya akrual yang ditujukan untuk

menjadikan laporan keuangan yang sesuai dengan fakta ini dapat sedikit

digerakkan (tuned) sehingga dapat mengubah angka laba yang dihasilkan. Banyak

penelitian membuktikan bahwa manajer akan tergoda mengubah besarnya laba

dengan cara rekayasa akrual, hal ini terjadi karena adanya kepentingan untuk

mendapatkan insentif tertentu yang didasarkan pada laba yang diperoleh dengan

alasan tersebut maka manajer akan melakukan rekayasa akrual terhadap laba.

Healy (1985) seperti yang dikutip Lilis Setiawati (2002) membuktikan

bahv a keinginan untuk memaksimumkan bonus yang diperoleh dapat menjadi

insentif bagi manajer untuk merekayasa angka akrual. Jones (1991) membuktikan

bahwa keinginan untuk mempengaruhi keputusan pemerir.tah yang tckait dengan

peluang mendapatkan proteksi didasarkan pada informasi mengenai laba

akuntansi. Pada dasarnya akrual itu penting untuk menghasilkan laporan keuangan
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vang reliable, tetapi bisa jadi sebagian dari akrual yang disajikan dalam laporan

keuangan perusahaan (sebagai bagian dari angka laba) bukan akrual yang

menjadikan laporan keuangan yang reliable tetapi akrual yang digunakan oleh

manajer untuk mempengaruhi keputusan stakeholder. Oleh karena itu total akrual

dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bagian akrual yang memang

sewajarnya ada dalam proses penyusunan laporan keuangan (nondiscretionary

accruals dan bagian akrual yang merupakan hasil rekayasa (discretionary

accrual).

Manajemen laba masih menjadi masalah yang controversial, apakah

tindakan tersebut dapat diterima secara moral atau tidak. Hal tersebut disebabkan

earnings sebagai salah satu komponen penting dalam laporan keuangan yang

memiliki pengruh signifikan bagi para pemakai laporan keuangan dan analis

laporan keuangan untuk melakukan pengambilan keputusan. Informasi mengenai

earnings yang salah dan menyesatkan akan berakibat dihasilkannya keputusan

yang salah.

2.3.2 Faktor- faktor yang mempengaruhi manajemen laba

Menurut pendapat Watts - Zimmerman : 1986, seperti yang dikutip Saiful

2002 inengemukakan bahwa tujuan yang akan dicapai oleh manajer melalui

manajemen laba meliputi memaksimumkan bonus dan kompensasi lainnya yang

akan diterima oleh manajer (bonus plan hypothesis), menunda perjanjian utang

(debt equity hypothesis), mempegaruhi keputusan pelaku pasar modal, dan

menghindari biaya politik (political hypothesis ).
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1. Bonus plan hypothesis, yaitu manajer perusahaan cendrung untuk

menggunakan metode akuntansi untuk meningkatkan income pada waktu

tersebut.

2. Debt equity hypothesis, yaitu manajer perusahaan cendrung memilih

kebijakan akuntansi untuk memaksimalkan utilitas harapan mereka yang

berhubungan dengan gaji dan kontrak hutang.

3. Political hypothesis yaitu manajer pada perusahaan yang kegiatan

operasinya menyentuh sebagian besar masyarakat akan cendrung

mengurangi laba yang dilaporkan.

Berdasarkan tiga hipotesis mengenai motivasi manajer untuk melakukan

manajemen laba : Watts dan Zimmerman 1990, seperti yang dikutip Gumanti

(2000) mengakui ada tiga bentuk hubungan keagenan yaitu:

1. Antara manajemen dengan pemilik dimana manajemen akan berupaya

untuk menaikkan laba yang diperoleh dengan maksud bonus yang didapat

akan meningkat juga.

2. Antara manajemen dengan kreditor, dimana maiajer akan berupaya agar

debt equity selalu positif. Jika rasio ini negative maka perusahaan akan

default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban hutang pada waktunya.

3. Antara manajemen dengan pemerintah , dimana hubungan ini berlaku bagi

perusahaan yang kegiatan operasinya menyentuh sebagian masyarakat

yaitu dengan mengurangi laba yang dilaporkan, maka pajak yang

ditanggung perusahaan juga akan berkurang.



Beberapa penelitian lainnya yang mengemukakan tentang motivasi

manajemen untuk melakukan manajemen laba juga memilki persamaan seperti

yang diungkapkan oleh Healy dan Wahlen (1998) dikutip oleh Saiful (2002)

yaitu:

1. Motivasi dari pasar modal yang ditunjukkan dengan return saham. De

Angelo (1998) membuktikkan manajemen cendrung melaporkan laba

lebih rendah (understate) ketika melakukan buyout, Teoh et al (1998a dan

1998b) dan Rangan (1998) mengemukakan bahwa ketika perusahaan akan

melakukan IPO dan SEO, manajemen akan cendrung melaporkan laba

lebih tinggi (overstate)

2. Motivasi kontrak yang dapat berupa kontrak hutang (Sweeny,1994) dan

kontrak kompensasi manajemen (Holthausen, Lacker dan Sloan 1995).

3. Motivasi regulatory yang dikemukakan Jones (1991), Cahan (1992),

Guenter (1994), Nairn dan Hartono (1996) dan Key (1997).

Selain itu Detchow et . al (1996) dalam Agnes Utari Widyaningdyah

(2001) mengidentifikasikan factor demand for eksternal financing, insider

trading, debt, bonus dan governance structur sebagai factor yang mempengaruhi

manajemen laba.

2.3.3 Teknik Manajemen Laba

Ada beberapa pola dan teknik dalam manajemen laba, diantaranya

menurut Scott (2000:296) adalah:

1. taking a bath, pola ini digunakan selama periode organizational stress

atau reorganisasi. Jika manajer merasa harus melaporkan kerugian



maka ia akan melaporkan dalam jumlah yang besar. Tindakan ini

diharapkan dapat meriingkatkan laba yang akan dan kesalahan atas
i

kerugian perusahaan dapat ditampakkan pada manajer lama, jika

terjadi pergantian manajer.

2. income minimization, pola ini dipilih selama periode dengan

profitabilitas tinggi,sehingga jika periode yang akan dating

diperkirakan laba turun drastic dan dapat diatasi dengan pengambilan

jatah laba sebelumnya.

3. income maximization, dilakukan manajer terutama dengan tujuan

untuk mendapatkan bonus.

