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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi bagi pihak internal 

maupun pihak eksternal perusahaan. Menurut PSAK no. 1, laporan keuangan 

adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan penngguna laporan dalam 

pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai 

hasil pertanggung jawaban yang dibuat oleh pihak manajemen terhadap 

penggunaan atas seluruh sumber daya yang ada. 

Komponen laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas 

dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi merupakan salah satu 

fokus utama para pengguna laporan keuangan. Penilaian atas kinerja yang 

dijalankan perusahaan tercermin dari perolehan laba atau rugi yang didapat 

dalam periode tersebut. Oleh karena itu, laporan laba rugi dapat menjadi 

sasaran kegiatan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen untuk 

mendapatkan keuntungan sepihak tapi di sisi lain dapat merugikan pihak lain 

seperti investor, kreditor, pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya. 

Untuk mencapai target laba yang diinginkan, biasanya manajemen 

memilih kebijakan akuntansi tertentu sehingga nantinya laba perusahaan 
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dapat diatur sesuai dengan yang diharapkan. Dengan pemilihan kebijakan 

akuntansi perusahaan dapat menaikan atau menurunkan laba sesuai dengan 

kebutuhan dan keinginan dari manajemen agar laporan keuangan terlihat baik 

dimata para pengguna laporan keuangan. Tetapi tindakan yang dilakukan 

manajemen kadang kala bertentangan dengan prinsip utama perusahaan, 

perilaku manajemen seperti yang diuraikan di atas disebut dengan istilah 

manajemen laba (earning management).  

Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajemen perusahaan 

untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan 

dengan tujuan untuk mengelabuhi stakeholder yang ingin mengetahui kinerja 

dan kondisi keuangan (Sulistyanto, 2008: 6). 

Beberapa pihak memandang tindakan manajemen laba dari dua 

sudut pandang yang berbeda, salah satu pihak beranggapan bahwa 

manajemen laba merupakan sebuah tindakan kecurangan (fraud). Manajemen 

laba dikatakan sebagai kecurangan karena pada dasarnya manajemen laba 

merupakan perilaku opurtunis seorang manajer untuk mempermainkan angka-

angka yang terdapat dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapainya. Tindakan ini dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan 

keuntngan secara sepihak. Sedangkan di sisi lain terdapat pihak yang 

beranggapan bahwa manajemen laba bukan merupakan kecurangan karena 

hal tersebt merupakan dampak dari kebebasan manajer dalam memilih 

metode-metode akuntansi yang digunakan dalam melakukan pencatatan dan 

penyusunan informasi keuangan yang dianggap  sesuai untuk perusahaan. Hal 
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ini disebabkan beragamnya metode dan prosedur akuntansi yang diakui dan 

diterima dalam prinsip akuntansi berterima umum (generally accepted 

accounting principles) (Sulistyanto, 2008: 105). 

Terdapat beberapa perusahaan yang terlibat kasus yang berkaitan 

dengan praktik manajemen laba. Salah satunya adalah PT Kimia Farma. PT 

Kimia Farma adalah salah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di 

Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma 

melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di 

audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementrian 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Pengawas Pasar Modal 

(BAPEPAM) menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan 

mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 

2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (restated), 

karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan 

keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 

miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal 

yang dilaporkan. 

Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan 

berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral 

berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit 

Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar 

dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang 

berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga 
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persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, 

menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 

dan 3 Februari  2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan 

nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia 

Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan 

dengan penjualan adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas 

penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak 

disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. 

Berdasarkan penyelidikan BAPEPAM, disebutkan bahwa KAP yang 

mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit 

yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP 

tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan 

tersebut. Sebagai akibat dari kejadian ini, maka PT Kimia Farma dikenakan 

denda sebesar Rp 500 juta, direksi lama PT Kimia Farma terkena denda Rp 1 

miliar, serta partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda sebesar 100 

juta rupiah. Kesalahan yang dilakukan oleh partner HTM tersebut adalah 

bahwa ia tidak berhasil mengatasi risiko audit dalam mendeteksi adanya 

penggelembungan laba yang dilakukan PT Kimia Farma, walaupun ia telah 

menjalankan audit sesuai SPAP (sumber: siaran pers BAPEPAM, 27 

Desember 2002). 

Dari contoh di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen 

laba dapat berdampak negatif pada perusahaan dan para pengguna laporan 
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keuangan dalam membuat keputusan ekonomi berdasarkan informasi yang 

tertera dalam laporan keuangan. 

