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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada umumnya perusahaan didirikan dengan tujuan memperoleh 

keuntungan atau yang sering disebut dengan laba. Perusahaan akan dinilai baik 

apabila perusahaan mampu dalam memaksimalkan dan mencapai labanya. 

Sebaliknya, perusahaan akan dikatakan memiliki kinerja yang kurang baik 

apabila labanya kecil. Menurut Statement of Financial Accounting Concept 

(SFAC) No. 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir 

kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga 

digunakan oleh investor atau pihak lain yang berkepentingan sebagai indikator 

efisiensi penggunaan dana yg tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan 

dalam tingkat pengembalian dan indikator untuk kenaikan kemakmuran 

(Ghozali dan Chariri, 2007:350) dalam Winingsih (2017). 

Di era globalisasi sekarang ini, dunia bisnis semakin berkembang pesat. 

Bahkan dengan teknologi yang semakin maju membuat banyak perusahaan 

lebih gencar untuk memajukan usahanya baik para usaha yang bersekala besar 

maupun berskala kecil. Salah satu cara perusahaan mengatasi kemajuan 

teknologi yaitu dengan mendaftarkan perusahaannya kedalam Bursa efek 

Indonesia(BEI). Brusa Efek Indonesia menyediakan infrasturktur untuk 

mendukung terciptanya perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien serta 

mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan 
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banyaknya perusahaan yang sudah mendaftarkan perusahaannya dalam Bursa 

Efek Indonesia (BEI) maka persaingan pun semakin meningkat. Salah satunya 

yaitu sektor perusahaan petambangan. Sektor perusahaan pertambangan 

memiliki kinerja yang cukup posistif. Meski harga minyak dan batubara 

merosot dalam 5 tahun terakhir, sektor tambang masih menjadi penopang 

ekonomi Indonesia. Dibuktikan pada tahun 2016, industri sektor pertambangan 

termasuk penyumbang terbesar Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

sumber daya alam. Dengan demikian pasti akan meningkatkan persaingan 

perusahaan maka perusahaan harus meningkatkan kemampuannya untuk 

menghasilkan output yang baik. 

Salah satu tolak ukur perusahaan yaitu laba yang dapat dilihat dari 

laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi mengenai 

kondisi dan kinerja suatu perusahaan bagi pihak eksternal atau pihak pemakai 

informasi. Informasi tersebut menyangkut posisi keuangan, perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan, dan bermanfaat bagi pihak pemakai untuk 

pengambilan keputusan. Laporan keuangan tahunan memberikan informasi 

mengenai kondisi keuangan dan non keuangan kepada para pemegang saham, 

kreditur, stakeholders, dan juga calon stakeholders. Karena informasi laba 

merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau tanggungjawab 

manajemen, maka informasi laba sering dijadikan sebagai targer rekayasa 

tindakan oportunis manajemen untuk memaksimalkan kepuasannya tetapi 

kegiatan ini dapat merugikan investor. Tindakan oportunis adalah suatu aliran 

pemikiran yang menghendaki pemakai kesempatan untuk menguntungkan 
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dirinya sendiri, kelompok, maupun suatu tujuan tertentu. Tindakan oportunis 

dilakukan dengan cara memilih kebijakan tertentu akuntansi tertentu, sehingga 

keuntungan atau laba perusahaan dapat diatur yaitu dengan dinaikkan atau 

diturunkan sesuain dengan keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur 

laba sesuai dengan keinginannya ini disebut dengan istilah manajemen laba 

(earnings management).  

Menurut Schipper (1989) dalam Mukhtar (2016), Manajemen laba 

merupakan campur tangan manajemen yang sengaja dilakukan oleh manajer 

dalam proses penyusunan laporan keuangan, dengan cara menurunkan atau 

menaikkan laba tanpa dikaitkan dengan peningkatan atau penurunan 

profitabilitas ekonomi perusahaan, tujuannya agar manajer mendapatkan 

keuntungan dari tindakan yang dilakukan. Sedangkan penjelasan lain menurut 

Merchan dan Rockness (1994) dalam Marini (2017), bahwa manajemen laba 

adalah tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk 

mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bisa memberikan informasi 

mengenai keuntungan ekonomis (ecomonic advantage) yang sesungguhnya 

tidak dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan tersebut bisa 

merugikan perusahaan.  

Terdapat dua praktik dalam mengelola laba. Pertama, dengan 

memanipulasi akrual tanpa mempengaruhi aliran kas (manajemen laba akrual). 

Kedua, dengan aktivitas nyata yang mempengaruhi aktivitas aliran kas 

perusahaan (manajemen laba riil). Manajemen laba akrual dilakukan dengan 

menggunakan barbagai macam  kebijakan maupun metode akuntansi yang 



4 

 

 

 

berlaku umum untuk mencapai tujuan laba (Braam et al, 2015). Sedangkan 

manajemnen laba riil merupakan manipulasi yang dilakukan oleh manajemen 

malalui aktivatas perusahaan sehari-hari selama periode akuntansi  

(Roychowdhury, 2006 dalam Mukhtar, 2016). 