4. income smoothing, dilakukan dengan meratakan laba yang dilaporkan

dengan tujuan external reporting, terutama bagi investor karena pada

umumnya investor adalah risk averse dan menyukai laba yang relative

stabil

Teknik untuk melakukan manajemen laba menurut Worthy (1984) dalam

Surfiah (1994) dapat dikelompokkan menjadi tiga besar:

1. Perubahan metode akuntansi

Earnings management dilakukan dengan mengubah metode

akuntansi yang berbeda dengan tahun sebelumnya sehingga dapat

menaikkan atau menurunkan angka earnings, seperti:

• mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode garis lurus

menjadi sumyears ofdigit

• mengubah metode penilaian persediaan dari LIFO menjadi FIFO



• mengubah periode depresiasi

2. Memastikan kebijakan perkiraan akuntansi

Manajer mempengaruhi laporan keuangan dengan cara

memainkan judgment dalam perkiraan akuntansi, seperti:

• kebijakan mengenai jumlah piutang tak tertagih

• kebijakan mengenai umur aktiva tetap

• kebijakan mengenai perkiraan terhadap pengadilan yang belum

selesai.

3. Menggeser periode biaya (pendapatan)

Menggeser periode biaya (pendapatan) sering disebut

manipulasi keputusan operasional melalui:

• mempercepat (msnunda) biaya penelitian dan pengembangan

(research and development)

• mempercepat (menunda) pengiriman produk ke pelanggan

• menjual investasi sekuritas untuk manipulasi tingkat laba

2.4 CORPORATE GOVERNANCE

2.4.1 Pengertian Corporate Governance

Sebelum keruntuhan ekonomi melanda Asia Pasifik beberapa tahun lalu,

Corporate Governance adalah suatu istilah yang hampir tidak dikenal di

Indonesia. Hal ini wajar saja karena di negara ekonomi maju seperti Amerika pun

konsep ini baru mencuat pada akhir 1980 an. Sebeliunnya konsep ini hanya

dikenal dikalangan akadcmisi yang dijadikan wacana dalam lingkungan kampus.



Isu mengenai corporate governance menjadi salah satu bahasan yang penting

setelah terjadinya krisis di Asia dan beberapa skandal yang terjad1' di Negara

maju seperti Amerika Serikat, misalnya kasus ENRON, World Com, TYCO dan

Iain-lain. Lemahnya corporate governance sering disebut sebagai salah satu

penyebab terjadinya krisis dan skandal yang terjadi di negaramaju.

Lemahnya corporate governance ditimbulkan karena ada pennasalahan

dari hubungan keagenan. Hubungan keagenan adalah kontrak antara principal

dan agent yang intinya adalah pemisahan kepemilikan (principal) dan pengelolaan

perusahaan (agent) Jensen dan Meckling (1976) dalam Pratana Puspa dan Mas'ud

M (2003). Wahidahwati (2002) juga menyatakan bahwa perusahaan yang

memisahkan fungsi kepemilikan dan pengelolaan akan rentan terhadap konflik

keagenan. Manajer sebagai agent diberi mandat dan kebebasan oleh principal atau

pemilik dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pemilik dan perusahaan.

Namun tidak selamanya agent akan bertindak untuk kepentingan principal.

Berdasarkan agency theory setiap pihak memiliki perbedaan kepentingan yang

nantinya akan berbenturan. Manajer sebagai pengelola tentu saja menginginkan

ha] vang sama dengan principal yakni memaksimumkan kesejahterannya sendiri.

Pada dasarnya manajer sebagai agen telah mendapatkan kompensasi atau insentif

yang diberikan oleh principal tetapi sifat tidak puas setiap manusia akan

mendorong manajer untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis (moral

hazard) dalam mencapai tujuan teitentu.

Corporate governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa

manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan stakeholders. Pelaksanaan
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tata kelcla korporasi yang baik (good corporate governance) menuntut adanya

perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang

saham minoritas serta seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk

masyarakat. Penerapan good corporate governance diharapkan dapat mengurangi

konflik keagenan yang terjadi serta menyelaraskan kepentingan diantara agent dan

principal. Di Indonesia wacana mengenai corporate governance menjadi popular

setelah krisis ekonomi yang melanda sector korporasi kita. Lemahnya penerapan

corporate governance di Indonesia diyakini merupakan penyebab krisis yang

mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar.

Istilah corporate governance itu sendiri muncul pertama kali

diperkenalkan oleh Cadbury Comitee pada tahun 1992 yang terdapat dalam

laporan mereka (cadbury report). Laporan ini dipandang sebagai titik balik

(turning point) yang sangat menentukan bagi praktik corporate governance di

Indonesia. Banyak sumber yang mendefenisikan dengan berbagai bahasa tentang

corporate governance tetapi memiliki maksud dan pengertian yang sama. Untuk

memperoleh gambaran umum tentang pengertian corporate governance, berikut

dikutip dari berbagai sumber.

1. 1'itrumfor Corporate Governance in Indonesia ( FCGI)

Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur

hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, kreditur,

pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal

lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka oleh suatu

system yang mengendalikan perusahaan.
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2. The Indonesian Institute for corporate governance (11CG)

Corporate governance didefenisikan sebagai proses dan struktur yang

diteiapkan dalam menjalankan perusahaan dengan tujuan utama untuk

meningkatkan nilai permegang saham dalam jangka panjang dengan tetap

memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

3. OECD (Organizationfor Economic Co operation and Development)

OECD mendefenisikan corporate governance sebagai "the structure

through which shareholders, directors, managers set ofthe board objective of

the company, the means of attaining those objectives and monitoring

performance". Atau dengan kata lain corporate governance diartikan sebagai

cara-cara manajemen perusahaan (direktur) bertanggung jawab pada

pemiliknya (pemegang saham).

4. ]• inance Comitee on Corporation Governance Malaysia

Corporate governance diartikan sebagai proses dan struktur yang

diunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan

kearah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan.

5. Ernest and Young

Corporate Governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling

berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan

komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya. Pasar

sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan,

investor terkait dan persaingan produk.
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6. Kalangan Akademisi

Monks dan Minow (1995) dalam Khomsiyah mendefenisikan

corporate governance sebagai hubungan berbagai partisipan dalam

menentukan arah dan kinerja korporasi. Schleiver dan Vishny (1997) dalam

Pratana Puspa (2003) menyatakan corporate governance merupakan suatu

mekanisme yang digunakan untuk memastikan bahwa supplier keuangan ,

misalnya pemegang saham (shareholders) dan pemberi pinjaman

(bondholders) memperoleh pengembalian (return) dari kegiatan yang

dijalankan oleh manajer. Dengan kata lain bagaimana supplier keuangan

perusahaan melakukan kontol terhadap manajer. Wahyudi Prakarsa (2003)

mendefenisikan corporate governance merupakan suatu mekanisme

administrative yang mengatur hubungan antara manajemen perusahaan

(komisaris dan direksi),pemegang saham dan kelompok-kelompok

kepentingan (stakeholders) yang lain.

