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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Suatu laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses 

akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data 

keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak–pihak yang 

berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Laporan 

keuangan sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Pada 

mulanya laporan keuangan bagi suatu perusahaan hanyalah sebagai ‘alat 

penguji’ dari pekerjaan bagian pembukuan, tetapi untuk selanjutnya laporan 

keuangan tidak hanya sebagai alat penguji saja tetapi juga sebagai dasar untuk 

dapat menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan tersebut, dimana 

dengan hasil analisa tersebut pihak–pihak yang berkepentingan mengambil 

suatu keputusan. Jadi untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan 

serta hasil–hasil yang telah dicapai oleh perusahaan tersebut perlu adanya 

laporan keuangan dari perusahaan yang bersangkutan.  

Good Corporate Governance (GCG) merupakan bentuk pengelolaan 

perusahaan yang baik, dimana didalamnya tercakup suatu bentuk 

perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik 

perusahaan dan kreditor sebagai penyandang dana eksternal. Sistem 

corporate governance yang baik akan memberikan perlindungan efektif 

kepada para pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas 
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investasi dengan wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta memastikan bahwa 

manajemen bertindak sebaik yang dapat dilakukannya untuk kepentingan 

perusahaan (IICG). Mekanisme corporate governance yang baik akan 

memberikan perlindungan kepada para pemegang saham dan direktur untuk 

memperoleh kembali atas investasi dengan wajar, tepat dan seefisien 

mungkin serta memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik yang dapat 

dilakukannya untuk kepentingan perusahaan (Hapsari, 2011) dalam 

(Kristiani, 2014). 

Penerapan corporate governance dalam perusahaaan memiliki 

beberapa manfaat, 1) meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya 

proses pengambilan keputusan yang lebih baik, peningkatan efisiensi 

operasional perusahaan dan pelayanan kepada shareholders. 2) 

mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena 

faktor kepercayaan) yang akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3) 

meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya. 4) 

pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan meningkatkan shareholders value dan deviden khusus bagi 

BUMN akan membantu penerimaan APBN terutama dari hasil privatisasi. 

Corporate Governance (CG) merupakan suatu cara yang digunakan 

pemegang saham dan kreditor perusahaan untuk mengendalikan tindakan 

manajer (Dallas, 2004 dalam Reviani dan Sudantoko, 2012). Dalam 

penelitian ini corporate governance yang digunakan antara lain kepemilikan 

keluarga dan kualitas audit. 
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Kualitas auditor bukanlah sesuatu yang dapat diamati langsung. 

Persepsi terhadap kualitas audit selalu berkaitan dengan nama auditor. Dalam 

hal ini reputasi perusahaan merupakan gambaran yang paling penting. Baik 

secara teori maupun empiris, kualitas seringkali diukur dengan menggunakan 

ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP). Reputasi auditor yang baik merupakan 

salah satu faktor yang dapat mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba, 

oleh karena dengan adanya yang mempunyai reputasi kurang baik maka 

manajer berpeluang untuk melakukan manajemen laba. Pengauditan 

merupakan mekanisme kontrol yang bernilai dalam mengendalikan kebijakan 

manajerial perusahaan, maka nilai ini diharapkan bervariasi dengan kualitas 

Kantor Akuntan Publik. 

Hasil penelitian sebelumnya Reviani dan Sudantoko (2012), 

menunjukkan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Martini dan Mansyur (2012), Ferdiansyah (2014) yang menunjukkan bahwa 

kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Dengan 

adanya research gap dari penelitian sebelumnya tersebut mengenai kualitas 

audit, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh kualitas 

audit terhadap manajemen laba.  

Faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu 

ukuran perusahaan. Terdapat dua pandangan tentang bentuk ukuran 

perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama, ukuran 

perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen 
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laba daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil 

cenderung ingin memperihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja 

baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. 

Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan 

lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berdampak 

perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan 

Setiawan, 2007 dalam Joa, 2011). Akan tetapi, pandangan kedua memandang 

ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba. 

Watts and Zimmerman, 1990 dalam Joa, 2011 menyatakan bahwa perusahaan 

besar yang memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung memilih metode 

akuntansi untuk mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan-

perusahaan kecil. 

Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik 

manajemen laba perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang relatif besar 

akan dilihat kinerjanya oleh publik sehingga perusahaan tersebut akan 

melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhati-hati, lebih 

menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung di dalamnya, dan 

lebih transparan. Oleh sebab itu, perusahaan lebih sedikit dalam melakukan 

praktik manajemen laba. Sedangkan perusahaan yang mempunyai ukuran 

yang lebih kecil mempunyai kecenderungan untuk melakukan manajemen 

laba dengan melaporkan laba yang lebih besar untuk menunjukkan kinerja 

perusahaan yang memuaskan. 
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Hasil penelitian sebelumnya, Gunawan (2015), Ferdiansyah (2014), 

Jao dan Pagalang (2011), Reviani dan Sudantoko (2012) menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, hal ini 

bertentangan dengan penelitian yang diakukan oleh Kristiani (2014) yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Dengan adanya research gap dari penelitian sebelumnya 

tersebut mengenai ukuran perusahaan, maka perlu dilakukan penelitian 

lanjutan mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 

Konsentrasi kepemilikan dapat menjadi mekanisme internal 

pendisiplinan manajemen, sebagai salah satu mekanisme yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan efektivitas monitoring, karena dengan 

kepemilikan yang besar menjadikan pemegang saham memiliki akses 

informasi yang cukup signifikan untuk mengimbangi keuntungan 

informasional yang dimiliki manajemen. Jika ini dapat diwujudkan maka 

tindakan moral bazard manajemen berupa manajemen laba yang dikurangi 

(Hubert dan Langhe, 2002 dalam Asward dan Lina, 2015). Hasil penelitian 

sebelumnya Asward dan Lina (2015), Reviani dan Sudantoko (2012) 

menunjukkan bahwa struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. 

Perusahaan keluarga merupakan perusahaan dengan pemegang 

saham pengendali yang berada pada tangan individu atau keluarga. 

Perusahaan non keluarga merupakan perusahaan dengan kepemilikan publik, 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kepemilikan keluarga 
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merupakan keterlibatan dan pengaruh keluarga terhadap perusahaan.  

Penelitian ini mengadopsi proksi kepemilikan keluarga dari Rebecca (2012) 

dalam Ferdiansyah (2014) yang mengembangkan definisi kepemilikan 

keluarga yaitu keseluruhan individu dalam satu keluarga. Hasil penelitian 

sebelumnya, Rezeki (2015), menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Rasio ROA merupakan bagian dari rasio profitabilitas. Dari beberapa 

rasio yang mengukur rasio profitabilitas, kebanyakan para pengguna laporan 

keuangan lebih fokus melihat rasio ROA untuk mengetahui prospek 

perusahaan dengan melihat laba yang dihasilkan. Sehingga potensi akan 

tindakan manipulasi laba yang dilakukan manajemen dapat tercipta 

dikarenakan oleh tingginya perhatian pengguna laporan keuangan akan rasio 

tersebut. Semakin besar Return on Assets (ROA) sebagai rasio profitabilitas 

yang dimiliki oleh sebuah perusahaan semakin efisien penggunaan aktiva 

sehingga akan memperbesar laba.  

Penyebab lain yang mendorong manajer melakukan manajemen laba 

adalah aplikasi dari teori keagenan. Menurut penjelasan dari teori keagenan 

dalam suatu perusahaan terdapat perbedaan informasi antara manajer (agen) 

dan investor. Manajer yang bertindak sebagai internal perusahaan lebih 

mengetahui keadaan perusahaan dari pada investor (eksternal), sehingga celah 

ini dimanfaatkan manajer melakukan disfunctional behaviour (perilaku yang 

tidak semestinya) untuk melakukan perekayasaan terhadap laba yang 

dilaporkan, yaitu salah satunya dengan melakukan tindakan manajemen laba 
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(earning management). Hasil penelitian sebelumnya, Amertha (2013) 

menyatakan bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, 

hal ini bertentangan dengan penelitian yang diakukan oleh Mohammad 

(2015) menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba. Dengan adanya research gap dari penelitian sebelumnya 

tersebut mengenai ROA, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai 

pengaruh ROA terhadap manajemen laba. 

