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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Pada era globalisasi ini, tujuan utama dari perusahaan adalah untuk meraih 

keuntungan agar dapat mempertahankan perusahaannya. Perusahaan melakukan 

inovasi agar dapat menarik pelanggan untuk menggunakan barang atau jasanya. 

Semakin tinggi permintaan barang atau jasa dari perusahaan, semakin besar pula 

pendapatan yang diterima dan membuat eksistensi perusahaan tersebut semakin 

banyak dikenal orang. Selain dari kegiatan operasionalnya, perusahaan juga 

memerlukan tambahan dana dari pihak luar. Perusahaan go public biasanya 

menerbitkan sahamnya pada pasar modal untuk nantinya dibeli oleh suatu pihak 

yang disebut shareholder. Namun sebelum membeli saham yang diterbitkan 

shareholder perlu mendapatkan informasi keadaan keuangan perusahaan, 

dikarenakan shareholder memberikan modal tidak secara cuma-cuma melainkan 

mengharapkan suatu output yang menguntungkan bagi mereka. Informasi tersebut 

menjadi bahan pertimbangan dari shareholder untuk memutuskan apakah 

menanamkan modalnya di perusahaan yang dituju. Informasi tersebut tersaji 

dalam suatu pembukuan setiap tahunnya, biasa disebut dengan laporan keuangan 

atau financial statement. 

Financial statement ini berisi informasi yang mencerminkan keadaan 

keuangan, di mana informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk memantau 

bagaimana kinerja dari perusahaan tersebut (Hidayat, 2018). Hal ini dapat 

mempermudah dalam pengambilan keputusan yang tepat yang dilakukan oleh 

para pemakai financial statement (Oktaviana & Paramitha, 2021). Maka, 

dibutuhkan laporan keuangan yang memiliki integritas dan dapat dipercaya agar 

tak menimbulkan kerugian bagi segala di kemudian hari. Menurut Sukanto dan 

Widaryanti (2018), integritas merupakan prinsip moral dan kejujuran di mana 

seseorang yang mempunyai tingkat integritas tinggi, jika melihat sebuah fakta 

dengan apa adanya, maka mereka juga menyampaikan fakta tersebut sesuai 

dengan apa adanya. Menurut SAK Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan 

pun  dikatakan  bahwa  informasi laporan keuangan  harus tergambarkan  dengan 
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jujur, transaksi serta peristiwa berdasarkan yang sebenarnya atau tersaji secara 

wajar seperti seharusnya. Namun kenyataannya, sebuah integritas dalam laporan 

keuangan tidak selamanya dilakukan perusahaan dikarenakan perusahaan 

terkadang ada di masa terpuruknya. Maka, perusahaan memilih untuk merekayasa 

atau memanipulasi laporan keuangan mereka supaya menarik minat investor dan 

kreditur untuk memberikan dananya demi kelangsungan hidup perusahaan. 

Fenomena yang terjadi terkait manipulasi laporan keuangan adalah kasus yang 

menyandung PT. Garuda Indonesia. PT. Garuda Indonesia termasuk salah satu 

maskapai penerbangan yang reputasinya terbilang baik di mata masyarakat. 

Dilansir dari laman garuda indonesia, Badan Usaha Milik Negara ini meraih 

beberapa penghargaan yaitu peringkat “5-Star On Time Perfomance Rating 2020” 

dari OAG Flightview, “The Best Airline in Indonesia” (2017 – 2020), “Major 

Airlines – Traveler’s Choice Major Airline Asia” (2018 – 2020) dari TripAdvisor 

2020 Traveler’s Choice Airlines Awards serta mendapatkan predikat maskapai 

yang menerapkan protokol kesehatan terbaik di dunia versi “Safe Travel 

Barometer”. Namun dibalik pencapaiannya, PT Garuda pun tak luput dari 

pelanggaran. Dilansir dari laman media online okezone dikatakan bahwa PT. 

Garuda Indonesia memasukkan keuntungan yang berasal dari PT. Mahata Aero 

Teknologi terkait pemasangan wifi yang masih bersifat debt atau belum 

dibayarkan. Hal ini dapat ditelusuri kembali ke laporan keuangan perusahaan 

tahun 2018 yang mencatatkan net profit dengan jumlah USD 809,85 ribu dan 

dapat dikatakan sepadan dengan Rp. 11,33miliar, merupakan peningkatan besar 

dibandingkan pada tahun 2017 yang terjadi defisit sebanyak USD 216,5 juta. 

Disampaikan juga oleh kementrian keuangan bahwa laporan keuangan milik PT. 

Garuda Indonesia tidak memenuhi standar akuntansi yang berlaku. Dari 

pelanggaran tersebut, PT Garuda Indonesia (jajaran Direksi dan Komisaris) 

dikenakan sanksi denda sebesar Rp100 juta.  