Keasey et al (1993) dalam Sunarto (2003) mendefenisikan corporate

governance sebagai struktur, proses, budaya dan system untuk menciptakan

kondisi operational yang sukses sebagai suatu organisasi. David Melvill dalam

media akuntansi (2000) mengungkapkan corporate governance adalah suatu

system untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan.

Dan beberapa kutipan diatas yang diambil dari beberapa sumber, maka

dapat disimpulkan bahwa corporate governance pada intinya adalah suatu system,

struktur dan proses yang dilakukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan

perusahaan secara baik sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dalam
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pelaksanaannya corporate governance memiliki prinsip-prinsip yang dijadikan

sebagai pedoman, mengingat dalam prakteknya pelaksanaan corporate

go.enumce pada setiap perusahaan dibeberapa negara berbeda.

Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan dalam sistem ekonomi, sistem

hukum, struktur kepemilikan, sosial dan budaya; Herwidayatmo (2000), Laporta

dkk,2000 dalam Deni D, Khomsiyah, Rika GR (2003). Terdapat beberapa vcrsi

vang menvangkut prinsip-prinsip corporate governance, namun pada dasarnya

mempunyai maksud yang sama. OECD (1998) telah mengeluarkan prinsip-

prinsip corpoiate governance yang dapat dikembangkan seuniversal mungkin di

setiap negara sesuai dengan kondisinya masing-masing. Prinsip-prinsip tersebut

berkaitan dengan keadilan (fairness), transparansi, akuntabilitas, dan tanggung

jawab (responsibility). Prinsip tersebut mancakup 5 hal yaitu perlindungan

terhadap pemegang saham, persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang

saham, peranan stakeholders yang terkait dengan perusahaan, keterbukaan dan

transparansi serta akuntabilitas dewan direksi (board of directors) dalam

perusahaan.

Prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk membantu dalam memberikan

pedoman dan saran bagi pasar modal serta pihak-pihak yang berperan didalamnya

(investor, kreditor, perusahaan, pemerintah) dalam proses pengembangan

corporate governance yang baik. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut terdapat

unsu./mekanisme yang bisa menjamin terlaksananya corporate governance

dengan baik. Mekanisme atau unsur tersebut bisa berasal dari dalam (internal) dan

luar (eksternal) perusahaan. Kresnohadi Ariyoto dkk (2000) mc.gemukakan
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mekanisme internal tersebut bisa berasal dari struktur dewan direksi, dewan

komisaris, kepemilikan manajerial, komite audit. Sedangkan mekanisme eksternal

perusahaan bisa berupa UU dan perangkat hukum, pemberi pmjaman, investor,

kepemilikan institusional (Barnhart dan Rosenstein, 1998) dalam Pratana Puspa

dan Mas'ud M (2003)

Fungsi dari mekanisme-mekanisme ini adalah control terhadap agent

melalui monitoring yang diterapkan dalam mekanisme tersebut. Jika mekanisme

monitoring telah terlaksana dengan baik diharapkan konflik keagenan akan dapat

berkurang. Penelitian mengenai corporate governance di Indonesia telah beberapa

kali ailakukan dan membuktikan bahwa pelaksanaan corporate governance di

Indonesia belum terlaksana dengan baik. Walaupun terlaksana tetapi hanya

terbatas untuk menaati peraturan yang diberlakukan karena takut terkenasanksi.

Berdasarkan fakta ini diharapkan dapat memotivasi pihak-pihak yang

terlibat didalamnya agar melaksanakan corporate governance tidak hanya karena

regulasi yang ditetapkan pemerintah tetapi karena manfaat yang akan diperoleh.

2.4.2 Hubungan corporate governance dengan manajemen laba

Dalam perekonomian modern, pengelolaan perusahaan oleh manajemen

telah terpisah. Hal ini dimaksudkan agar pemilik memperoleh keuntungan yang

maksimal melalui pengelolaan dari "tangan-tangan" professional. Konsep ini

sejalan dengan agency theory yaitu adanya hubungan kontrak antara principal dan

agent, dimana principal adalah pemilik sedangkan agent merupakan orang yang

diperkerjakan seperti manajer atau CEO. Fungsi agent adalah pemaksimum utility
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principal. Ketika bekerja agent akan diawasi dan menurut teori keagenan salah

satu monitoring cost dan bonding cost yang secara luas digunakan dan diharapkan

dapat menyelaraskan tujuan principal dan agent melalui suatu mekanisme

pelaporan keuangan. Sesuai dengan PSAK no 1 tujuan laporan keuangan adalah

memberikan infonnasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan untuk

pengambilan keputusan serta menunjukkan tanggung jawab manajemen (agent)

sejauh mana manajemen telah bertindak untuk kepentingan principal.

Berdasarkan laporan keuangan tersebut tidak hanya kinerja dan agent saja

yang dimlai tetapi lebih jauh lagi berdasarkan laporan keuangan itu principal

dapat memberikan kompensasi pada agent, pemerintah dapat menetapkan

regulasi, pajak dan kreditur dapat memberikan pinjaman. Laporan keuangan yang

merupakan informasi utama bagi pemakai (users) disadari oleh manajemen, hal

ini bisa mendorong manajer untuk melakukan perilaku yang menyimpang

(dysfunctional behaviour) untuk keuntungannya sendiri. Ada asumsi yang

mengemukakan bahwa sifat dasar manusia pada umumnya "self interest" yakni

mementingkan diri sendiri dan tidak mau berkorban untuk orang lain. Selain itu

manusia juga mempunyai batasan pikiran tentang masa depan (bounded

rationality), serta menghindari resiko yang bisa menimpa dirinya sendiri atas cost

orang lain, Khomsiyah (2003). Berdasarkan ketiga sifat dasar manusia tersebut

maka jika terdapat informasi yang diberikan manusia untuk manusia yang lain

harus dapat dipertanyakan keandalannya (reliability), dapat dipercaya atau tidak

atas informasi yang disampaikan.



tun

m

26

Keterkaitannya dengan perilaku menyimpang manajer yang mungkin

bul adalah manajemen laba (earnings management). Informasi laba

erupakan salah satu komponen penting dan laporan keuangan yang

mengmformasikan hasil operas, dan kinerja keuangan perusahaan kepada

pengguna laporan keuangan. Manajemen laba seperti yang telah dijelaskan

sebelumnya diartikan sebagai rekayasa yang dilakukan oieh manajer pada pos-pos

pendapatan dan biaya dengan menggunakan tekmk-teknik teitentu untuk

keuntungan pribadi. Banyak motif yang diduga mengapa manajer melakukan

manipulasi terhadap laba (hal 14 ).

