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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi mengenai 

kondisi dan kinerja suatu perusahaan bagi pihak eksternal. Menurut PSAK No. 1 

(2015: 2) laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. 

Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, 

laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara 

misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan 

lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. 

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 (Gunawan, et al., 2015). 

Laba menjadi indikator umum bagi pihak manajemen dan pihak eksternal 

untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Informasi laba ini dapat mempengaruhi 

investor, kreditur, dan pihak lainnya dalam membuat keputusan investasi dan 

ekonomi. Oleh sebab itu, perusahaan berusaha untuk mencapai target laba yang 
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diinginkan agar perusahaan terlihat memiliki kinerja yang baik dan dapat menarik 

minat pihak eksternal. Laba juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

manajemen perusahaan dalam suatu periode tertentu serta mempertanggung 

jawabkan sumber daya yang dikelola yang telah dipercayakan kepada 

manajemen/manajer. Namun manajer sering melakukan manipulasi data untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan tersebut biasa dikenal dengan istilah 

manajemen laba (Earning management). 

Manajemen laba (Earning management) adalah suatu konsep yang dilakukan 

perusahaan dalam mengelola laporan keuangan supaya laporan keuangan terlihat 

memiliki kualitas (quality of financial reporting) (Wildani, 2008 dalam Bestivano, 

2013). Oleh karena pentingnya laporan keuangan ini manajemen mempunyai 

kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan 

menjadi lebih baik, kadang kala manajemen melakukan hal-hal yang mengubah 

laporan laba rugi untuk kepentingan pribadinya seperti mempertahankan jabatan atau 

mendapatkan bonus yang tinggi. 

Menurut Prasetya (2013), manajemen laba didefinisikan sebagai suatu 

proses untuk mengambil langkah-langkah yang disengaja dalam batas-batas 

prinsip akuntansi yang berlaku umum. Pola pembentukan manajemen laba yaitu:  

1. Taking bath atau big bath , dilakukan agar laba pada periode berikutnya 

menjadi lebih tinggi dari seharusnya. Hal ini dimungkinkan karena 

manajemen menghapus beberapa aktiva dan membebankan perkiraan 

perkiraan biaya mendatang pada periode sekarang. 
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2. Income minimation, yang dilakukan agar laba periode sekarang lebih rendah 

dari seharusnya. 

3. Income maximation yang dilakukan agar laba periode sekarang lebih tinggi 

dari yang seharusnya. 

4.  Income smoothing yang dilakukan agar laba pada suatu periode tidak terlalu 

berbeda dari laba periode sebelumnya dan atau periode berikutnya. 

Manajemen laba merupakan topik yang telah banyak mendapat perhatian 

dalam penelitian akuntansi. Namun, kebanyakan penelitian manajemen laba 

terdahulu hanya memfokuskan pada teknik manajemen laba berbasis akrual 

(accrual-based earnings management) (Cohen dan Zarowin, 2010; Mc Vay, 

2006; Roychowdhury, 2006 dalam Ratmono, 2010). Beberapa peneliti 

mengungkapan bahwa manajemen laba dengan menggunakan metode akrual telah 

bergeser dengan menggunakan metode riil, karena manajemen laba dengan 

metode akrual lebih banyak menarik perhatian auditor dan membawa risiko dalam 

akhir periode akuntansi, karena apabila sampai akhir periode akuntansi laporan 

keuangan menunjukkan defisit maka kinerja manajer dianggap buruk 

(Kusumawati et al., (2016). 

Roychowdhury (2006) dalam Wijayanti et al., (2014) menyatakan 

manajemen laba melalui aktivitas riil didefinisikan sebagai penyimpangan dari 

aktivitas operasi normal perusahaan yang dimotivasi oleh keinginan manajemen 

untuk memberikan pemahaman yang salah kepada pemangku kepentingan bahwa 
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tujuan pelaporan keuangan tertentu telah dicapai melalui aktivitas operasi normal 

perusahaan. Manajemen laba riil melalui arus kas operasi dapat dilakukan dengan 

pengelolaan penjualan melalui pemberian potongan harga dan kelonggaran jatuh 

tempo pembayaran guna meningkatkan penjualan. Manajemen laba riil melalui 

biaya produksi dilakukan dengan melakukan produksi yang berlebih, sehingga 

menurunkan harga pokok penjualan dan meningkatkan nilai laba akan meningkat. 

