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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktural dari posisi 

keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus 

kas entititas yang bermanfaat dari sebagian besar pengguna laporan keuangan 

dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan 

hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada mereka (IAI,2017: 1.3). 

Menurut Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) No.1, 

Informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen. Adanya kecenderungan lebih memperhatikan 

laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur 

berdasarkan informasi tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku 

menyimpang dan salah satu bentuknya adalah earnings management.  

Perilaku manajemen laba selalu diasosiasikan dengan perilaku yang 

negatif karena manajemen laba menyebabkan tampilan informasi keuangan 

tidak terceminkan keadaan yang sebenarnya. Informasi laba pada laporan 

keuangan menjadi perhatian utama untuk menaksir seberapa baik kinerja atau 

pertanggung jawaban manajemen perusahaan. Healy dan Wahlen (1999) dalam 

menyatakan bahwa manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan 

pertimbangannya dalam menyusun laporan keuangan yang dapat membuat
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mislead pada pemangku kepentingan mengenai kondisi mendasar yang ada 

dalam suatu perusahaan. Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan 

sering menjadi target rekayasa melalui tindakan manajemen untuk 

memaksimumkan kepuasannya, tindakan tersebut diajukan dengan cara 

memilih kebijakan manajemen tertentu, sehingga laba dapat diatur, dinaikkan 

atau diturunkan sesuai keinginannya. 

Manajemen laba merupakan masalah agensi yang sering terjadi di 

lingkungan bisnis. Perilaku manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen 

berawal dari konflik keagenan yaitu konflik kepentingan antara pemilik 

sebagai principal dan manajer sebagai agen. Manajemen laba muncul sebagai 

dampak masalah keagenan yang terjadi karena adanya ketidakselarasan 

kepentingan antara pemegang saham (Principal) dan manajemen perusahaan 

(agent). Pihak prinsipal termotivasi mengadakan kontrak untuk 

mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat 

sedangkan agen termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan 

ekonomi dan psikologisnya. 

Manajemen laba dapat terjadi karena tingkat leverage yang tinggi. 

Leverage adalah perbandingan antara total hutang dengan total asset yang 

dimiliki oleh perusahaan. Menurut Pambudi dan Sumantri 2014, hutang 

merupakan perjanjian antara perusahaan sebagai debitur dengan kreditur. 

Dalam perjanjian hutang ini, ada kepentingan perusahaan untuk dinilai positif 

oleh kreditur dalam hal kemampuan mambayar hutangnya. Terdapat 

kemungkinan bahwa adanya perjanjian kontrak hutang memicu manajemen 
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untuk meningkatkan laba dengan tujuan memperlihatkan kinerja positif pada 

kreditur sehingga memperoleh suntikan dana atau memperoleh penjadwalan 

kembali pembayaran hutang. 

Manajemen laba juga dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, 

salah satu yang dapat memepengaruhi adalah ukuran perusahaan. Ukuran 

perusahann adalah tingkat identifikasi kecil atau besarnya perusahaan. Menurut 

Hilmi dan Ali (2008) ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan jumlah 

tenaga kerja, kapitalisasi pasar, total penjualan, total nilai aktiva, dan 

sebagainya. Semakin besar penjualan menandakan perputaran uang semakin 

banyak, dan semakin besar aktiva mendakan modal yang ditanam semakin 

banyak. Dalam penelitian ini total aset digunakan sebagai proksi ukuran 

perusahaan.  Pemilihan total asset dikarenakan total aset relatif lebih stabil dari 

pada ukuran lain untuk menilai ukuran perusahaan. 

Keberadaan komite audit dalam perusahaan sebagai mekanisme  

coprporate goverance dapat mengurangi terjadinya tindakan manajemen laba.  

Komite audit diharapkan dapat mengatasi kecenderungan peningkatan berbagai 

skandal penyelewengan dan kelalaian pihak manajemen. Komite audit 

berperan dalam mengawasi berbagai tindakan pihak manajemen dan 

memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris 

terhadap laporan keuangan atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan yang disampaikan oleh direksi. Semakin banyak  

jumlah komite audit dalam perusahaan, maka dapat memperkecil tindakan 
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pihak manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba (N Lidiawati, 

2016). 

Profit (laba) yang disajikan pada laporan keuangan digunakan sebagai 

indikator kinerja pihak manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Laba 

berfungsi dalam mengukur efektifitas bersih dari suatu operasi bisnis. Kinerja 

suatu entitas bisnis dapat dilihat melalui tingkat perolehan laba. Kinerja tersebut 

tercermin melalui profitabilitas perusahaan. Profitabilitas mencerminkan 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan  Amertha (2013). 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan bersih yang berhasil diperoleh 

perusahaan dalam menjalankan operasinya. Dalam kaitannya dengan 

manajemen laba (earning management). Profitabilitas dapat mempengaruhi 

manajer untuk melakukan laba karena jika profitabilitas yang didapat 

perusahaan rendah, umunya manajer akan melakukan tindakan manajemen 

laba untuk menyelamatkan kinerjanya dimata pemilik ( I Putut Gunawan, 

2015). Dengan demikian, semakin tinggi rasio profitabilitas maka semakn baik 

produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Sehingga ROA 

memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba. 