Terdapat perbedaan pandangan antara praktisi, regulator, dan akademisi

mengenai kewajaran praktik manajemen laba. Kalangan regulator dan praktisi

mengaanggap manajemen laba merupakan sesuatu yang harus diwaspadai dan

mencemaskan. Pendapat dan kalangan akademisi berbeda, dan menganggap

manajemen laba tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang serius. lerlepas dan

kontoversi mengenai pandangan praktek manajemen laba, tentu saja harus dilihat

motif yang mendorong manajemen melakukan manipulasi terhadap laba apakah

karena sikap oportunistis atau karena lebihefficient contracting.

Corporate governance merupakan suatu system yang diharapkan dapat

meminimalisasi kecurangan yang dilakukan oleh manajer ataupun konflik yang

terjadi antara manajer, pemilik dan pihak lainnya melalui suatu mekanisme

monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan berbagai kepentingan tersebut.

Mekanisme tersebut baik yang berasal dan internal dan external perusahaan telah

sesuai dengan prinsip-prinsip corporate governance itu sendiri. Mekanisme
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internal yang merupakan monitoring bagi manajer dalam melaksanakan tugasnya

berasal dari kepemilikan manajerial.

Jensen (1993) dalam Saiful Se Msi (2004) mengemukakan hipotesa

pemusatan kepentingan (confergence of interest hypothesis) yaitu kepemilikan

saham oleh manajerial dapat membantu menyatu kan kepentingan antara manajer

dan pemegang saham. Warfield (1985) dalam Pratana Puspa dan Mas'ud M

(2003) menunjukkan hubungan negatif antara kecendrungan manajemen laba

deng-m kepemilikan manajerial, hal ini sesuai dengan penelitian Jensen dan

Meckling (1976) yang menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajer dapat

mengurangi masalah keagenan.

Mekanisme corporate governance lain yang berasal dari external

perusahaan dan dapat mengurangi manajemen laba adalah dengan kepemilikan

institusional. Jika dihubungkan dengan monitonng invesor institusional diyakini

memiliki kemampuan untuk memonitor yang lebih baik dibandingkan investor

individual. Namun dalam hubungannya dengan manajemen laba ada pendapat

yang saling bertentangan. Ada anggapan bahwa investor institusional adalah

pemilik sementara (transient owners) yang biasanya terfokus pada laba sekarang

(current earnings) Porter (1992) dalam Pratana puspa dan Mas'ud M (2003).

Dengan alasan ini maka manajer terpaksa melakukan peningkatan laba

jangka pendek dengan melakukan manipulasi laba. Alasan lain ketakutan

berkaitan dengan ketakutan manajer terhadap investor institusional yang akan

melikuidasi kepemilikan mereka dalam perusahaan (Rajgofal, 1999) dikutip dari

Pratana Puspa M dan Mas'ud M (2003) sehingga manajer akan terpaksa
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memanipulasi laba. Pendapat lain ada yang mengatakan bahwa investor

institusional adalah investor yang sophisticated, yang bisa memperoleh

keuntungan dalam mendapatkan dan memproses informasi. Investor institusional

memiliki waktu yang lebih banyak dalam menganalisis investasi mereka karena

memiliki akses informasi mahal dan berkualitas dibandingkan dengan investor

individual.

Mekanisme internal lainnya yang dapat mengurangi manajemen laba yang

berasal dari internal perusahaan adalah struktur dewan direksi. Dewan direksi

dianggap dianggap sebagai solusi yang efektif atas masalah keagenan yang timbul

antara manajer dan pemegang saham. Bukti-bukti penelitian empiris yang ada

saat ini mendukung prediksi bahwa kemampuan dewan direksi untuk memonitor

merupakan fungsi positif dari proporsi dan independensi outside directors. Dewan

direksi mempunyai hubungan yang erat dengan kualitas infonnasi dari laporan

keuangan.

Komposisi dari dewan direksi berpengaruh pada saat pengambilan

keputusan dan kebijakan yang dibuat dalam mengefektifkan pencapaian tujuan

organ isasi. Ukuran dewan direksi yang sedikit dikhawatirkan kurangnya

optimalisasi dan lemahnya kontrol terhadap kualitas keputusan. Namun jumlah

dewan direksi yang banyak juga dapat menyebabkan kesulitan dalam hal

koordinasi, komunikasi dan pembuatan keputusan. Yermarck (1996) dalam

Pratana Puspa m dan Mas'ud M mengatakan bahwa ukuran dewan direksi

memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba.
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2.4.3 Hubungan corporate governance dengan kualitas laba

Penelitian mengenai corporate governance di Indonesia telah beberapa kali

dilakukan. Sulistyanto dan Nugrheni (2002) menguji apakah penerapan prinsip

corporate governance dapat menekan manipulasi laporan keuangan yang

dipublikasikan di Bursa Efek Jakarta. Hasilnya mengindikasikan bahwa tidak ada

perubahan sebelum ataupun sesudah menerapkan prinsip tersebut. Laba akuntansi

sering dianggap tidak berguna untuk memprediksi dan menjelaskan nilai saham

karena laba dipandang tidak mencerminkan perubahan arus kas bersih selama satu

periode (Watts dan Zimmerman; 1986) dalam Saiful (2002), hal ini dikarenakan

akuntansi menggunakan accrual basis dalam pencatatannya. Komponen-

komponen akrual ini bisa berasal dari kebijakan manajemen (discretionary

accrual) maupun tidak (nan discretionary accrual).

Keberadaan komponen discretionary accrual ini disebabkan tersedianya

inetode-metode akuntansi alternatif yang dijinkan oleh standar akuntansi

keuangan. Penggunaan metode alternatif ini akan menyebabkan laba menjadi

berbeda jika menggunakan metode yang berbeda. Manajer diberi keleluasaan

untuk memilih metode mana yang dianngap paling sesuai untuk mencerminkan

kondisi keuangan perusahaan. Sejalan dengan agency theory manajer akan

meir.ilih metode tertentu untuk mendapatkan laba tertentu sesuai dengan motif

tertentu untuk memilih metode tersebut. Hal ini akan berpengaruh terhadap

kualitas laba. Laba dianggap berkualitas jika mampu menjelaskan dan dapat

dipergunakan dalam memprediksi perusahaan, baik secara fundamental maupun

kinerjanya di pasar.
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Jika informasi laba yang telah dimanipulasi manajer digunakan investor

untuk membentuk nilai pasar perusahaan, maka laba tidak bisa menjelaskan nilai

pasar perusahaan yang sebenarnya. Investor yang berinfonnasi akan melihat

bahwa laba tidak bisa digunakan untuk memprediksi harga saham. Namun jika

investor tidak memiliki infonnasi tentang perusahaan maka investor tidak akan

merespon laba tersebut. Investor institusional dianggap investor yang

berinfonnasi, selain itu investor institusional memiliki fungsi monitoring yang

lebih baik dibandingkan dengan investor lainnya. Hal ini diharapkan dapat

mengurangi manajemen laba sehingga kualitas laba. dan nilai pasar perusahaan

dapat ditingkatkan.