Kasus lainnya adalah kasus dari PT Asuransi Jiwasraya. Dilansir dari 

media online Detik menjelaskan bahwa perusahaan yang pada tahun 2018 

mendapatkan banyak penghargaan seperti BUMN Branding & Marketing Award 

2018 dari BUMN Track, IT Governance Awards 2018 dari Menteri Komunikasi 

dan Informatika RI Rudiantara, dan lain-lain, nyatanya pada tahun yang sama 
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terbukti melakukan pelanggaran yang merugikan nasabahnya. Dilansir dari media 

online CNN, direksi baru dari PT Jiwasraya di tahun 2018 menemukan keanehan 

dalam laporan keuangan yaitu laba pada laporan keuangan 2017 sebesar Rp2,4 

triliun setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

PricewaterhouseCoopers (PwC) ternyata jumlahnya hanya Rp428 miliar. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa PT Jiwasraya melakukan rekayasa akuntansi 

(window dressing) dengan melaporkan laba semu dan mengakibatkan gagal bayar 

kepada nasabahnya sebesar Rp802 Miliar. Dikatakan bahwa Jiwasraya 

memerlukan dana sebesar Rp 32,89 triliun yang bertujuan memenuhi rasio 

solvabilitas (RBC) 120%. Aset perusahaan pun hanya tercatat Rp23,26 triliun 

lebih kecil dari kewajiban yang mencapai sebesar Rp50,5 triliun di mana sebesar 

Rp15,75 triliun berasal dari produk bermasalah JS Saving Plan, berakibat pada 

nilai ekuitas PT Jiwasraya yang bernilai negatif sebesar Rp 27,24 triliun. 

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa informasi financial statement 

yang disajikan oleh perusahaan tidak menunjukkan kondisi yang sesungguhnya 

sehingga menyebabkan ketersesatan dan kerugian bagi segala pihak yang 

berkaitan. Hal tersebut terjadi dikarenakan perusahaan tidak mampu mencapai 

laba yang telah ditargetkan dan akhirnya perusahaan memilih melakukan earning 

management yakni dengan menaikkan laba agar memperlihatkan keadaan 

perusahaan dalam performa yang baik dan stabil. Karena itu, earning management 

disebut dapat berdampak negatif pada integritas laporan keuangan.  

Sucitra et al. (2020) dalam penelitiannya membuktikan bahwasanya 

manajemen laba berdampak negatif terhadap integritas financial statement, 

dikatakan ketidaksesuaian prinsip konservatif karena melakukan peningkatan laba 

dengan nominal tinggi yang mengakibatkan penurunan integritas financial 

statement. Temuan tersebut tidak selaras dengan riset dari Lubis et al. (2018) yang 

menunjukkan jika pada earning management berdampak positif tidak signifikan, 

dijelaskan bahwa manajemen laba adalah suatu bentuk komunikasi antara pihak 

internal dan eksternal dan praktiknya diinginkan oleh stakeholder walaupun hal 

tersebut tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.   

Corporate Governance disebutkan dapat digunakan sebagai instrumen 

dalam meyakinkan shareholder bahwa atas investasi merek akan memperoleh 
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return (Priharta, 2017). Namun fenomena yang masih sering terjadi menyebabkan 

keraguan pada shareholder maupun stakeholder terhadap integritas laporan 

keuangan kian bertambah dan mempertanyakan kegunaan corporate governance 

dalam perusahaan tersebut. Oleh karena itu, corporate governance harus 

memenuhi prinsip-prinsip dalam tercapainya corporate governance yang baik. 

Prinsip yang dimaksud adalah responsibilitas, transparansi, akuntabilitas, 

kemandirian, serta kesetaraan dan kewajaran (Dewi & Putra, 2016). Dengan 

diterapkannya good corporate governance maka dapat mempengaruhi financial 

statement sehingga perusahaan tidak akan mudah melakukan tindakan manipulasi 

laporan keuangan dikarenakan pengawasan dewan komisaris yang memungkinan 

integritas laporan keuangan dapat lebih terjamin (Dewi & Putra, 2016).  

Komponen dari corporate governance yang dapat memberikan dampak 

pada financial statement salah satunya adalah komite audit. Dalam hal 

pengawasan pelaporan keuangan, audit committee adalah pihak independen yang 

dipilih dan memiliki kewajiban profesional untuk membantu dewan komisaris 

(Ulfa & Challen, 2020). Keputusan ketua BAPEPAM Nomor X.I.5 Kep-

29/PM/2004 menjelaskan bahwasanya setiap company diwajibkan memiliki 

komite audit (Nurdiniah & Pradika, 2017). Dengan begitu, adanya komite audit 

besar kemungkinan laporan keuangan perusahaan yang disajikan berintegritas. 