Manajemen laba riil melalui biaya-biaya diskresioner dilakukan melalui 

pengurangan biaya-biaya diskresioner yang meliputi biaya iklan, biaya riset dan 

pengembangan, biaya penjualan dan biaya administrari umum (Vajriyanti, et al., 

2015). 

Fahmi (2013:179) dalam Sadiah dan Priyadi (2015) menyatakan bahwa 

struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan 

yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang 

(long-term liabilities) dan modal sendiri (shareholders’ equity) yang menjadi 

sumber pembiayaan suatu perusahaan. Tujuan struktur modal adalah memadukan 

sumber dana permanen yang selanjutnya digunakan oleh perusahaan untuk 

memaksimumkan nilai perusahaan. Keadaan struktur modal akan berakibat secara 

langsung secara pada posisi keuangan perusahaan, sehingga dapat mempengaruhi 

kinerja keuangan perusahaan. Struktur modal biasanya diukur dengan leverage 

karena untuk mengetahui seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh 

hutang perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang tinggi dapat berdampak 
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pada risiko keuangan yang semakin besar yaitu kemungkinan perusahaan tidak 

mampu membayar utang-utangnya. Adanya risiko gagal bayar ini menyebabkan 

biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk mengatasi hal tersebut semakin 

besar sehingga akan menurunkan laba perusahaan. Oleh karena itu, jika tingkat 

leverage suatu perusahaan tinggi maka akan memiliki kecenderungan untuk 

melakukan manajemen laba yang besar sehingga kualitas laba yang dihasilkan 

menjadi rendah (Ghosh dan Moon, 2010 dalam Warianto dan Rusiti, 2013). 

Likuiditas menunjukkan bahwa perusahaan mampu untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya dalam jangka pendek menggunakan dana lancar yang 

tersedia. Namun apabila likuiditas perusahaan terlalu besar maka perusahaan 

tersebut berarti tidak mampu mengelola aktiva lancarnya semaksimal mungkin 

sehingga kinerja keuangan menjadi kurang baik dan kemungkinan ada manipulasi 

laba untuk mempercantik informasi laba tersebut (Dira dan Astika, 2014). Rasio 

likuiditas yang umum digunakan adalah current ratio. Current ratio yang tinggi 

biasanya dianggap menunjukkan tidak terjadi masalah dalam likuiditas, sehingga 

semakin tinggi likuiditas artinya laba yang dihasilkan suatu perusahaan 

berkualitas karena manajemen perusahaan tidak perlu melakukan praktik 

manajemen laba. 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh 

perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Dalam kaitannya dengan 

manajemen laba (earning management), profitabilitas dapat mempegaruhi 
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manajer untuk melakukan manajemen laba. Karena jika profitabilitas yang 

didapat perusahaan rendah, umumnya manajer akan melakukan tindakan 

manajemen laba untuk menyelamatkan kinerjanya di mata pemilik. Hal ini 

berkaitan erat dengan usaha manajer untuk menampilkan performa terbaik dari 

perusahaan yang dipimpinnya. Perataan laba merupakan salah satu bentuk dari 

manajemen laba. Manajer cenderung melakukan aktivitas tersebut karena dengan 

laba yang rendah atau bahkan menderita kerugian, akan memperburuk kinerja 

manajer di mata pemilik dan nantinya akan memperburuk citra perusahaan di 

mata public (Gunawan, et al., 2015). 

Ukuran perusahaan berhubungan dengan kualitas laba sebab semakin 

besar ukuran suatu perusahaan maka kelangsungan usaha perusahaan tersebut 

akan semakin tinggi dalam meningkatkan kinerja keuangan sehingga perusahaan 

tidak perlu melakukan praktek manipulasi laba. Menurut Gunawan, et al., (2015) 

terdapat dua pandangan tentang bentuk hubungan ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba. Pandangan pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

memiliki hubungan positif dengan manajemen laba, karena perusahaan besar 

memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan 

kecil, sehingga lebih memungkinkan untuk melakukan manajemen laba. Moses 

(1997) dalam Gunawan, et al., (2015) mengemukakan bahwa perusahaan – 

perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar untuk 

melakukan perataan laba (salah satu bentuk manajemen laba) dibandingkan 
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dengan perusahaan kecil, karena memiliki biaya politik lebih besar. Biaya politik 

muncul dikarenakan profitabilitas perusahaan yang tinggi dapat menarik perhatian 

media dan konsumen. 