Selain kepemilkan institusional, kepemilikan manajerial merupakan salah

satu mekanisme lain dalam internal corporate governance perusahaan yang dapat

digunakan untuk mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang akhirnya

mempengaruhi kualitas laba. Jensen dan Meckling (1976) dikutip dari Pratana

Puspa dan Mas'ud M (2003) menyatakan bahwa dengan meningkatnya

kepmiilikan saham oleh manajerial maka berarti akan menyelaraskan kepentingan

antara manajer dengan pemegang saham, yang nantinya akan mengurangi perilaku

opportunistic manajer (earnings management). Dengan peningkatan kepemilikan

oleh manajerial maka tidak ada lagi alasan bagi manajer untuk memanipulasi

lapcaran keuangan un+uk keuntungannya sendiri. Warfield et al (1995) dalam

Pratana Puspa dan Mas'ud M (2003) juga menemukan bahwa kualitas laba akan

meningkat ketika kepemeihkan manajerial juga meningkat. Dalam kerangka ini

kualitas laba diukur dengan kemampuan laba untuk menjelaskan return saham.
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P'jran dewan direksi yang merupakan bagian dari mekanisme internal

corporate governance perusahaan diharapkan dapat meningkatkan informasi dari

kualitas laba, karena dengan melalui fungsi monitoring atas proses pelaporan

keuangan tingakat manajemen laba diharapkan dapat berkurang. Fungsi

monitoring yang dilakukan oleh dewan direksi dipengaruhi oleh ukuran atau

juinlah dewan direksi itu sendiri. Menurut Jensen (1993) dan Yermack (1996)

dalam Pratana puspa dan Mas'ud M (2003) mengungkapkan bahwa ukuran dewan

direksi yang besar akan mengurangi kemampuan dalam mengontrol manajemen

karena terdapat masalah koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan

menjadi tidak praktis bila dibandingkan dengan dewan direksi yang keci!.

Berdasarkan argumen ini bahwa meaknisme corporate governance baik

yt 'g berasal dari internal dan eksternal perusahaan dapat meningkatkan kualitas

pelaporan keuangan yang salah satunya dengan melihat sejauh mana laba

memiliki hubungan atau dapat menjelaskan nilai pasar (diproksi dengan harga

saham atau return saham).

2.4.4 Telaah Penelitian Terdahulu dan Perumusan Hipotesis

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh

Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz (2003) yang berjudul "Analisis

Hubungan Corporate Governance dengan Manajemen Laba". Adapun perbedaan

dengan penelitian sebelumnya terletak pada sample dan penode penelitian.

Sample yang diteliti adalah perusahaan Manufaktur yang mengeluarkan laporan

keuangan dari tahun 2000 s.d 2003, sedangkan pada penelitian sebelumnya
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sample yang diteliti adalah seluruh perusahaan public yang terdaftar di Bursa Efek

Jakarta sebelum tahun 1994 dan periode penelitiannya yaitu 1995 s.d 2000

Penelitian terhadap manajemen laba telah banyak dilakukan baik di dalam

negri ataupun di luar negeri. Scott (2000: 296) mengatakan bahwa manajer akan

melakukan manajemen laba dalam berbagai pola seperti taking bath, income

maximazition, income minimazition, income smoothing. Sugiri (1998) menyatakan

pola-pola seperti ini dilakukan untuk memperbesar kemakmurannya. Perilaku

in., lipulasi yang dilakukan manajer ini sesuai dengan apa yang dipaparkan dalam

theory, bahwa diantara principal dan agent memiliki kepentingan masing-

asing yang nantinya akan saling berbenturan dan terjadi konflik. Namun konflik

akibat perbedaau kepentingan ini dapat dikurangi melalui suatu mekanisme yang

tujuannya adalah untuk menyelaraskan kepentingan diantara agent dan principal.

( orporate governance merupakan suatu system dimana pihak principal

melakukan fungsi control terhadap agent melalui monitoring yang diterapkan

dalam mekanisme-mekanisme yang ada di perusahaan. Mekanisme ini bisa

berasal dari internal dan eksternal perusahaan. Monitoring yang berasal dari

mekanisme internal perusahaan dapat berupa kepemilikan manajerial, struktur

dewan direksi, kompensasi eksekutif Sedangkan control dari mekanisme

eksternal dapat dilakukan dari kepemilikan institusional, tingkat pendanaan

hutang dan Iain-lain, (Barnhart dan Ronsestein,1998) dikutip dari Pratana Puspa

Mdan Mas'ud Machfoedz (2003)

Menurut Pratana Puspa M dan Mas'ud Machfoedz (2003) yang

mengemukakan pendapat Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa

agency

mt



manajemen laba dapat dikurangi dengan memperbesar kepemilikan saham oleh

anajemen perusahaan, jika kepemilikan saham manajer diperbesar manajer

dak perlu lagi memanipulasi laba. Dengan demikian kepemilikan manajerial

dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah keagenan dan moral hazard

dari manajer dengan menyelaraskan kepentingan manajer dengan pemegang

saham. Beberapa peneliti lain yang meneliti pada tempat yang sama yaitu pasar

odal Amerikr. dengan menggunakan periode pengamatan yang berbeda

empunyai kesimpulan yang sama dan konsisten. Diantaranya adalah Dhaliwat et

al (1982), dan Morck et al (1988) dalam Pratana Puspa dan Mas'ud Machfoedz

(2003). Mereka menyimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berhubungan

legative dengan manajemen laba yang di proksi dengan menggunakan

•hscretionaiy accrual (bagian akrual yang bisa di rekayasa).