Menurut penelitian Oktaviana dan Paramitha (2021) dibuktikan bahwa komite 

audit berdampak positif pada financial statement, diartikan perusahaan yang 

mempunyai komite audit telah melakukan pengawasan terhadap penyajian 

financial statement sehingga tidak terjadinya penyimpangan dalam laporan 

keuangan. Penelitian Izzah & Nawirah (2021) mendukung penelitian tersebut 

dengan diperoleh hasil adanya dampak positif dari komite audit pada integritas 

financial statement, dikarenakan total komite audit mampu memaksimalkan 

pengawasan dari proses pembuatan laporan keuangan. Sedangkan penelitian 

Nurullah et al. (2022) menunjukkan hasil bahwasanya komite audit tidak 

berdampak pada integritas financial statement, sebab perilaku anggota komite 

audit juga terpengaruh dari faktor internal dan eksternal sehingga integritas 

financial statement tidak dipengaruhi independensi anggota komite audit, 

melainkan melibatkan pengendalian internal perusahaan.  
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Komponen yang juga termasuk dalam corporate governance ialah 

komisaris independen. Komisaris independen merupakan suatu pihak di 

perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris yang berasal dari luar 

perusahaan berfungsi untuk menilai kinerja menajemen secara luas dan 

menyeluruh (Sukanto & Widaryanti, 2018). Oleh karena itu, company yang 

mempunyai rasio komisaris independen tinggi akan memiliki tingkat public 

expose terjamin dan tidak terjadi kepemihakan (Marpaung et al., 2021). Hal 

tersebut memungkinkan bahwa semakin tinggi jumlah, semakin tinggi integritas 

dari financial statement perusahaan. Merujuk pada riset Dewi & Putra (2016) 

ditemukan hasil bahwa komisaris independen berdampak positif terhadap 

integritas financial statement, karena komisaris independen bertugas dalam 

pengawasan proses akuntansi untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. 

Sedangkan penelitian Sukanto & Widaryanti (2018) mengungkapkan bahwasanya 

independent commissioner tidak berdampak pada integritas laporan keuangan, 

sebabnya adalah peran shareholder mayoritas masih sangat berperan yang 

mengakibatkan dewan komisaris tidak independen saat menerapkan fungsi 

pengawasan. 

Penelitian ini merujuk pada jurnal Nurdiniah & Pradika (2017) yang 

menganalisis terkait dampak dari leverage, reputasi KAP, dan good corporate 

governance terhadap integritas financial statement, serta jurnal Lubis et al. (2018) 

yang meneliti terkait pengaruh ukuran KAP, ukuran perusahaan, dan manajemen 

laba terhadap integritas financial statements. 

Berdasarkan fenomena dan gap research, mendorong peneliti untuk 

melakukan riset ulang menggunakan variabel penelitian meliputi earning 

management, komite audit dan komisaris independen. Pembaruan dari variabel 

earning management yang menggunakan pengukuran revenue discretionary 

model (Revenue Model) yang dikemukakan oleh Stubben (2010). Objek yang 

diteliti adalah perusahaan BUMN yang listing di BEI periode 2016 – 2020. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul 

“Earning Management dan Good Corporate Governance terhadap Integritas 

Laporan Keuangan” 

1.2. Perumusan Masalah 
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Berlandaskan latar belakang dan fenomena yang telah disajikan, berikut ini 

adalah rumusan permasalahan penelitian: 

1. Apakah earning management berdampak negatif terhadap integritas 

laporan keuangan? 

2. Apakah komite audit berdampak positif terhadap integritas laporan 

keuangan? 

3. Apakah komisaris independen berdampak positif terhadap integritas 

laporan keuangan? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan peneliti, sebagaimana dinyatakan dalam rumusan masalah di 

atas, adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui secara empiris apakah integritas laporan keuangan  

dipengaruhi oleh earning management  

2. Untuk mengetahui secara empiris dampak komite audit terhadap 

integritas laporan keuangan 

3. Untuk mengetahui secara empiris dampak komisaris independen 

terhadap integritas laporan keuangan  

1.4. Manfaat Hasil Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :  

1. Aspek Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai 

manajemen laba dan tata kelola perusahaan serta pengaruhnya terhadap 

integritas financial statement.  

2. Aspek Praktis 

a. Peneliti berharap riset ini dapat digunakan sebagai sarana 

pengimplementasian pengetahuan peneliti terkait manajemen laba, 

tata kelola perusahaan, dan laporan keuangan serta sarana 

mengembangkan kemampuan peneliti dalam menulis suatu karya 

ilmiah.  

b. Peneliti berharap riset ini akan bermanfaat sebagai pustaka acuan di 

masa mendatang untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 
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riset sejenis dan sebagai rujukan jika berkenan untuk melanjutkan 

penelitian ini.  

c. Peneliti berharap riset ini mampu menjadi pertimbangan perusahaan 

untuk mengedepankan integritas dari financial statement sehingga 

dapat mempertahankan kepercayaan pemegang saham dan kreditur. 


