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Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating  Variable dari Pengaruh 
Earnings Management Terhadap Nilai  Perusahaan

Pendahuluan

Salah satu cara yang dilakukan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan 
yang dapat mempengaruhi tingkat laba yang ditampilkan adalah earnings management. 
Tujuan earnings management adalah meningkatkan kesejahteraan pihak tertentu 
walaupun dalam jangka panjang tidak terdapat perbedaan laba kumulatif perusahaan 
dengan laba yang dapat diidentifikasikan sebagai suatu keuntungan.  

Earnings management dapat menimbulkan masalah masalah keagenan (agency cost) 
yang dipicu dari adanya pemisahan peran atau perbedaan kepentingan antara pemegang 
saham (principal) dengan pengelola/manajemen perusahaan (agent). Manajemen selaku 
pengelola perusahaan memiliki informasi tentang perusahaan lebih banyak dan lebih 
dahulu daripada pemegang saham sehingga terjadi asimetri informasi yang 
memungkinkan manajemen melakukan praktek akuntansi dengan orientasi pada laba 
untuk mencapai suatu kinerja tertentu. 

Konflik keagenan yang mengakibatkan adanya oportunistik manajemen yang akan 
mengakibatkan laba yang dilaporkan semu sehingga akan dapat membuat kesalahan 
pembuatan keputusan kepada para pemakainya seperti para investor dan kreditor dan 
akan menyebabkan nilai perusahaan berkurang dimasa yang akan dating. 

Earnings Management

Para manajer memiliki fleksibilitas untuk memilih beberapa alternatif dalam mencatat 
transaksi sekaligus memilih opsi-opsi yang ada dalam perlakuan akuntansi. Fleksibilitas 
ini digunakan oleh manajemen perusahaan untuk mengelola laba. Perilaku manajemen 
yang mendasari lahirnya manajemen laba adalah perilaku opportunistic manajer dan 
efficient contracting. 

Sebagai perilaku opportunistic, manajer memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapai 
kontrak kompensasi dan hutang dan political cost. 

Perilaku oportunis ini direflesikan dengan melakukan rekayasa keuangan dengan 
menerapkan income increasing atau income decreasing decretionary accrual. Sedangkan 
sebagai efficient contracting yaitu meningkatkan keinformatifan laba dalam 
mengkomunikasikan informasi privat. 

Perilaku manajemen oportunis dikenal dengan istilah earnings management, terjadi 
ketika manajemen menggunakan judgment dalam pelaporan keuangan yang dapat 



merubah laporan keuangan sehingga menyesatkan pihak-pihak yang berkepentingan 
dengan perusaaan. 

Teori Agency

Teori agensi memberikan pandangan bahwa masalah earnings management dapat 
diminimumkan dengan pengawasan sendiri melalui good corporate governance 
menggunakan mekanisme monitoring untuk menyelaraskan (alignment) perbedaan 
kepentingan pemilik dan manajemen antara lain dengan: 

(1) memperbesar kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen (managerial 
ownership) 

(2) kepemilikan saham oleh institusional karena mereka dianggap sebagai sophisticated 
investor dengan jumlah kepemilikan yang cukup signifikan dapat memonitor manajemen 
yang berdampak mengurangi motivasi manajer untuk melakukan earnings management. 

(3) peran monitoring yang dilakukan dewan komisaris independen 

(4) kualitas audit yang dilihat dari peran auditor yang memiliki kompetensi yang 
memadai dan bersikap independen 

sehingga menjadi pihak yang dapat memberikan kepastian terhadap integritas angka-
angka akuntansi yang dilaporkan manajemen. 

Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh agen sebagai pertanggung jawaban 
kinerjanya, principal dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana agen 
tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar pemberian 
kompensasi kepada agen. 

Corporate Governance

Penelitian mengenai corporate governance menghasilkan berbagai mekanisme yang 
bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan 
shareholders (terutama minority interest). 

Mekanisme corporate governance dibagi menjadi dua kelompok: 

(1) berupa internal mechanism (mekanisme internal) seperti komposisi dewan direksi/ 
komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif 

(2) external mechanisms seperti pengendalian oleh pasar dan level debt financinG.

Prinsip-prinsip corporate governance yang diterapkankan memberikan manfaat 
diantaranya yaitu: 



(1) meminimalkan agency costs dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin 
terjadi antara prinsipal dengan agen 

(2) meminimalkan cost of capital dengan menciptakan sinyal positif kepada para 
penyedia modal 

(3) meningkatkan citra perusahaan 

(4) meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari cost of capital yang rendah 

(5) peningkatan kinerja keuangan dan persepsi stakeholder terhadap masa depan 
perusahaan yang lebih baik. 

Corporate Governance dan Nilai Perusahaan

Dalam perspektif teori agensi, agen yang risk adverse dan cenderung mementingkan 
dirinya sendiri akan mengalokasikan resources dari investasi yang tidak meningkatkan 
nilai perusahaan ke alternatif investasi yang lebih 

menguntungkan. Permasalahan agensi akan mengindikasikan bahwa nilai perusahaan 
akan naik apabila pemilik perusahaan bisa mengendalikan perilaku manajemen agar tidak 
menghamburkan resources perusahaan, baik dalam 

bentuk investasi yang tidak layak maupun dalam bentuk shirking. Corporate governance 
merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan 
dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para pemegang saham. 
Dengan demikian, penerapan good corporate governance dipercaya dapat meningkatkan 
nilai perusahaan. 