Warfield , wild dan wild (1985) dalam Pratana Puspa (2003) melakukan

pengujian hubungan kepemilikan manajenal dengan kandungan imformasi laba

dan discretionary accrual dengan menggunakan data pasar modal Amerika. Dalam

penelitiannya mereka menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial

berhubungan negatif dengan manajemen laba. Hasil ini dintepretasikan bahwa

laba memiliki fungsi positif dengan kepemilikan manajerial. Dengan

menggunakan discretionary accrual yang merupakan proksi dari manajemen laba,

warfield (1985) menghipotesakan bahwa kepemilikan manajenal yang tinggi

dapat mengurangi manajemen laba.

Jensen (1993) dalam Faisal, SE,MSI (2004) mendukung penelitian

sebelumnya dengan mengemukakan hipotesa pemusatan kepentingan

m
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(confergence of interest hypothesis) yaitu kepemilikan saham oleh manajerial

dapat membantu menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajer.

Dimana semakin meningkatnya proporsi kepemilikan saham manajerial maka

semakin baik kineria perusahaan, dengan demikian kemungkinan kecurangan

yang dilakukan oleh manejer berupa manipulasi laba dapat dihindari.

Natnun terdapat penelitian yang membantah kesimpulan dari beberapa

peneliti diatas. Penelitian Gabrielsen et al (1997) yang dilakukan di Denmark,

dikutip dari Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz (2003) mendukung

penelitian yang dilakukan oleh Demsetz (1983), Fama dan Jensen (1983). Dalam

penelitiannya Gabrielsen et al (1997) menemukan hubungan positif tetapi tidak

signifikan antara kepemilikan manajerial dan manajemen laba yang di proksi

dengan discretionaiy accrual. Perbedaan pendapat diantara beberapa peneliti

tersebut kemungkinan disebabkan adanya perbedaan struktur kepemilikan

perusahaan diantara kedua Negara tersebut. Gabrielsen menemukan bahwa

struktur kepemilikan manajerial perusahaan di Denmark sama dengan perusahaan

di Negara-negara diluar Amerika yang umumnya sangat terkonsentrasi dan

kepemilikan yang mengontrol (controlling ownership) (Scheleifer dan

Vishny,1997), hal ini dapat dilihat dan karakteristik sample yang berbeda diantara

dua Negara tersebut. Kepemilikan manajerial pada perusahaan-perusahaan di

Denmark sangat tinggi rata-rata 59%, sedangkan di Amerika hanya 17%.

Penelitian Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz (2003) yang

dilakukan di BEJ dengan periode pengamatan 1995-2000 dengan mengambil

sample 85 perusahaan membantah hasil penelitian yang dilakukan Gabrielsen dan
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menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negative dengan

discretionary accrual sebagai proksi dari manajemen laba. Berdasar penelitian

diatas dapat disimpulkan bahwa semakin besar kepemilikan manajerial maka akan

semakin mengurangi perilaku manajemen laba, dengan mengambil sampel

perusahaan manufaktur maka hipotesis yang diajukan adalah:

Hi : kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap discretionary

Accrual.

Selain memperbesar kepemilikan manajerial mekanisme corporate

governance lain yang bisa ditempuh untuk memperkecil adanya usaha

manajemen laba oleh manajer yaitu dengan kepemilikan saham oleh investor

institusional. Tetapi terdapat pandangan yang berbeda mengenai keberadaan

investor institusional. Pandangan yang pertama menyatakan bahwa investor

Umumnya kepemilikan institusional bertindak sebagai pemilik sementara dan

hanava terfokus pada laha sekarang dibandingkan laba jangka panjang. Jika ada

perubahan pada laba sekarang maka kinerja manajer akan dinilai buruk dan dapat

mengakibatkan investor institusional melikuidasi miliknya di perusahaan

Biasanya kepemilikan investor institusional diperusahaan dalam jumlah besar, dan

Jika terjadi hal yang demikian maka akan mempengaruhi harga saham secara

keseluruhan Porter (1992) dalam Pratana Puspa M(2003). Akibatnya investor
dapat melakukan manajemen laba.

Pendapat kedua menyatakan hal yang berbeda, keberadaan investor

institusional dapat mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh manajer,

karena investor institusional tidak terfokus pada laba sekarang tetapi lebih melihat
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laba jangka panjang. Holderness dan Sheeman (1985), Barclay dan Holderness

(1991) seperti yang dikemukakan Faizal SE.MSI (2004) memberikan bukti

empiris bahwa terdapat peningkatan turnover manajemen dan gains akibat

pembelian saham oleh pihak luar. Some dan Singh (1995), Allen dan Philips

(2000)dalam Faizal,SE,MSI (2004) juga menyatakan bahwa kinerja keuangan

perusahaan mengikuti pembelian saham oleh outside block ownership.

Cai et al (2001) dalam Faisal, SE, Msi menemukan hubungan yang

berlawanan antara kinerja saham dengan kepemilikan saham institusional.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan

kemampuannya memonitor manajemen. Dengan demikian proporsi kepemilikan

saham oleh investor institusional dapat mencegah terjadinya kecurangan yang
dilakukan oleh manajer.

Menurut Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz (2003)

mengemukakan pendapat Moh'd et al (1998), (Bushee,1998j yang menemukan

bahwa pihak investor institusional dianggap dapat memonitor tindakan manajer

dengan kepemilikan yang besar, selain itu juga investor institusional dianggap
sophiscated investors yang tidak dengan mudah "dibodoh," oleh tindakan

manajer. Dengan kepandaian investor ini maka diyakini dapat melakukan

pengawasan yang baik terhadap manajer dan tidak mudah percaya terhadap

laporan keuangan yang dikeluarkan sehingga hasilnya lebih berkualitas.

Rajgofai et. Al (1999) dalam Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud

Machfoedz (2003) menemukan hubungan negative antara kepemilikan

institusional dengan perilaku manajemen laba yang diukur dengan nilai absolute
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discretionary accrual. Hasil ini menunjukkan bahwa manajer mengakui investor

institusional lebih banyak memiliki informasi (informed investor) dibandingkan

investor individual sehingga motivasi manajer untuk melakukan manajemen laba

menjadi berkurang sebab manajer sadar investor institusional tidak mudah untuk

"'dibodohi'". Mereka juga menemukan bahwa dengan peningkatan kepemilikan

aham oleh investor institusional maka harga saham yang beredar cendrung

encerminkan proporsi informasi. penelitian ini konsisten dengan penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh Moh'd et al (1998) dan Bushee (1998).

PeneL'tian ini juga menemukan bahwa dengan kepemilikan institusional yang

besar, harga saham cendrung mencerminkan proporsi informasi future earnings

yang relative besar terhadap current earnings.

Hasil ini konsisten dengan anggapan kedua yang menyatakan investor

institusional tidak terfokus pada laba sekarang dibandingkan dengan investor

individual serta membantah penelitian yang dilakukan oleh Porter (1992) dikutip

dari Pratana Puspa Mdan Mas'ud Machfoedz (2003).