Manajemen laba merupakan suatu topik yang sudah tidak asing lagi 

dalam sebuah penelitian dalam bidang akuntansi. Namun, penelitian terdahulu 

banyak yang hanya memfokuskan penelitiannya terhadap manajemen laba 

akrual. Menurut Graham et al (2005) dalam Mukhtar (2016), menyatakan 

bahwa para manajer cenderung melakukan manajemen laba riil dibandingkan 

dengan manajemen laba akrual, hal ini disebabkan karena aktivitas manajemen 

laba riil sulit dibedakan dengan keputusan optimal dan lebih sulit untuk 

dideteksi. (Roychowdhury, 2006 dalam Vajriyanti et al, 2015) menyatakan 

bahwa manajemen laba riil merupakan tindakan pengelolaan laba yang 

dilakukan melalui aktivitas sehari-hari perusahaan yang dapat dilakukan kapan 

saja sepanjang periode berjalan. Manajemen laba riil dapat dilakukan melalui 

arus kas operasi, biaya produksi, dan biaya-biaya diskresioner. Manajemen 

laba riil melalui arus kas operasi dapat dilakukan dengan pengelolaan 

penjualan melalui pemberian potongan harga dan kelonggaran jatuh tempo 

pembayaran untuk meningkatkan penjualan. Manajemen laba riil melalui 

biaya-biaya produksi dilakukan dengan melakukan produksi yang berlebih, 

sehingga menurunkan harga pokok penjualan dan meningkatkan laba. 

Manajemen laba riil melalui biaya-biaya diskresioner dilakukan melalui 

pengurangan biaya-biaya diskresioner yang meliputi biaya riset dan 
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pengembangan, biaya iklan, biaya administrasi umum dan biaya penjualan 

(Vajriyanti et al, 2015). 

Terdapat banyak faktor yang menjadi motivasi manajer dalam 

melakukan manajemen laba, diantaranya adalah profitabilitas, leverage, firm 

size, likuiditas, dan perputaran total aktiva. Untuk mengukur keuntungan pada 

suatu perusahaan, maka digunakanlah rasio profitabilitas. Profitabilitas 

merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua sumber 

daya dan kemampuan (Purnama, 2017). Profitabilitas mempunyai informasi 

yang penting bagi pihak eksternal karena jika profitabilitas tinggi maka dapat 

dikatakan kinerja perusahaan baik. Dan sebaliknya jika profitabilitas rendah 

maka dapat dikatakam bahwa kinerja suatu perusahaan buruk. 

Dalam kaitannya dengan leverage, salah satu alternatif sumber dana 

perusahaan selain menjual saham dipasar modal adalah sumber dana eksternal 

yaitu berupa hutang. Laba yang ditinggi diharapkan mampu mengurangi 

kemungkinan terjadinya pelanggaran syarat perjanjian hutang sehingga 

manajer diprediksikan akan cenderung untuk melakukan kebijakan akuntansi 

yang dapat meningkatkan laba. Perusahaan akan berusaha memenuhi 

perjanjian hutang agar memperoleh penilaian yang baik dari kreditur. Hal 

inilah yang memotivasi manajer melakukan manajemen laba untuk 

menghindari pelanggaran perjanjian. Dan semakin besar utang perusahaan 

semakin besar pula risiko yang dihadapi oleh perusahaan, maka perusahaan 

terdorong untuk melakukan praktik earnings management. 
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Ukuran perusahaan (firm size) merupakan suatu skala dimana 

perusahaan diklasifikasikan menurut besar kecilnya berdasarkan pada total 

aktiva suatu perusahaan, semakin besar total aktiva maka semakin besar pula 

ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan dalam pengaruhnya terdapat praktik 

manajemen laba yaitu berupa pengawasan dan pengamatan terkait kinerja 

perusahaan. Pada perusahaan berukuran besar cenderung diawasi dan diamati 

oleh pihak eksternal seperti investor, kreditor dan pemerintah. Apabila 

perusahaan berukuran besar terbukti melakukan kecurangan maka citra 

perusahaan akan buruk dihadapan pihak eksternal maupun internal. Sebaliknya 

apabila ukuran perusahaan kecil maka semakin kecil pula pengawasan dan 

pengamatan dari pihak ekstrenal maupun internal (Widhi, 2017). Oleh karena 

itu, perusahaan besar lebih berhati-hati dalam melaporkan kondisi 

keuangannya, sedangkan perusahaan berukuran kecil cenderung melakukan 

manajemen laba dengan melaporkan laba yang lebih besar untuk menunjukkan 

kinerja keuangan yang memuaskan. 

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban 

jangka pendek yang disebut dengan likuiditas yang merupakan faktor lain yang 

ikut berpengaruh terhadap manajemen laba. Likuiditasditunjukkan oleh besar 

kecilnya aktiva lancar yaitu aktiva yang mudah untuk diubah atau dimanipulasi 

menjadi kas, yang meliputi kas, surat berharga, piutang dan juga persediaan. 

