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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada saat ini, laporan keuangan sebagai alat penyampaian informasi 

keuangan yang relevan. Kondisi perekonomian perusahaan dapat kita lihat 

dari laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Tujuan dari di 

keluarkannya laporan keuangan adalah untuk dapat memberikan gambaran 

kepada pihak eksternal mengenai keadaan suatu perusahaan, baik itu berupa 

keadaan operasional maupun keadaan finansial perusahaan tersebut. Adanya 

laporan keuangan dapat membantu pengguna untuk mengambil keputusan, 

dimana laporan keuangan tersebut menjadi landasan dalam pengambilan 

keputusan.  

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 pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan bisa disebut sebagai hasil pertanggungjawaban yang dibuat oleh 

pihak manajemen terhadap pengguna atas seluruh sumber daya yang ada. 

Salah satu komponen laporan keuangan yang sangat penting yaitu 

Laporan Laba Rugi, karena di dalamnya berisi informasi tentang laba yang 

bermanfaat bagi pengguna informasi laporan keuangan tersebut. Informasi 
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tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kinerja keuangan suatu 

perusahaan dalam periode waktu tertentu. Penilaian atas kinerja perusahaan 

yang dijalankan tercermin dari perolehan laba atau rugi yang dihasilkan 

dalam periode tersebut. Oleh karena itu, laporan laba rugi merupakan hal 

yang terpenting dan menjadi sasaran kegiatan manipulasi yang dilakukan oleh 

manajemen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sepihak, tetapi 

disisi lain akan merugikan pihak lain seperti para investor maupun kreditor 

atau pihak lainnya.  

Dalam mencapai suatu target laba, biasanya manajemen akan 

memilih kebijakan akuntansi tertentu sehingga nantinya laba perusahaan 

dapat diatur. Pemilihan kebijakan akuntansi ditujukan agar perusahaan dapat 

menaikkan atau menurunkan laba yang diperoleh sesuai kebutuhan dan 

keinginan manajemen agar laporan keuangan perusahaan terlihat baik dimata 

pengguna laporan keuangan tersebut. Tindakan yang dilakukan manajemen 

dalam mengatur laba sesuai keinginannya tersebut yang disebut dengan 

manajemen laba (earnings management). 

Beberapa pihak menilai tindakan manajemen laba dari dua sudut 

pandang yang berbeda yaitu salah satu pihak beranggapan bahwa manajemen 

laba merupakan sebuah tindakan kecurangan (fraud). Manajemen laba 

dikatakan sebagai kecurangan karena merupakan perilaku oportunis seorang 

manajer untuk mengubah angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan 

sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapainya. Dikatakan 

sebagai tindakan kecurangan karena tindakan ini dilakukan secara sengaja 
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untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Sedangkan disisi lain 

terdapat pihak yang menganggap bahwa manajemen laba tersebut bukanlah 

tindakan kecurangan akan tetapi sebagai dampak dari kebebasan manajer 

dalam memilih metode-metode akuntansi yang akan digunakan dalam 

melakukan pencatatan dan penyusunan informasi keuangan yang dianggap 

sesuai untuk perusahaan. Hal ini disebabkan beragamnya metode dan 

prosedur akuntansi yang diakui dan diterima dalam prinsip akuntansi 

berterima umum (general accepted accounting principles) (Najmi, 2015: 4). 

Penerapan manajemen laba dalam suatu perusahaan akan memiliki 

dampak negatif terhadap perusahaan, disamping itu juga akan merugikan 

pihak eksternal lain yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan, investor 

salah satunya. Dengan dilakukannya manajemen laba, maka akan berdampak 

pada biasnya informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan 

yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investor ataupun pihak 

internal lain yang bergantung pada informasi yang tertera dalam laporan 

keuangan.  