Mitra (2002) dalam Sylvia Veronica NPS dan Yanivi S Bachtiar (2004)

menemukan hubungan antara kepemilikan institusional dengan earnings

managemen. Mitra (2002) menyatakan dengan adanya peningkatan proporsi

kepemilikan institusional maka akan mengurangi manajemen laba yang

dilakukan oleh manajer. Hasil temuan dari beberapa peneliti ini konsisten dengan

pendapat kedua yang menyatakan bahwa keberadaan investor institusional dapat

mengurangi manajemen laba karena mereka tidak terfokus pada laba sekarang

dibandingkan dengan investor individual. Dalam penelitian ini ingin melihat

s

m



apakah hasil yang diperoleh dengan penelitian sebelumnya dengan periode dan

sample yang berbeda, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap discretionary

accrual

Mekanisme corporate governance lain yang dapat dijadikan indikasi untuk

mengurangi manajemen labaadalah dewan direksi. Pembahasan mengenai dewan

direksi ini penting karena board structure memperlihatkan bagaimana berbagai

peran dan fungsi dalam organisasi saling berhubungan dan bekerja, serta

bagaimana berbagai kepentingan dari para stakeholders terlindungi.

Beberapa penelitian empiris membuktikan adanya hubungan antara peran

pengawasan oleh dewan direksi dengan kualitas pelaporan keuangan. Seperti yang

dikutip Pratana Puspa Midiadtuty dan Mas'ud Machfoedz (2003) berdasarkan

penelitian Beasly (1996) yang menyatakan peran dewan direksi yang

memperkecil adanya manajemen laba dengan antara dewan direksi dengan

kemungkinan terjadinya kecurangan terhadap pelaporan keuangan. Beasly (1996)

menyimpulkan bahwa ukuran dewan direksi yang kecil ternyata lebih efektif

dalam mengontrol proses pelaporan keuangan.

Dalton dkk (1999) dalam Deni Darmawati dan Khomsiyah (2004)

menemukan adanya hubungan sistematik antara ukuran dewan direksi dan kinerja

perusahaan Beberapa peneliti lam juga menyimpulkan hasil yang sama dan

mendukung seperti yang diungkapkan oleh Beasly (1996), Yercmark (1996),

Jensen (1993) dalam Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz (2003)

meneliti bagaimana ukuran dewan direksi dapat mempengaruhi manajemen laba.



Yermarck (1996) menyatakan bahwa kemampuan dewan direksi akan berkurang

dalam memonitor dengan semakin besarnya dewan direksi, pennasalahan yang

timbul nantinya akan lebih terfokus dalam hal koordinasi, komunikasi dan

pembuatan keputusan. Jensen (1993) juga menyatakan bahwa dewan direksi yang

besar akan mengakibatkan kurang efektifnya fungsi dari dewan direktur dan tidak

mudah dikontrol.

Hasil penelitian dari beberapa peneliti ini mengungkapkan bahwa ukuran

dewan direksi yang besar dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya

manajemen laba. Ukuran dewan direksi yang besardianggap kurang efektifdalam

menjalankan fungsinya yaitu kesulitan dalam mengkontrol, komunikasi, dan

koordinasi dalam pembuatan keputusan. Dewan direksi dengan jumlah yang kecil

dianggap dapat menghasilkan infonnasi laba yang lebih informative bagi pelaku

pasar modal. Vafeas (2000) dikutip dari Pratana Puspa M dan Mas'ud Machfoedz

(2005) mendukung penelitian sebelumnya, bahwa' ukuran dewan direksi

perusahaan yang lebih besar dianggap informasi labanya kurang informative dan

dimungkinkan telah terjadi manipulasi laba oleh manejemen.

Penelitian yang dilakukan oleh Pratana Puspa Midiastuty dan Masu'd

Machfoedz mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa ukuran

dewan direksi yang besar dapat menimbulkan manajemen laba

Namun ada penelitian lam yang hasilnya lebih kontradiktif yaitu temuan

Chtourou et. Al (2001) dikutip dari Pratana Puspa M (2003) yang menyatakan

jumlah dewan direksi yang besar lebih bisa memonitor perilaku manajer dalam

memampulasi laba. Penelitian ini melihat bagaimana ukuran dewan direksi
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mempengaruhi manajemen laba yang diproksi dengan discretionary accrual, dan

hasilnya menemukan semakin besar dewan direksi dapat memonitor proses

pelaopran keuangan dengan lebih efektif dibandingkan dengan ukuran dewan

direksi yang kecil. Berdasarkan fenomena struktur dewan direksi yang ada di

Indonesia yang sifatnya lebih terkontrol dengan jumlah direksi yang sedikit maka

hipotesis yang diajukan adalah :

H3 : ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap discretionary

accrual

Tekanan dari pasar modal dapat menyebabkan perusahaan-perusahan yang

memiliki kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi

yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkannya, yang sebenarnya tidak

mencerminkan keadaan ekonomi perusahaan sebenanrnya , Jensen (1993) dalam

Faisal, SE, MSI (2004). Perlakuan seperti ini bisa dikaitkan dengan motif manajer

yang takut diganti karena dinilai kinerjanya buruk. Berdasarkan pada penjelasan

sebelumnya yaitu penelitian Jensen dan Meckling (1976) mengenai peningkatan

kepemilikan manajerial dan berkurangya manipulasi laba oleh manajer, maka

secara otomatis kualias dari laba yang dilaporkan akan lebih baik, bila

dibandingkan dengan kepemilikan manajenal yang rendah disuatu perusahaan.

Warfield et al (1995) dikutip dan Pratana Puspa dan Mas'ud M(2003)

dalam penelitian^ a menemukan hubungan yang positif antara kepemilikan

manajerial dan kandungan informasi dan laba. Hasil ini memberikan dukungan

terhadap has.l penelitian sebelumnya yaitu kepemilikan manajenal tinggi akan

menurunkan perilaku opportunistic manajer (earnings management) sehingga

meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Menurut Warfield et al (1985)
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perusahaan yang memiliki kualitas laba yang rendah nantinya akan mendorong

kemungkinan kepemilikan manajerial yang lebih besar di perusahaan dan

nantinya diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas laba itu sendiri.