Salah satu kasus manajemen laba yang baru-baru ini terjadi adalah 

skandal akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan Toshiba. Seperti yang 

dimuat dalam money.cnn.com oleh ( yan 2015 dalam PJ prasetya dan gayatri 

(2016). Kasus ini bermula ketika Toshiba sendiri mulai menyelidiki praktik 

kecurangan akuntansi di devinisi energi. Menurut sebuah komite independen, 

perusahaan melakukan penggelembungan laba usaha Toshiba sebesar ¥ 151,8 

milyar ($ 1,2 milyar) selama 7 tahun. Kepala eksekutif Toshiba dan Presiden 
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Hisao Tanaka mengundurkan diri atas skandal akuntansi yang mengguncang 

perusahaan. Delapan anggota dewan termasuk wakil ketua Norio Sasaki, juga 

telah mengundurkan diri, ini merupakan bentuk berontak besar manajemen 

perusahaan. Akibat skandal tersebut saham Toshiba telah turun  20% ketika 

isu-isu ini terungkap. Toshiba merupakan salah satu perusahaan eletronik yang 

terkenal didunia yang mempunyai reputasi perusahaan yang baik kini menjadi 

buruk karena kasus skandal akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

Alasan mengapa peneliti memilih variabel tersebut berlandaskan 

penelitian terdahulu menurut Friska Firnanti (2017), Lavenia & Nicken (2016), 

Dewi Agustina (2015) variabel Leverage berpengaruh positif terhadap 

Manajemen laba sedangkan menurut penelitian Putu Putri S, Gede Adi Y, 

Ananta WT (2015), I Ketut G, Nyoman Ari, Gusti Ayu (2015), Otty Marlisa 

(2016) tidak berpengaruh terhadap manajemen Laba. Menurut Puji Asih 

(2014), Friska Firnanti (2017), Agustian dan Ita (2015) Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap Manajemen Laba sedangkan menurut Dewi Agustina 

(2015) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Menurut Putu Putri S, 

Gede Adi Y, Ananta WT (2015) Komite Audit berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba sedangkang menurut Otty Marlisa (2016), Dewi Agustin 

(2015) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. Menurut Lavenia dan 

Nicken (2016), Friska Firnanti (2017) Profitabilitas berpengaruh terhadap 

Manajemen laba sedangkan ,menurut I Ketut G, Nyoman Ari, Gusti Ayu 

(2015) tidak pengaruh  terhadap Manajemen Laba.  
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Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Marlisa dan Fuadati 

(2016) tentang “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba 

pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di BEI periode 2012-

2014”. Adapun perbedaannya dengan peneliti dimana perbedaan objek 

penelitian penambahan variabel dan perbedaan tahun penelitian.  

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik memberi judul “ 

Analisis pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan 

Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba ( Studi Empiris Perusahaan 

Manufaktur Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2016). 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba ? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba ? 

3. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba ? 

4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Leverage terhadap 

Manajemen Laba 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap 

manajemen Laba 

3. Untuk menetahui dan menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap 

Manajemen Laba 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap 

Manajemen Laba 
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D. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

terhadap pengembangan ilmu Akuntansi terutama mengenai bagaimana 

pengaruh leverage, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas 

terhadap terjadinya Manajemen Laba dalam laporan keuangan perusahaan. 

Hasil ini diharapakan dapat memberikan informasi dan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan akuntansi 

keuangan dan perilaku manajemen, khususnya dibidang manajemen laba. 

Selain itu penelitian ini bisa dijadikan referensi dan perbandingan dengan 

peneliti yang sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

manajemen laba. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pemakai Laporan Keuangan  

Memberikan kontribusi bagi para pengguna laporan keuangan 

terutama sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Mengkaji 

ulang atau mencermati laporan keuangan yang terdapat dalam 

perusahaan go publik, terutama yang berkaitan pengaruh leverage, 

ukuran perusahaan, komite audit, dan profitabilitas dalam kaitannya 

kemungkinan melakukan manajemen laba terdahap laporan keuangan 

untuk membantu para pengambilan keputusan. 
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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 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan 

terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha mencatumkan 

secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya. 

Adapun sistematika skripsi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraiakan teori-teori yang relevan dengan penelitian, 

beberapa penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan 

pengembangan hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis peneltian , populasi, sampel dan 

metode pengambilan sampel, data dan sumber data, definisi 

operasional variabel dan pengukuran metode dengan analsis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum penelitian hasil analisis data dan 

pembahasannya. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian yang telah dibahas 

pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi 

peneliti selanjutnya. 

 


