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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Di Indonesia, penelitian mengenai adanya indikasi laba di sektor perbankan 

konvensional telah dilakukan oleh banyak peneliti, antara lain Setiawati dan Na'im 

(2001), Rahmawati, dkk., (2007) dan Nasution dan Setiawan (2007). Hasil penelitian 

Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan bahwa pada periode tahun 2000 sampai 

dengan tahun 2004 perusahaan perbankan di Indonesia melakukan tindak manajemen 

laba dengan pola memaksimalkan labanya. Salah satu alasan perusahaan perbankan 

melakukan manajemen laba adalah ketatnya regulasi perbankan dibandingkan 

industri lain, misalnya suatu bank harus memenuhi kriteria CAR minimum (Nasution 

dan Setiawan, 2007). Hal ini memicu manajer untuk melakukan manajemen laba 

dalam upaya perusahaan memenuhi kriteria yang disyaratkan Bank Indonesia 

(Setiawati dan Na'im, 2001 dan Rahmawati dan Baridwan, 2006 dalam Nasution dan 

Setiawan, 2007). 

 Permasalahan serius yang dihadapi praktisi, akademisi akuntansi dan 

keuangan selama beberapa dekade terakhir ini adalah manajemen laba. Alasannya, 

pertama, manajemen laba seolah-olah telah menjadi budaya perusahaan (corporate 

culture) yang dipraktikkan semua perusahaan di dunia. Sebab aktivitas ini tidak 

hanya di negara-negara dengan sistem bisnis yang belum tertata, namun juga 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di negara yang sistem bisnisnya telah tertata. 

Kedua, sebab dan akibat yang ditimbulkan aktivitas rekayasa manajerial ini tidak 
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hanya menghancurkan tatanan ekonomi, namun juga tatanan etika dan moral. Oleh 

sebab itu, tidak mengherankan jika publik mempertanyakan etika, moral, dan 

tanggung jawab pelaku bisnis yang seharusnya menciptakan kehidupan bisnis yang 

bersih dan sehat. 

 Perbedaan pemahaman terhadap manajemen laba juga mendorong semakin 

berkembangnya model empiris yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas 

rekayasa manajerial. Namun sejauh ini hanya model aggregate accrual yang 

diterima secara umum sebagai model yang memberikan hasil paling kuat dalam 

mendeteksi manajemen laba. Alasannya, model empiris ini sejalan dengan akuntansi 

berbasil akrual yang selama ini merupakan pencatatan yang membuat munculnya 

komponen akrual yang mudah untuk dipermainkan besar kecilnya. Penyebabnya 

adalah komponen akrual merupakan komponen yang muncul dari transaksi-transaksi 

yang tidak disertai penerimaan dan pengeluaran kas. Alasan kedua, model aggregate 

accrual menggunakan semua komponen laporan keuangan untuk mendeteksi 

rekayasa keuangan ini. Hal ini sejalan dengan basis akuntansi yang selama ini 

diterima umum, sebab akrual memang ada dalam setiap komponen laporan keuangan 

tanpa terkecuali, baik dalam aktiva tetap maupun lancar dan pasiva jangka pendek 

maupun jangka panjang (Sulistyanto,2008). 

 Menurut Sulistyanto (2008), ada beberapa faktor yang mendasari mengapa 

upaya rekayasa manajerial seolah membudaya dalam sebuah perusahaan antara lain: 

1) aturan dan standar akuntansi, transparansi dan auditing yang lemah, 2) sistem 

pengawasan dan pengendalian dalam perusahaan yang belum optimal, 3) moral 

hazard pengelola perusahaan yang memang cenderung mendahulukan dan 
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mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan pribadi dan kelompoknya. Selain itu 

ada pula motivasi pihak manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, yaitu 

dengan: 1) alasan bonus atau adanya asimetri informasi mengenai keuangan 

perusahaan yang menyebabkan pihak manajemen dapat mengatur laba bersih untuk 

memaksimalkan bonus mereka, 2) kontrak hutang jangka panjang yang menjelaskan 

semakin dekat suatu perusahaan ke pelanggan hutang, manajemen akan cenderung 

memilih prosedur akuntansi yang dapat 'memindahkan' laba periode mendatang ke 

periode berjalan, yang bertujuan untuk mengurangi kemungkinan perusahaan 

mengalami kegagalan dalam pelunasan hutang, 3) motivasi politis, perusahaan besar 