Penelitian yang dilakukan oleh Demsetz (1983), Fama dan Jensen (1983)

yang dilakukan di pasar modal amerika dalam Pratana Puspa Midiastuty (2003)

membantah hasil penelitian sebelumnya dan memberikan kesimpulan bahwa

mekanisme kepemilikan manajerial gagal menjadi salah satu mekanisme yang

dapat meningkatkan kualitas laba. Mereka menemukan hubungan negatif antara

kepemilikan manajerial dengan kualitas laba. Mereka berargumen bahwa hal ini

disebabkan adanya pertahanan manajemen dan lemahnya efisiensi pasar modal.

Gabrielsen et al (1997) dalam Pratana Puspa dan Mas'ud M (2003)

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Demsetz (1983), Fama dan Jensen

(19C3). Penelitian yang dilakukan di pasar modal Denmark ini menggunakan

Earnings Response Coefecient (ERC) sebagai proksi dalam mengukur kualitas

laba. dan mereka menemukan bahwa kepemilikan manajerial gagal menjadi salah

satu mekanisme yang dapat meningkatkan kualitas laba. Menurut Gabrielsen et al

(1997) seperti yang dikemukakan Pratana Puspa dan Mas'ud M(2003) perbedaan

ini bisa disebabkan oleh karakteristik kepemilikan perusahaan yang berbeda untuk

perusahaan yang ada di Denmarck dengan perusahaan yang ada di Amerika

ataupun negara lain.

Berdasarkan penelitian empiris diatas, dapat disimpulkan bahwa

kepemilikan manajenal merupakan suatu mekanisme corporate governance yang

dapat meningkatkan kualitas laba. Kualitas laba yang dimaksudkan disini
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ditunjukkan dengan kemampuan laba dalam memprediksi harga atau return

saham. Dengan demikian hipotesis yang diajukan adalah:

H4 : kepemilikan manajerial berpengaruh positifterhadap kualitas laba

Keberadaan investor institusional yang merupakan salah satu mekanisme

eksternal corporate governance telah dijelaskan pada hal sebelumnya (hal 37).

Menurut Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz (2003)

mengemukakan pendapat Moh'd et al (1998), (Bushee,1998) yang menemukan

bahwa pihak investor institusional dianggap dapat memonitor tindakan manajer

dengan kepemilikan yang besar, selain itu juga investor institusional dianggap

sophisealed investors yang tidak dengan mudah "dibcdohi" oleh tindakan

manajer. Dengan kepandaian investor ini maka diyaknii dapat melakukan

pengawasan yang baik terhadap manajer dan tidak mudah percaya terhadap

laporan keuangan yang dikeluarkan sehingga hasilnya lebih berkualitas. Mitra

(2002) dalam Sylvia Veronica NPS dan Yanivi SBachtiar (2004) Rajgofal et Al

(1999) dalam Pratana Puspa Midiastuty dan Mas'ud Machfoedz (2003)

menemukan hubungan negative antara kepemilikan institusional dengan perilaku

manajemen laba yang diukur dengan nilai absolute discretionary accrual, dengan

berkurangya manajemen laba maka kualitas laba yang dihasilkan akan lebih baik.

Monitoring dilakukan oleh investor institusional secara eksplisit melalui

aktifitas corporate governance atau secara implicit melalui pengumpulan

informasi dan menentukan harga atas dampak keputusan managerial secara tepat.

Dengan adanya investor institusional manajer akan cendrung berkurang untuk

melakukan rekayasa terhadap laporan keuangan melalui discretionary accrual



(accrual yang bisa direkayasa) karena investor tidak bisa dibodohi sehingga

kualitas laba yang dilaporkan akan lebih meningkat.

Penelitian Porter (1992) seperti yang dijelaskan oleh Pratana Puspa dan

Mas'ud M (2003) tidak mendukung penelitian sebelumnya dan menyatakan

investor institusional biasanya iebih terfokus pada curent earnings (laba jangka

pendek). Adanya penurunan laba jangka pendek akan membuat investor

institusional menjual sahamnya yang besar dan akhirnya akan membuat saham

perusahaan menjadi undervalue. Keinginan investor institusional ini dapat

mendorong manajer meningkatkan laba jangka pendeknya melalui manipulasi

laba (earnings management). Perilaku para investor ini akan menyebabkan

penurunan kualitas laba yang dilaporkan karena infonnasi laba tersebut tidak bisa

dipakai lagi sebagai indikatornilai perusahaan.

Dari beberapa penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa investor

institusional bisa mempengaruhi kualitas laba yang dilaporkan, sehingga hipotesis

yang diajukan adalah:

H5 : kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas laba

Beberapa penelitian empiris menunjukkan adanya pengaruh ukuran dan

komposisi dewan direksi dalam kegiatan perusahaan. Ukuran dan komposisi

dewan direksi dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas monitoring.

Komposisi dewan di-eksi juga akan mempengaruhi kepemilikan manajerial dan

kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan. Peranan dewan direksi

dalam memonitoring proses pelaporan keuangan seperti yang telah dijelaskan

pada hal sebelumnya akan membuat kualitas laporan keuangan terutama laba

menjadi lebih baik. Yang menjadi permasalahan dan mekanisme ini adalah
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mengenai jumlah atau ukuran dari dewan direksi itu sendiri yang akan

mempengaruhi dalam proses monitoring.

Beberapa penelitian menyimpulkan jumlah dewan direksi yang besar

dianggap kurang efektif dalam memonitor manajemen, sehingga kemungkinan

bisa terjadi kecurangan yang dilakukan oleh manajer (earnings management)

berdampak pada kualitas laba yang dilaporkan menjadi buruk (Shaw, 1981; Jewel

dan Reitz, 1981; Olson, 1982; Glaidstein, 1984; Lipston dan Lorsch,1992) dikutip

dan Faisal, SE, MSI (2004).

Disisi lain juga terdapat peneliti lain yang menentang kesimpulan dari

hasil penelitian diatas. Faisal, SE,MSI mengemukakan pendapat Pearce dan Zahra

(1992) mengatakan bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi

akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan

pihak luar perusahaan dan menjamin tersedianya sumberdaya. Chotourou et al

(2001) dalam Pratana Puspa dan Mas'ud M menyatakan pengaruh dewan direksi

terhadap kualitas pelaopran keuangan. Chotourou et al (2001) menemukan

hubungan negatif dengan manajemen laba hasil ini dinterpretasikan bahwa

semakin besar ukuran dewan direksi maka semakin efektif dalam menjalankan

fungsinya, maka hipotesis yang diajukan adalah:

IIf, : ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kualitas laba

Dari uraian diatas dapat dilihat mekanisme corporate governance dapat

mempengaruhi terjadinya manajemen laba dan kualitas laba yang dihasilkan,

walaupun masih terdapat pertentangan mengenai arah hubungan masing-masing

variable independent terhadap variable dependen.


