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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan entitas. Tujuan laporan keuangan adalah 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus 

kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan 

keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga 

menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber 

daya yang dipercayakan kepada manajemen. Pengguna ingin menilai apa 

yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian 

agar manajemen dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ekonomi 

mencakup keputusan untuk menahan atau menjual investasi dalam entitas 

atau keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar untuk menilai 

kinerja suatu perusahaan dan merupakan alat yang digunakan oleh manajemen 

untuk menunjukkan akuntabilitas kinerjanya kepada kreditur, investor, 

pemasok, karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemerintah. Laporan 

keuangan dapat menunjukkan apakah suatu perusahaan memiliki kinerja yang 

baik atau tidak yang dapat membantu para pemangku kepentingan untuk 

membuat keputusan (Healy dan Wahlen, 1999) dalam (Wiyadi, dkk 2015). 

Untuk penyusunan laporan keuangan, dasar akrual lebih rasional dan adil 
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dalam mencerminkan kondisi perusahaan keuangan. Tapi digunakan dari basis 

akrual dapat memberikan keleluasaan kepada manajemen dalam memilih 

metode akuntansi untuk mengatur jumlah keuntungan. Informasi laba sangat 

penting, karena perannya sebagai sinyal dan keputusan penting oleh pengguna. 

Laba adalah komponen prinsip pusat perhatian bagi pihak-pihak yang 

bersangkutan, seperti untuk menilai kinerja perusahaan atau kinerja manajer 

sebagai dasar untuk memberikan bonus kepada karyawan, menghitung 

penghasilan kena pajak dan lain-lain. 

Kemajuan kinerja suatu perusahaan dapat dinilai melalui kemampuan 

perusahaan dalam memaksimalkan atau mencapai laba, karena laba 

merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk mengukur 

kinerja dan juga sekaligus merupakan pertanggungjawaban manajemen. 

Ketika perusahaan tidak mampu untuk mencapai laba yang diharapkan, maka 

dapat memicu manajer untuk melakukan praktik yang tidak sehat dalam 

perusahaan seperti melakukan manajemen laba. Manajemen laba yang sering 

dikenal dengan istilah asingnya earnings management merupakan suatu 

tindakan campur tangan yang sengaja dilakukan oleh manajer dalam proses 

penyusunan laporan keuangan, dengan cara menaikkan atau menurunkan laba 

tanpa dikaitkan dengan peningkatan atau penurunan profitabilitas ekonomi 

perusahaan untuk jangka panjang. Tujuannya agar manajer tersebut dapat 

memperoleh keuntungan dari tindakan yang dilakukan (Scipper,1989; serta 

Fizher dan Rozenweig,1995) dalam Lande dkk (2014). 
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Kasus praktik manajemen laba di Indonesia sendiri sudah ada dari 

beberapa tahun yang lalu, seperti kasus praktik manajemen laba yang terjadi 

pada PT. Kimia Farma Tbk yang diawali dengan adanya suatu dugaan bahwa 

ditemukan adanya kesalahan pencatatan dan kesalahan penilaian pada laporan 

keuangan tahun 2001 yang mengakibatkan penyajian laba bersih pada tahun 

tersebut menjadi terlalu besar yaitu mencapai hingga Rp.32.700.000.000. Hal 

yang serupapun pernah terjadi pada PT. Indofarma, ditemukan adanya bukti 

oleh BAPEPAM pada tahun 2004 berupa penilaian yang terlalu 

tinggiterhadapnilai barang dalam proses sehingga mengakibatkan laba bersih 

yang disajikan pula menjadi tinggi. Adanya kasus-kasus manajemen laba ini 

dapat memperlihatkan bahwa ternyata manajemen laba dapat dilakukan 

melalui penggunaan metode-metode akuntansi, seperti melalui persediaan dan 

penilaian penjualan (Lande dkk. 2014). 

Dalam perkembangannya ada dua jenis praktik manajemen laba yaitu 

manajemen laba akrual dan real earnings management (REM). Manajemen 

laba akrual dilakukan dengan memanfaatkan fleksibilitas dari akuntansi 

akrual. Sedangkan bentuk manajemen laba lainnya adalah real earnings 

management. Menurut Roychowdhury (2006), real earnings management 

dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu manipulasi penjualan, produksi yang 

berlebihan (overproduction), dan penurunan discretionary expenditures. 

Manajemen laba dilakukan oleh pihak manajer dalam proses 

pelaporan keuangan suatu perusahaan karena pihak manajer ingin 

mengharapkan apa yang telah mereka lakukan. Penelitian mengenai 
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manajemen laba menjadi pusat perhatian oleh kalangan praktisi, investor 

maupun pemegang saham yang memiliki kepentingan terhadap laporan 

keuangan perusahaan. Manajemen laba menarik untuk diteliti karena dapat 

memberikan gambaran tentang perilaku manajer dalam pelaporan kegiatan 

usahanya pada periode tertentu dan kemungkinan munculnya motivasi untuk 

memanage data keuangan yang dilaporkan. Pihak manajemen tidak berusaha 

memanipulasi data tetapi lebih cenderung dengan pemilihan metode akuntansi 

untuk mendapatkan keuntungan yang memang diperkenankan menurut 

accounting regulations (Pambudi dan Sumantri, 2014). 

Terdapat banyak faktor yang menjadi motivasi manajer dalam 

melakukan manajemen laba, diantaranya adalah profitabilitas, ukuran 

perusahaan, leverage, dan kualitas audit. Profitabilitas menggambarkan 

perusahaan dalam pengelolaan aset untuk menghasilkan laba. Profitabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu 

periode waktu tertentu. Pada umumnya nilai profitabilitas suatu perusahaan 

dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. 

Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka kinerja dan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan juga meningkat (Yatulhusna, 

2015). Oleh karena hal tersebut, keterkaitan antara profitabilitas dengan 

manajemen laba adalah ketika profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil 

pada periode waktu tertentu akan memicu perusahaan untuk melakukan 

manajemen laba dengan cara meningkatkan pendapatan yang diperoleh 

sehingga akan memperlihatkan saham dan mempertahankan investor yang 
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ada. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap manajemen laba seperti pada penelitian Ambarwati (2016) dan 

Irawan (2013). Sedangkan hasil penelitian Bestivano (2013) dan Wiyadi, dkk 

(2015) menunjukan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan 

diklasifikasikan menurut besar kecilnya berdasarkan pada total aktiva suatu 

perusahaan, semakin besar total aktiva maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan tersebut. ukuran perusahaan dalam pengaruhnya terhadap praktik 

perataan laba yaitu berupa pengawasan dan pengamatan terkait kinerja 

perusahaan tersebut, semakin besar perusahaan maka semakin besar sorotan 

dan pengamatan yang akan di dapat perusahaan, sehingga manajer tidak bisa 

leluasa melakukan praktik perataan laba mengingat jika perusahaan 

mengalami kerugian atau bahkan terbukti melakukan kecurangan maka dapat 

berdampak merugikan citra perusahaan baik internal maupun eksternal 

perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan tergolong klasifikasi kecil maka 

semakin kecil pula perusahaan mendapat perhatian, sehingga manajer dapat 

leluasa melakukan praktik perataan laba (Prasetya, 2013).Penelitian yang 

dilakukan Pambudi dan sumantri (2014) dan Hermanto (2015) menunjukan 

bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Christiani dan 

Nugrahanti (2014) dan Ambarwati (2016) bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 
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Leverage mempunyai hubungan dengan praktik manajemen laba, 

dimana investor akan melihat rasio leverage perusahaan yang terkecil karena 

rasio leverage mempengaruhi dampak resiko yang terjadi. Jadi semakin kecil 

rasio leverage semakin kecil resikonya, begitu juga sebaliknya. Dengan cara 

begitu ketika perusahaan mempunyai rasio leverage yang tinggi maka 

perusahaan cenderung akan melakukan praktik manajemen laba karena 

perusahaan terancam tidak bisa memenuhi kewajibannya dengan membayar 

hutangnya tepat waktu. Hutang yang dipinjamnya dapat efisien dan efektif 

apabila perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya sehingga perputarannya 

akan normal. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba seperti pada penelitian Lande,dkk (2014) 

dan Irawan (2013). Sedangkan hasil penelitian Pambudi dan sumantri (2014) 

dan Ambarwati (2016) menunjukan hasil yang berbeda yaitu, leverage tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

 Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa auditor yang 

berkualitas mampu mengurangi praktik manajemen laba akrual (Becker et al. 

1998; Johnson et al. 2002, Balsam et al. 2003) dalam Herusetya (2012). 

Sebagai konsekuensi dari manajemen laba akrual yang dibatasi, perusahaan 

yang memiliki auditor yang berkualitas akan memilih untuk melakukan real 

earnings management. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

manajemen laba akrual dan real earnings management merupakan dua 

alternatif untuk mengelola laba (Roychowdhury 2006). Menurut Zang (2007) 

manajemen laba akrual dan real earnings management memainkan peran 
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substitusi. Ketika manajemen laba akrual dibatasi maka perusahaan akan 

cenderung untuk melakukan real earnings management untuk mengelola 

laba. Gerayli et al. (2011) dan Herusetya (2012) telah melakukan penelitian 

mengenai kualitas audit dan menyebutkan bahwa kualitas audit memiliki 

pengaruh negatif terhadap manajemen laba dan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Pambudi dan sumantri (2014) dan Christiani dan Nugrahanti 

(2014) menyatakan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Pambudi 

dan sumantri (2014) dengan menambah variabel profitabilitas dan  melakukan 

penelitian untuk periode tahun 2012-2015. Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “PENGARUH 

PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, DAN 

KUALITAS AUDIT TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA 

PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA 

EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2012-2015”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka masalah penelitian yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian 

ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. 

2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba. 

3. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap manajemen laba. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan 

untuk pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu 

akuntansi.  

b. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pembanding bagi penelitian 

terdahulu sekaligus sumber referensi dan informasi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan asimetri informasi dan 

manajemen laba.  

2. Manfaat Praktis  

a. Perusahaan  

Diharapkan dapat dijadikan acuan para praktisi untuk lebih berhati-hati 

kepada para manajernya agar melakukan tindakan pengawasan yang 
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lebih ketat dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat 

mempertahankan relevansi nilai akuntansi.  

b. Investor dan Calon Investor  

Diharapkan dapat dijadikan acuan para investor dan calon investor serta 

pelaku pasar lainnya dalam memandang laba perusahaan yang 

diumumkan sebagai tolok ukur untuk pengambilan keputusan yang tepat, 

baik keputusan investasi, kredit, maupun yang lain. 

 

E. Sistematika Penulisan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang menjadi landasan penelitian, 

kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang dasar dari dilakukannya penelitian, 

jenis dan sumber data yang digunakan, penentuan populasi dan 

sampel yang diteliti, variabel penelitian yang akan digunakan, serta 

teknik analisis data yang akan dipakai. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN 

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta 

pembahasan hasil penelitian. 
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BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian 

serta saran-saran yang dapat diberikan terhadap penelitian yang 

dilakukan. 