Manipulasi aktiva lancar tersebut dilakukan agar likuiditas perusahaan terlihat 

baik. Dari likuiditas ini banyak pandangan kedalam yang dapat diperoleh 
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mengenai kompetensi keuangan dan kemampuan perusahaan untuk tetap 

bertahan jika terjadi masalah.  

Kemampuan perusahaan dalam menggunakan keseluruhan aktiva 

perusahaan di dalam menghasilkan volume penjualan digambarkan dengan 

rasio perputaran total aktiva. Digunakan rasio ini karena keefektivannya dalam 

menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktivanya yang ditunjukkan 

berdasarkan perhitungan perputaran total aktiva. Besarnya nilai perputaran 

total aktiva akan menunjukkan aktiva yang lebih cepat berputar untuk 

menghasilkan penjualan untuk mendapatkan laba. Volume penjualan dapat 

diperbesar dengan jumlah aset yang sama jika perputaran total aktivanya 

diperbesar atau ditinggikan (Syamsuddin, 2011:62) dalam Adriani et al (2015). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, banyak faktor yang 

mempengaruhi manajemen laba riil. Namun, disini peneliti memberi batasan 

faktor yang mempengaruhi manajemen laba riil agar penelitian lebih 

terfokuskan. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh 

Winingsih (2017). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya yaitu 

penelitian menembah variabel independen perputaran total aktiva, serta periode 

penelitian terbaru yaitu 2014-2017. Adapun judul penelitian ini adalah 

“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, FIRM SIZE, 

LIKUIDITAS,DAN PERPUTARAN TOTAL AKTIVA TERHADAP 

MANAJEMEN LABA RIIL: Studi Empiris pada Klasifikasi Perusahaan 

Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014-

2017”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, 

peneliti bermaksud untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, firm 

size, likuiditasdan perputaran total aktiva terhadap manajemen laba riil. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba riil? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba riil? 

3. Apakah firm size berpengaruh terhadap manajemen laba riil? 

4. Apakah likuiditasberpengaruh terhadap manajemen laba riil? 

5. Apakah perputaran total aktiva berpengaruh terhadap manajemen laba riil? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penulisan ini adalah menganalisis dan memberikan bukti 

empiris atas: 

1. Untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen 

laba riil. 

2. Untuk menguji apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba 

riil. 

3. Untuk menguji apakah firm size berpengaruh terhadap manajemen laba 

riil. 

4. Untuk menguji apakah likuiditas berpengaruhterhadap manajemen laba 

riil. 

5. Untuk menguji apakah perputaran total aktiva berpengaruh terhadap 

manajemen laba riil. 
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D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi 

secara umum dan akuntansi dan manajemen secara khusus yang 

terkait dengan manajemen laba riil dalam suatu perusahaan 

2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam 

membuat keputusan mengenai penerapan manajemen laba riil. Karena 

penerapan manajemen laba riil pada suatu perusahaan merupakan 

fenomena yang sudah tersebar dikalangan masyarakat umum sehingga 

kenyataan tersebut akan berpengaruh pada krisisnya kepercayaan 

masyarakat pada laporan yang dihasilkan oleh perusahaan. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan 

bagi para investor dalam mempertimbangkan keputusan yang 

berkaitan dengan penanaman investasi yang akan dilakukan pada 

perusahaan. Terutama dalam menilai kualitas laba perusahaan. 

Diharapkan bahwa investor mampu melakukan analisis yang 

mendalam mengenai keadaan perusahaan karena dikhawatirkan 
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tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan 

menyimpang dari hal yang wajar sehingga dikemudian hari dapat 

membahayakan investor yang berinvestasi diperusahaan tersebut. 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada 

pada skripsi ini secara menyeluruh, maka sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi  

Pada bagian awal skripsi memuat halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, dan persembahan, 

intisari, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel 

(jika ada), halaman daftar gambar (jika ada), dan halaman daftar lampiran. 

2. Bagian Utama 

Bagian utama skripsi sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah mengenai penyebab 

manajer melakukan aktivitas manajemen laba riil. Dengan latar 

belakang tersebut dirumuskan masalah penelitian. Selanjutnya 

dibahas mengenai tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai landasan 

penelitian. Dalam bab ini juga dibahas penelitian terdahulu 
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tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam manajemen laba 

riil. Landasan teori ini dan penelitian terdahulu selanjutnya 

digunakan untuk  membentuk pengembangan hipotesis dan 

kerangka teoritis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang metoda penelitian, mencangkup 

identifikasi variabel-variabel penelitian, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang analisis terhadap data dan temuan 

empiris yang diperoleh, mencangkup gambaran umum hasil 

penelitian, pengujian asumsi, hasil pengujian hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

pelaksanaan penelitian dan saran yang nantinya dapat dijadikan 

acuan dalam melakukan penelitian selanjutnya, atau sebagai 

bahan implikasi. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir suatu naskah skripsi terdiri dari halaman daftar kepustakaan 

dan halaman lampiran-lampiran. 

 

 