Penelitian mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, 

kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan return on asset 

(ROA) terhadap manajemen laba akrual ini telah diteliti oleh peneliti 

terdahulu, diantaranya Kristiani (2014), Gunawan (2015), Murtini dan 

Mansyur (2012), Ferdiansyah (2014), Asward dan Lina (2015), Jao dan 

Pagalung (2011), Ratnaningsih (2012), Reviani dan Sudantoko (2012), 

Trisnawati, Wiyadi, Sasongko, dan Puspitasari (2016), Prasetyo dan Gayati 

(2016), Kusumawati, Permatasari, dan Trisnawati (2013), Rezeki (2015), 

Trisnawati (2009), Mohammad (2015), Amertha (2013), Rice (2013). 

Penelitian ini mengembangkan dari penelitian diatas. Dalam penelitian 

tersebut dibahas tentang pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, 

kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan terkonsentrasi, dan ROA terhadap 

manajemen laba akrual yang dilakukan dengan pengamatan laporan keuangan 

perusahaan manufaktur indeks LQ45 yang terdaftar pada BEI selama periode 

2011-2015. 
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Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH UKURAN 

PERUSAHAAN, KUALITAS AUDIT, KEPEMILIKAN KELUARGA, 

STRUKTUR KEPEMILIKAN TERKONSENTRASI DAN ROA 

(RETURN ON ASSETS) TERHADAP MANAJEMEN LABA 

AKRUAL”. (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di 

Indeks LQ45 BEI periode 2011-2015). 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

kualitas audit, kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan 

return on assets (ROA) terhadap manajemen laba akrual. Sehingga dalam 

penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah struktur kepemilikan terkonsentrasi berpengaruh terhadap 

manajemen laba? 

5. Apakah ROA berpengaruh terhadap manajemen laba? 

 

 

 



9 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Menganalisa pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 

2. Menganalisa pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. 

3. Menganalisa pengaruh kepemilikan keluarga terhadap manajemen laba. 

4. Menganalisa pengaruh struktur kepemilikan terkonsentrasi terhadap 

manajemen laba. 

5. Menganalisa pengaruh ROA terhadap manajemen laba. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis (untuk kalangan akademis) 

Diharapkan dapat mendukung teori mengenai topik yang sama di bidang 

keuangan ataupun memberikan pandangan dan wawasan baru yang akan 

mendukung keberadaan dan perkembangan teori mengenai laporan 

keuangan dan berkontribusi dalam menambah pengetahuan mengenai 

pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, kepemilikan keluarga,  

struktur kepemilikan terkonsentrasi dan ROA terhadap manajemen laba 

akrual. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi tambahan referensi 

empiris mengenai pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, 

kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan ROA 

terhadap manajemen laba akrual. Khususnya karena masih sedikit 

penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, 
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kepemilikan keluarga, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan ROA 

terhadap manajemen laba akrual. 

2. Manfaat Praktisi (untuk kalangan masyarakat khususnya praktisi)  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan 

bagi para investor untuk proses pengambilan keputusan. Juga diharapkan 

dapat memberi informasi pada investor dalam menghadapi pilihan 

investasi dan menganalisa perusahaan melalui laporan keuangan yang 

berkualitas. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih 

mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, kualitas audit, kepemilikan 

keluarga, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan ROA terhadap 

manajemen laba akrual. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah 

wacana keilmuan. 

 

E. RUANG LINGKUP PENULISAN 

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup yang akan 

diteliti. Faktor-faktor fundamental yang akan menjadi penelitian ini, yaitu 

Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Kepemilikan Keluarga, Struktur 
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Kepemilikan Terkonsentrasi dan ROA dalam hubungannya terhadap 

Manajemen Laba Akrual yang diukur dengan the modified jones model. 

Adapun objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

dalam indeks LQ45 Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis 

menyajikan susunan penelitian sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-

hal pokok sehubungan dengan penelitian yang meliputi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, ruang lingkup penulisan, dan sistematika penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang meliputi: tinjauan teori dan 

konsep, penelitian terdahulu, kerangka berpikir atau kerangka 

konseptual, dan hipotesis penelitian. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang digunakan, 

yang meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, metode analisis dan pengujian hipotesis. 
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BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

Bab ini menguraikan tentang analisis data, temuan empiris yang 

diperoleh dalam penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan 

pembahasan hasil analisis. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 


