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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Scott (2003), ketika perusahaan telah Go Public, informasi keuangan 

yang ada di dalam propektus merupakan sumber informasi penting. Informasi tersebut 

dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai suatu perusahaan. 

Untuk mempengaruhi keputusan calon investor, maka manajemen berusaha melakukan 

manajemen laba (earning  management). 

Menurut Schipper (1989), suatu manajemen dikatakan melakukan praktik 

manajemen laba apabila manajemen melakukan campur tangan dalam proses 

penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, 

menaikkan atau bahkan menurunkan laba. Manajemen  memanfaatkan realita asimetri 

informasi untuk melakukan manajemen laba. Asimetri informasi merupakan suatu 

fenomena dimana pihak manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih 

privat dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh investor. Praktik manajemen 

laba ini tidak sesuai dengan preferensi investor sebagai pemilik modal. Investor 

(prinsipal) mengharapkan manajemen (agen) mengelola dana yang diinvestasikan secara 

efektif dan efisien, sehingga entitas yang di kelola dapat terus berlangsung (going 

concern) dan menghasilkan laba yang tercantum di laporan keuangan perusahaan yang 

sebanding pula dengan kualitas laba secara riil. Sedangkan manajemen mengharapkan 

kompensasi yang tinggi atas kinerjanya. Praktik manajemen laba dapat memberikan 

dampak negatif terhadap kualitas laba perusahaan, khususnya bagi para penggunanya 



2 
 

dalam membuat keputusan. Laba yang tidak menggambarkan kinerja manajemen 

sesungguhnya dapat membuat penggunanya tersesat dalam mengambil keputusan.  

Menurut Ascioglu, Hegde, Krishnan dan McDermott (2012), perusahaan-

perusahaan dengan manajemen laba yang tinggi menghasilkan likuiditas saham yang 

lebih rendah.  

Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Riahi, Lamiri dan Arab (2013), 

berdasarkan hasil penelitian mereka mengungkapkan bahwa terjadinya hubungan yang 

signifikan dan positif antara manajemen laba dengan likuiditas saham. Hal ini 

memperlihatkan bahwa manajemen laba cenderung meningkatkan likuiditas saham. 

Terkait dengan konflik keagenan tersebut diatas, indikator lain yang dapat 

menjadi pertimbangan investor adalah corporate governance. Shleifer dan Vishny 

(1997), menyatakan bahwa 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. Studi tentang asimetri informasi dan likuiditas 

biasanya menganggap bahwa konflik agensi utama adalah antara para manajer dan 

pemegang saham, yaitu masalah agensi Tipe I. Namun, bila ada pemegang saham 

dengan kepemilikan saham yang tinggi dan yang mungkin memiliki informasi pribadi, 

kemungkinan timbul konflik antara pemegang saham mayoritas dan investor lainnya, 

yaitu masalah agensi Tipe II yang mungkin merupakan isu yang paling signifikan. 

Melalui penerapan corporate governance yang baik dapat menyelaraskan perbedaan 

kepentingan yang terjadi antara investor (principle) dan manajemen (agent).  Praktik 

corporate governance menekankan hak pemegang saham untuk memperoleh    

informasi yang benar, tepat waktu, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. 
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Perusahaan dapat menjadikan penerapan corporate governance sebagai upaya dalam 

meningkatkan kualitas kinerja dan nilai perusahaan. 

Menurut Bar-Yosef dan Precipe (2013), konflik keagenan pada perusahaan yang 

menerapkan one-tier system tidak hanya terjadi antara investor (principle) dan 

manajemen (agent) , namun konflik keagenan juga terjadi di antara pemegang saham 

mayoritas (blockholder) dengan investor lainnya. Dalam hal ini, pemegang saham 

mayoritas (blockholder) memungkinkan memiliki informasi yang lebih banyak dan 

lebih privat mengenai perusahaan dibandingkan dengan investor yang lainnya. 

Informasi relevan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas (blockholder) tersebut 

juga akan mempengaruhi apakah investor mayoritas akan tetap mempertahankan 

investasinya atau sebaliknya. Secara tidak langsung hal tersebut akan berdampak pada 

likuiditas saham perusahaan di pasar modal. Pada umumnya perusahaan di Indonesia 

menerapkan two-tier system, konflik keagenan yang  terjadi  lebih  kompleks  daripada  

perusahaan  yang  menerapkan  one-tier system. Hal ini disebabkan karena pada two-tier 

system, pemegang saham berada di luar manajemen, sekalipun perwakilan pemegang 

saham dapat menduduki jabatan dalam dewan komisaris. Semakin tingginya asimetri 

informasi yang terjadi  antara  prinsipal  dan  agen,  maka  semakin  berpotensial  dalam 

mempengaruhi likuiditas saham perusahaan di pasar modal. 

Penelitian Moh.Nasih (2014) menyatakan bahwa pengungkapan yang diberikan 

perusahaan kepada publik, khususnya yang berkaitan dengan informasi akuntansi, dapat 

menurunkan tingkat asimetri informasi di antara pelaku pasar sehingga pelaku pasar 

dapat mengambil keputusan investasi secara efektif pada tingkat harga yang wajar dan 

akhirnya likuiditas saham perusahaan meningkat. 
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Dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan 

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menyebutkan salah satu 

tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham adalah perusahaan  harus  

menyediakan  informasi  mengenai  perusahaan  secara  tepat waktu, benar dan teratur. 