Beberapa penelitian tentang manajemen laba telah banyak dilakukan oleh 

peneliti terdahulu namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Seperti 

penelitian Gunawan, et al., (2015) dan Wiyadi, et al., (2016) yang menunjukkan 

bahwa struktur modal yang diukur dengan leverage tidak memiliki pengaruh 

terhadap manajemen laba. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sadinah dan Priyadi (2015) yang membuktikan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap kualitas laba (Descretionary Accrual). Namun bertentangan 

dengan hasil penelitan dari Sosiawan (2012) dan membuktikan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap manajemen laba dan  Sukmawati et al., (2014) yang 

menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas laba 

(descretionary accruals). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sadinah dan Priyadi (2015) 

menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap kualitas laba 

(discretionary accruals). Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sukmawati et al., (2014) yang membuktikan bahwa likuiditas 

berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba (discretionary accruals). 

Wiyadi, et al., (2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Hasil ini didukung dengan penelitian Gunawan et al., 
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(2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi tidak akan 

melakukan manajemen laba. Namun Wibisana dan Ratnaningsih (2014) 

membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba.  

Sosiawan (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Hasil ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Setyaningsih dan Hadiprajitno (2014) dan Gunawan et al, (2015). 

Namun bertentangkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisana dan 

Ratnaningsih (2014) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu faktor-faktor yang memengaruhi 

manajemen laba masih banyak yang belum menunjukkan kekonsistenan. Untuk 

itu penelitian ini tertarik untuk meneliti kembali variabel-variabel tersebut dengan 

judul penelitian “PENGARUH STRUKTUR MODAL, LIKUIDITAS, 

PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 

MANAJEMEN LABA RIIL DENGAN KOMISARIS INDEPENDEN 

SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi  Empiris pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015)”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa tentang pengaruh strukur modal, likuiditas, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba riil dengan 

komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Sehingga dalam 

penelitian ini ada perumusan yang akan dianalisa penulis adalah: Apakah strukur 

modal, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

manajemen laba riil. Apakah komisaris indpenden dapat memoderasi hubungan 

antara strukur modal, likuiditas, profitabilitas dan ukuran perusahaan dengan 

manajemen laba riil. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis pengaruh struktur modal terhadap  manajemen laba riil. 

2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap manajemen laba riil. 

3. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba riil. 

4. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

riil. 

5. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap manajemen 

laba riil. 
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6. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen dalam memoderasi 

hubungan antara struktur modal terhadap manajemen laba riil. 

7. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen dalam memoderasi 

hubungan antara likuiditas terhadap manajemen laba riil. 

8. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen dalam memoderasi 

hubungan antara profitabilitas terhadap manajemen laba riil. 

9. Untuk menganalisis pengaruh komisaris independen dalam memoderasi 

hubungan antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba riil. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menambah 

wawasan, pengetahuan dan untuk pengembangan ilmu ekonomi, khususnya 

pada bidang ilmu akuntansi mengenai struktur modal, likuiditas, profitabilitas, 

ukuran perusahaan dan manajemen laba pada perusahaan manufakur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi Praktisi 

a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan acuan para praktisi untuk lebih 

berhati-hati kepada para manajernya agar melakukan tindakan 



11 
 

pengawasan yang lebih ketat dalam menyusun laporan keuangan sehingga 

dapat mempertahankan relevansi nilai akuntansi. 

b. Bagi  Investor dan Calon Investor 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi 

investor dan calon investor serta pelaku pasar lainnya dalam mmandang 

laba perusahaan yang diumumkan sebagai tolok ukur untuk pengambilan 

keputusan yang tepat, baik keputusan investasi, kredit maupun lainnya. 

Sehingga para investor dan calon investor dapat mengambil keputusan 

yang tepat dalam melakukan investasi dengan mempertimbangkan tingkat 

laba perusahaan yang akan di investasi oleh investor tersebut.   

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi bagi peneliti selanjutnya 

dalam melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dan 

menambah sumber daftar pustaka yang telah ada.  

E. Sistematika Penulisan  

Sistemtaika penulisan ini dimaksudkan untuk member gambaran penelitian 

yang jelas dan sistematis sebagai berikut :  
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BAB I.  PENDAHULUAN 

Bab ini  menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian, 

beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan 

hipotesis. 

BAB III.  METODE PENELITIAN 

 Bab ini menguraikan mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, variable penelitian 

dan pengukuran, dan metode analisis data. 

BAB IV.  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab penelitian 

menyajikan dan menyelesaikan hasil pengumpulan, analisis data, 

sekaligus merupakan jawabab atas hipotesis yang telah dikemukakan. 

BAB V.  PENUTUP 

 Bab ini berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya. 

 

 