Kepemilikan Institusional

Investor institusional yang sering sebut sebagai investor yang canggih (sophisticated) 
sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode sekarang dalam 
memprediksi laba masa depan dibanding investor non instusional. Ada hubungan yang 
negatif antar discretionary accrual yang tidak diekspektasi dengan imbal hasil di sekitar 
tanggal pengumuman karena investor institusional mempunyai akses atas sumber 
informasi yang lebih tepat waktu dan relevan yang dapat mengetahui keberadaan 
pengelolaan laba lebih cepat dan lebih mudah dibandingkan investor individual. 

Hasil penelitian menemukan bahwa nilai absolut diskresioner berhubungan negatif 
dengan kepemilikan institusional. 

Hasil hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ada efek feedback dari kepemilikan 
instusional yang dapat mengurangi pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan. Jika 
pengelolaan laba tersebut efisien maka kepemilikan institusional yang tinggi akan 
meningkatkan pengelolaan laba tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan 



bersifat oportunis maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi earnings 
management. 

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial berhasil menjadi mekanisme untuk mengurangi masalah 
keagenan dari manajer dengan menyelaraskan kepentingankepentingan manajer dengan 
pemegang saham. 

Penelitian menemukan bahwa kepentingan manajer dengan pemegang saham eksternal 
dapat disatukan jika kepemilikan saham oleh manajer diperbesar sehingga manajer tidak 
akan memanipulasi laba untuk kepentingannya. Dalam kepemilikan saham yang rendah, 
maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku oportunistik manajer akan 
meningkat. 

Dalam penelitian yang menguji kepemilikan manajerial dengan discretionary accrual dan 
kandungan informasi laba menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhubungan 
dengan negative dengan discretionary accrual. Demikian halnya penelitian lain 
menyatakan bahwa kepemilikan manajerial merupakan salah satu mekanisme yang dapat 
membatasi perilaku oprtunistik manajer dalam bentuk earnings managemen. 

Kualitas Audit

Kualitas audit berhubungan positif dengan kualitas earnings yang diukur dengan 
Earnings Response Coeficient (ERC). 

Komisaris Independen

Besarnya discretionary accrual lebih tinggi untuk perusahaan yang memiliki komite 
audit yang terdiri dari sedikit komisaris independen dibanding perusahaan yang 
mempunyai komite audit yang terdiri banyak komisaris independen. Hal ini mendukung 
penelitian bahwa perusahaan memanipulasi laba lebih besar kemungkinannya apabila 
memiliki dewan komisaris yang didominasi oleh manajemen dan lebih besar 
kemungkinannya memiliki Chief Executive Officer (CEO) yang merangkap menjadi 
chairman of board. Hal ini berarti tindakan memanipulasi akan berkurang jika struktur 
dewan direksi berasal dari luar perusahaan. Jika fungsi independensi dewan direksi 
cenderung lemah, maka ada kecendrungan terjadinya moral hazard yang dilakukan oleh 
para direktur perusahaan untuk kepentingannya melalui pemilikan perkiraan-perkiraan 
akrual yang berdampak pada manajemen laba dan konsisten. 

Komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap discretionary 
accruals. 

Perusahaan yang menyelenggarakan system corporate governance diyakini akan 
membatasi pengelolaan laba yang oportunis. Oleh sebab itu, semakin tinggi kualitas 
audit, semakin tinggi proporsi komisaris independen, kepemilikan 



manajerial, semakin kecil kemungkinan earnings management dilakukan. Hubungan 
negatif antara corporate governanace dan earnings management ini dapat memperlemah 
pengaruh antara earnings management dan nilai perusahaan.

Corporate governance merupakan seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan 
antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, karyawan serta pemegang kepentingan 
internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau 
sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. 

Yang termasuk dalam corporate governance diproksi dengan komisaris independen, 
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan kualitas audit. Komisaris 
independen yang memiliki sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah 
seluruh anggota komisaris, berarti telah memenuhi pedoman good corporate governance 
guna menjaga independensi, pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat. 

Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan 
investasi karena tingkat pengendalian terhadap manajemen sangat tinggi sehingga potensi 
kecurangan dapat ditekan. 

Kepemilikan manajerial adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki manajemen dari 
total saham yang beredar. Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai ekonomisnya 
memiliki insentif menyelaraskan kepentingan dengan principles.

Untuk mengukur kualitas audit digunakan ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Jika 
perusahaan diaudit oleh KAP besar pada saat penelitian ini yaitu KAP big four maka 
kualitas auditnya tinggi dan jika diaudit oleh KAP non big four (KAP kecil) maka 
kualitas auditnya rendah. Banyak penelitian menemukan kualitas audit berkorelasi positif 
dengan kredibilitas auditor dan berkorelasi negatif dengan kesalahan laporan keuangan. 
Laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu elemen penting dari corporate 
governance. 
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