Selain itu, perusahaan juga tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan 

memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. 

Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis 

dan klasifikasi saham yang dimilikinya. Pengungkapan informasi tersebut dapat 

mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara pelaku pasar modal, dan dapat 

meyakinkan investor bahwa transaksi terjadi pada harga yang wajar. Kepercayaan 

investor selanjutnya tercermin dalam peningkatan likuiditas dan penurunan biaya 

modal. 

Penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan 

manajemen laba , tata kelola perusahaan dan likuiditas pasar. Mekanisme corporate 

governance yang lebih baik berpengaruh terhadap likuiditas dengan dua proksi yaitu 

meningkatkan volume perdagangan dan menurunkan bid-ask spread (Bar Yosef dan 

Annalisa Prencipe,2013). Praktik corporate governance berpengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba (Herawaty, 2008). Namun, perbandingan kontras   mengenai  

hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2004) yang menunjukkan bahwa 

corporate governance tidak berhubungan dengan manajemen laba. Pada dasarnya dari 

beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terjadi inkonsistensi terhadap 

hasilnya penelitian terkait dengan variabel yang sama. Selain itu, penelitian-penelitian 

sebelumnya juga memberikan gambaran mengenai hubungan manajemen laba maupun 

corporate governance terhadap likuiditas pasar secara terpisah. Penelitian mengenai 
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pengaruh corporate governance dan manajemen laba secara bersama-sama terhadap 

likuiditas masih terbatas. 

Penelitian Bar-Yosef dan Annalisa Prencipe (2013) yang menjadi acuan bagi  

penelitian  ini  mengukur  variabel  corporate  governance  dengan menggunakan proksi 

direktur independen dan dualitas CEO. Hal ini di latarbelakangi oleh obyek penelitian 

yang berada di Italia yang menerapkan one- tier systems. Namun karena di Indonesia 

diterapkan two tier systems maka dualitas CEO tidak digunakan sebagai proxy atas 

corporate governance. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “Corporate 

Governance, Manajemen Laba dan Likuiditas Saham”. Objek penelitian ini adalah 117 

perusahaan non keuangan yang tercatat dalam Kompas100 dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2015.    

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian modifikasi karena melakukan 

penyesuaian dengan kondisi yang ada di Indonesia dan didasarkan dari jurnal acuan 

Bar-Yosef dan Annalisa Prencipe (2013) yang berjudul “The impact of Corporate 

Governance and Earnings Management on Stock Market Liquidity in a Highly 

Concentrated Ownership Capital Market”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berikut penjabaran rumusan masalah untuk penelitian ini: 

1. Bagaimana pengaruh Corporate Governance  terhadap likuiditas saham? 

2. Bagaimana pengaruh manajemen laba terhadap likuiditas saham? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Melakukan analisis atas bukti  empiris mengenai  pengaruh Corporate 

Governance  terhadap likuiditas saham? 

2. Melakukan analisis atas bukti  empiris mengenai  pengaruh manajemen laba 

terhadap likuiditas saham? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan   dilakukannya   penelitian   ini   diharapkan   dapat   berguna dan 

bermanfaat bagi semua pihak, antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

pengaruh   mekanisme   corporate   governance   dan   manajemen   laba terhadap 

likuiditas, khususnya pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam 

Kompas100. 

2. Bagi akademisi 

Dapat menambah wawasan dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-

penelitian selanjutnya. 

3. Bagi perusahaan 

Dapat menambah wawasan mengenai pentingnya penerapan mekanisme 

corporate governance yang baik dalam perusahaan agar dapat menarik investor 

untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.  

4. Bagi investor 

Dapat menambah wawasan serta referensi dalam mengambil keputusan investasi. 
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1.5 Batasan Penelitian 

Pada penelitian ini masih terdapat beberapa hal yang menjadi batasan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Objek penelitian merupakan perusahaan non keuangan yang masuk ke 

dalam daftar Kompas100. 

2. Data yang digunakan adalah periode 5 tahun (tahun 2011 sampai dengan 

tahun 2015) 

3.  Hanya 3 variabel utama yang digunakan dalam penelitian berikut.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

1. BAB I. PENDAHULUAN 

Di bab ini akan dibahas mengenai latar belakang, permasalahan penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II. LANDASAN TEORI 

Di bab ini akan dijelaskan secara terinci mengenai teori teori yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian, hasil hasil penelitian sebagai 

acuan dalam melakukan penelitian, serta perumusan hipotesis. 

3. BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Di bab ini akan diuraikan mengenai data dan karakteristiknya, metode dan 

model penelitian yang akan digunakan, penjelasan variabel–variabel penelitian, 

dan proses pengumpulan data. 

4. BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN 

Di bab ini akan ditampilkan hasil statistik deskriptif dari data yang digunakan, 

kemudian dilanjutkan dnegan menjelaskan hasil penelitian yang telah 
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dilakukan. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai dasar 

pertimbangan untuk mengambil kesimpulan 

5. BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Di bab terakhir ini akan diberikan kesimpulan yang berupa jawaban atas 

permasalahan penelitian di BAB I. Pada bagian selanjutnya akan diberikan 

berbagai saran yang bermanfaat, baik untuk penelitian selanjutnya maupun 

untuk perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