yang menguasai hajat hidup orang banyak akan cenderung menurunkan labanya 

untuk mengurangi visibilitasnya, misalnya dengan menggunakan praktik atau 

prosedur akuntansi, khususnya selama periode kemakmuran tinggi, 4) motivasi 

pajak, salah satu insentif yang dapat memicu manajer untuk melakukan rekayasa laba 

adalah keinginan untuk meminimalkan pajak atau total pajak yang harus dibayarkan 

perusahaan. Hal ini karena laba sering dijadikan landasan untuk mengambil 

keputusan, menyusun kontrak maupun penilaian kinerja suatu manajer, 5) IPO 

(Initial Public Offering), perusahaan yang baru pertama kali menawarkan sahamnya 

dipasar modal belum memiliki harga pasar, sehingga terdapat masalah bagaimana 

menetapkan nilai saham yang ditawarkan. Oleh karena itu, informasi seperti laba 

bersih dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai 

perusahaan, sehingga manajemen perusahaan yang akan go public cenderung 

melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga lebih tinggi atas sahamnya. 
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 Manajemen laba dilakukan oleh manajer pada faktor-faktor fundamental 

perusahaan, yaitu dengan intervensi pada penyusunan laporan keuangan berdasarkan 

akuntansi akrual. Padahal kinerja fundamental perusahaan tersebut digunakan oleh 

pemodal untuk menilai prospek perusahaan, yang tercermin pada kinerja saham. 

Manajemen laba yang dilakukan manajer pada laporan keuangan tersebut akan 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan, yang selanjutnya akan mempengaruhi 

kinerja saham (Haris, 2004). 

 Pengelola perusahaan mencoba untuk memanfaatkan  kelemahan-kelemahan 

yang ada dalam sebuah aturan, standar dan sistem. Pengelola juga mencoba menjalin 

kerja sama dengan pihak-pihak yang seharusnya mengawasi dan mengendalikannya. 

Dan sebaliknya pihak yang mengawasi dan mengendalikan manajer juga berkerja 

sama dengan manajer dengan tujuan untuk mengamankan posisinya. Untuk itu salah 

satu kunci utama mewujudkan bisnis yang bersih, sehat, dan bertanggung jawab 

adalah dengan membangun sistem pengawasan dan pengendalian yang lebih baik. 

 Rasio CAMEL digunakan oleh Bank Indonesia untuk menentukan tingkat 

kesehatan bank yang layak beroperasi. Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 

tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyebutkan bahwa 

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor 

permodalan (capital), kualitas aset (asset quality), manajemen (management), 

rentabilitas (eranings), likuiditas (liquidity) ditambah dengan sensivitas terhadap 

risiko pasar. Rasio ini sering disebut juga dengan rasio CAMEL oleh para peneliti, 

karena adanya tambahan komponen sensivitas. 



5 
 

 Lebih lanjut, indikasi adanya manajemen laba dapat dikaitkan dengan rasio 

CAMEL (Zahara dan Veronica, 2009). Rasio CAMEL adalah rasio keuangan yang 

terdiri dari capital, asset quality, management, eranings dan liquidity (Zahara dan 

Veronica, 2009). Nasser (2003), menggunakan rasio CAMEL untuk membandingkan 

kinerja bank pemerintah dengan bank swasta serta melihat pengaruhnya terhadap 

harga saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan rasio CAMEL yang 

terdiri dari CAR, ROA, RORA, LDR dan NPM, tidak ada perbedaan antara kinerja 

bank pemerintah dengan bank swasta, kecuali untuk rasio NPM dan rasio CAMEL 

secara keseluruhan berpengaruh terhadap harga saham. 

 Rasio CAMEL juga digunakan oleh Bank Indonesia untuk menentukan 

tingkat kesehatan bank yang layak beroperasi. Peraturan Bank Indonesia No. 