Terdapat banyak faktor yang dapat menjadi motivasi manajer 

melakukan tindakan manajemen laba, salah satu faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan 

menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukan oleh total 

aktiva, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan, dan rata-rata total aktiva. 

Perusahaan yang besar mendapat perhatian lebih besar dari pihak eksternal 

seperti, investor, kreditor, maupun pemerintah. Oleh karena itu, perusahaan 

yang berukuran besar lebih berhati-hati dalam melaporkan kondisi 

keuangannya. Sedangkan perusahaan yang berukuran lebih kecil cenderung 

melakukan manajemen laba dengan melaporkan laba yang lebih besar untuk 

menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan (Makaombohe et al. 2014: 

664). Jao dan pagalung (2011), Rice (2013) telah melakukan penelitian 

mengenai ukuran pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba dan 

menyatakan ada pengaruh signifikan antara ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba. Sedangkan Gunawan et al. (2015), Mahiswari dan Nugroho 

(2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. 

Faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba adalah 

profitabilitas. Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil 

diperoleh perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dalam kaitannya 

dengan manajemen laba, profitabilitas dapat mempegaruhi manajer untuk 
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melakukan manajemen laba. Karena jika profitabilitas yang didapat 

perusahaan rendah, umumnya manajer akan melakukan tindakan manajemen 

laba untuk menyelamatkan kinerjanya di mata pemilik (Bachtiar, 2003 dalam 

Gunawan et al. 2015).  

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sujana (2014) menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap praktik perataan laba, dimana 

pertaan laba merupakan salah satu metode yang dilakukan perusahaan dalam 

melakukan manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Gunawan et al. (2015) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Leverage mengukur besarnya aktiva perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang. Semakin tinggi nilai rasio ini menunjukkan semakin tingginya resiko 

pada kreditur berupa ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua 

kewajibannya. Sehingga perusahaan cenderung akan menampilkan kinerja 

yang baik guna memberikan kepercayaan kepada kreditur akan kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajibannya (Rice, 2013). 

Rice (2013) telah melakukan penelitian tentang leverage dan 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap praktek 

manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan Lidiawati dan Asyik 

(2016) menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. 
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Adanya kepemilikan institusional dapat meningkatkan pengawasan terhadap 

kinerja pihak manajemen dan memberikan dorongan agar pihak manajemen 

melakukan tugasnya dengan baik. Kepemilikan institusional dapat menekan 

terjadinya praktek manajemen yang dilakukan oleh pihak manajemen.  Cornet 

et al. (2006) dalam Kristiani, et al. (2014) menemukan adanya bukti yang 

menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah 

perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para 

manajer. 

Penelitian yang dilakukan Rice (2013) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan Kristiani et al. (2014) menyatakan 

bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan mengambil judul: 

“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, 

LEVERAGE DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP 

MANAJEMEN LABA (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang 

tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014)”. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan pada manajemen laba? 

2. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas pada manajemen laba? 

3. Apakah terdapat pengaruh leverage pada manajemen laba? 

4. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional pada manajemen 

laba? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba. 

2.  Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. 

3. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap manajemen laba. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

manajemen laba. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage dan 

kepemilikan istitusional terhadap manajemen laba pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai sarana pengembangan ilmu 

pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis selama perkuliahan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemakai Laporan Keuangan 

Memberikan kontribusi bagi para pengguna laporan keuangan 

terutama sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

Mencermati laporan keuangan yang terdapat dalam perusahaan 

manufaktur, terutama yang berkaitan dengan pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, leverage dan kepemilikan institusional 
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dalam kaitannya dengan kecenderungan manajer untuk melakukan 

manajemen laba terhadap laporan keuangan untuk membantu para 

pengambil keputusan. 

b. Bagi Perusahaan 

Memberikan masukan dalam mencermati perilaku manajemen dalam 

aktivitas manajemen laba yang berkaitan dengan pencapaian 

kepentingan manajemen. 

c. Bagi Peneliti  

Penelitian ini bermanfaat sebagai aplikasi ilmu dibidang akuntansi 

yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan serta sebagai 

bahan referensi bagi penelitian yang akan datang. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN  

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.    

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini akan dibahas tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, 

pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran teoritis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini meliputi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data 

dan sumber data, definisi operasiona variabel dan pengukuranya, juga model 

analisis data. 

 



10 

 

 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan dibahas deskripsi objek penelitian dan  

pembahasan.  

BAB V PENUTUP  

Penutup terdiri atas simpulan, saran dan keterbatasan penulisan 

mengenai penelitian yang telah dilakukan. 

 