6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum pasal 2 

menyebutkan bahwa: 1) Bank wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan 

prinsip kehati-hatian dalam rangka menjaga atau meningkatkan Tingkat Kesehatan 

Bank dan, 2) Komisaris dan Direksi Bank wajib memantau dan mengambil langkah-

langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) dapat dipenuhi. Peraturan ini memicu adanya manajemen laba di perbankan 

tanah air. Setiawati dan Na'im (2001), Rahmawati (2006), dan Rahmawati dan 

Baridwan (2006) dalam Nasution dan Setiawan (2007) menunjukkan bahwa 

perbankan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria 

tersebut. 

 Praktik manajemen laba terjadi diberbagai perusahaan, baik disektor 

perdagangan, manufaktur maupun sektor industri jasa. Rob (1998) dalam Zahara dan 
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Veronica (2009) mendapatkan bukti adanya indikasi pengelolaan laba pada sektor 

jasa perbankan. Bertrand (2000) dalam Zahara dan Veronica (2009) juga menemukan 

bukti secara empiris bank di Swiss yang sedikit kurang atau mendekati ketentuan 

batasan kecukupan modal cenderung untuk meningkatkan rasio kecukupan modal 

(CAR) mereka agar memenuhi persyaratan dengan cara manajemen laba. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Setiawati&Na'im (2001) yang menemukan 

bank-bank yang mengalami penurunan score tingkat kesehatannya cenderung 

melakukan earnings management. Susanto (2003) menemukan adanya indikasi 

praktik pengelolaan laba yang dilakukan oleh kelompok bank tidak sehat dan salah 

satu faktor dominan yang mendorong bank melakukan pengelolaan laba tersebut 

adalah motif meningkatkan kinerja bank. 

 Penelitian Endriani (2004) menemukan bahwa bank melakukan earnings 

management dalam upaya memenuhi ketentuan rasio kecukupan modal minimum 

(CAR) yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Earnings management dilakukan oleh 

bank semakin intensif dengan arah yang terbalik dengan tingkat CAR, dimana bank 

yang memiliki nilai CAR lebih rendah dari ketentuan minimum Bank Indonesia 

cenderung lebih intensif (tinggi) melakukan earnings management dan sebaliknya. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai rasio CAR berpengaruh negatif terhadap 

praktik manajemen laba. 

 Fenomena-fenomena dan penelitian-penelitian tersebut sangat menarik untuk 

dikaji ulang, untuk itu perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai adanya 

indikasi manajemen laba di bank umum dengan akrual diskresioner dalam rangka 

memenuhi rasio CAMEL yang diterapkan oleh Bank Indonesia. 
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 Model akrual diskresioner yang akan digunakan dalam penelitian ini merujuk 

pada  penelitian Zahara dan Veronica (2009) dengan rumus yang dikembangkan oleh 

Healy (1985) dan Jones (1991). Rasio CAMEL dan proksi yang akan digunakan 

dalam penelitan ini merujuk pada penelitian Zahara dan Veronica (2009) yang 

sebelumnya digunakan oleh Naser (2003), Payamta dan Machfoedz (1999). Dalam 

model ini komponen Capital diukur dengan rasio CAR (Capital Adequancy Ratio), 

komponen Asset quality diukur dengan rasio RORA (Return On Risked Assets), 

komponen Management diukur dengan rasio ROA (Return On Asset), komponen 

Earning diukur dengan rasio NPM (Net Profit Margin) dan komponen Liquidity 

diukur dengan rasio LDR (Loan to Deposit Ratio).  

1.2. Rumusan Masalah 

 Dalam kamus Perbankan (Institut Bankir Indonesia, 1999), CAMEL adalah 

aspek yang paling banyak berpengaruh terhadap kondisi keuangan bank, yang 

mempengaruhi pula tingkat kesehatan bank, CAMEL merupakan tolok yang menjadi 

objek pemeriksaan bank yang dilakukan oleh pengawas bank. CAMEL terdiri atas 

lima kriteria yaitu modal, aktiva, manajemen, pendapatan, dan likuiditas. Peringkat 

CAMEL dibawah 81 memperlihatkan kondisi keuangan yang lemah yang ditunjukan 

oleh neraca bank, seperti rasio kredit tak lancar terhadap total aktiva yang mengikat, 

apabila hal tersebut tidak diatasi akan mengganggu kelangsungan usaha bank, bank 

yang terdaftar pada pengawasan dianggap sebagai bank bermasalah dan diperiksa 

lebih sering oleh pengawas bank jika dibandingkan dengan bank yang tidak 

bermasalah. Bank dengan peringkat CAMEL diatas 81 adalah bank dengan 

pendapatan yang kuat dan aktiva tak lancar sedikit, peringkat CAMEL tidak pernah 
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diinformasikan secara luas. Rasio CAMEL dapat menggambarkan suatu hubungan 

atau perbandingan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain, dengan 

analisis rasio dapat diperoleh gambaran baik buruknya keadaan atau posisi keuangan 

suatu bank. 

 Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 

2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, tingkat kesehatan 

bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan 

saat tertentu sesuai dengan standar Bank Indonesia. Dengan dimasukannya unsur-

unsur diatas dalam menentukan tingkat kesehatan bank, berarti sudah dianut asas 

"prudential banking", sehingga perbankan Indonesia akan lebih mempunyai pola 

pengembangan usaha yang lebih profesional. 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang Kinerja Bank dengan Rasio CAMEL 

Terhadap Manajemen Laba (Studi Empiris pada Bank Umum Konvensional dari 

Tahun 2010-2014). Sehingga dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Apakah terdapat indikasi praktik manajemen laba pada Bank Umum 

Konvensional? 

2. Apakah Capital Adequancy Ratio (CAR) mempunyai pengaruh terhadap praktik 

manajemen laba pada Bank Umum Konvensional? 

3. Apakah Return On Asset (ROA) mempunyai pengaruh terhadap praktik 

manajemen laba pada Bank Umum Konvensional? 
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4. Apakah Return On Risk Assets (RORA) mempunyai pengaruh terhadap praktik 

manajemen laba pada Bank Umum Konvensional? 

5. Apakah Net Interest Margin (NPM) mempunyai pengaruh terhadap praktik 

manajemen laba pada Bank Umum Konvensional? 

6. Apakah Loan to Deposit Ratio (LDR) mempunyai pengaruh terhadap praktik 

manajemen laba pada Bank Umum Konvensional? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Menguji dan menganalisis indikasi praktik manajemen laba pada Bank Umum 

Konvensional. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh Capital Adequancy Ratio (CAR) terhadap 

praktik manajemen laba pada Bank Umum Konvensional. 

3. Menguji dan menganalisis pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap praktik 

manajemen laba pada Bank Umum Konvensional. 

4. Menguji dan menganalisis Return On Risk Assets (RORA) terhadap praktik 

manajemen laba pada Bank Umum Konvensional. 

5. Menguji dan menganalisis Net Interest Margin (NPM) terhadap praktik 

manajemen laba pada Bank Umum Konvensional. 

6. Menguji dan menganalisis Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap praktik 

manajemen laba pada Bank Umum Konvensional. 
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1.3.2. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Bagi mahasiswa atau akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah 

literatur dalam bidang manajemen dan akuntansi perbankan. 

2. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

pada pengembangan kajian teoritis, terutama yang berkaitan dengan bidang 

akuntansi perbankan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk penelitian berikutnya dan 

menjadi masukan untuk perbaikan regulasi sistem perbankan di Indonesia. 

1.4. Sistematika Penulisan 

 Untuk kejelasan dan ketepatan arah pembahasan dalam skripsi ini, maka 

penyusunan skripsi ini dibagi dalam 5 bab dengan sistematika pembahasan seperti 

berikut: 

 Bab pertama berisi pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

 Bab kedua adalah tinjauan pustaka, berisi landasan teori tentang manajemen 

laba dan kinerja perusahaan serta penelitian-penelitian terdahulu sebagai 

pertimbangan, selanjutnya berisi kerangka pemikiran dan hipotesis yang memberikan 

batasan dalam penelitian. 

 Bab ketiga, metode penelitian, bab ini menjelaskan variabel penelitian dan 

definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data serta metode analisis yang digunakan. 
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 Bab keempat berisi pembahasan, pada bab ini dijelaskan mengenai analisis 

deskriptif dari objek penelitian serta analisis data pengujian hipotesis dan 

pembahasan yang memaparkan hasil dari pengujian dan pembahasan keseluruhan 

penelitian. 

 Bab kelima adalah penutup, bab ini memaparkan kesimpulan, keterbatasan 

dan saran untuk penelitian selanjutnya berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya. 