Seiring dengan berjalannya waktu, penelitian dalam bidang 

akuntansi mengenai manajemen laba terus berkembang. Penelitian tersebut 

tidak hanya terfokus pada upaya untuk mendeteksi keberadaan, bagaimana, 

dan konsekuensi dari manajemen laba, tetapi terus meluas menjadi penelitian 

untuk mengetahui mengapa seorang manajer melakukan aktivitas rekayasa 

manajerial tersebut. Dan juga motivasi apa yang mendorong seorang manajer 
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untuk melakukan manajemen laba, serta indentifikasi mengenai pandangan, 

pemahaman, dan perilaku etis mengenai manajemen laba tersebut. 

Terdapat beberapa faktor yang menjadi motivasi manajer untuk 

melakukan manajemen laba, diantaranya adalah ukuran perusahaaan, umur 

perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang perusahaan. Menurut Bambang 

Riyanto (2008:313) pengertian ukuran perusahaan adalah besar kecilnya 

perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu hal yang digunakan oleh para 

investor dalam menilai asset maupun kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan 

yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktek manajemen laba 

daripada perusahaan besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan kecil 

cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja 

baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Berbeda 

dengan perusahaan kecil, perusahaan besar biasanya akan lebih berhati-hati 

dalam melakukan pelaporan keuangan, karena perusahaan yang besar lebih 

diperhatikan oleh masyarakat. Sofia Prima (2011) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Hal 

ini bertentangan dengan Ikhsan Fikri dkk (2015) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba yang 

dikarenakan terjadinya penyimpangan hasil yang diperoleh disebabkan karena 

posisi total assets yang dimiliki sebagian perusahaan sampel sangat besar. 

Keadaan tersebut tentu sangat membahayakan, karena mencerminkan adanya 

sejumlah aset yang menganggur, akibatnya manajer menjadi mengabaikan 
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komposisi total assets perusahaan sebagai alat untuk melakukan praktek 

manajemen laba.  

Umur perusahaan adalah seberapa lama suatu perusahaan itu berdiri. 

Perusahaan yang telah lama berdiri lebih dapat dipercaya oleh investor karena 

di asumsikan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang 

maksimal. Seorang investor akan lebih banyak membutuhkan pertimbangan 

untuk menanam modal kepada perusahaan yang baru berdiri karena 

perusahaan tersebut di asumsikan belum menghasilkan laba yang maksimum. 

Terdapat perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh umur perusahaan 

terhadap penerapan manajemen laba. Najmi Yatulhusna (2015) menyatakan 

bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan 

Mahardhani dkk (2012) menyatakan bahwa umur perusahaan secara parsial 

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Profitabilitas adalah tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan 

dalam menjalankan operasionalnya. Profitabilitas menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam mengelola asset untuk menghasilkan laba 

selama periode waktu tertentu. Pada umumnya nilai profitabilitas suatu 

perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan. Semakin tinggi nilai profitabilitas perusahaan maka kinerja dan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga meningkat. Oleh 

karena itu, hubungan antara profitabilitas dengan manajemen laba adalah 

ketika profitabilitas yang diperoleh perusahaan kecil pada periode waktu 

tertentu akan memicu perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan 
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cara meningkatkan pendapatan yang diperoleh sehingga akan 

mempertahankan investor yang ada.  

Manajer dalam melakukan manajemen laba juga mempertimbangkan 

profitabilitas dari perusahaan tersebut. Karena apabila profitabilitas 

perusahaan rendah, pada dasarnya manajer akan melakukan tindakan 

manajemen laba untuk menyelamatkan kinerjanya. Sofia Fatmasari (2016) 

menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Hal ini bertentangan dengan hasil Olifia Tala dkk (2017) yang menyatakan 

bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.  

Hutang merupakan sejumlah kewajiban yang diterima perusahaan 

akibat adanya proses peminjaman pada kreditur atau pihak-pihak yang 

memiliki kelebihan laba. Hutang merupakan bagian dari struktur modal. 

Hutang merupakan salah satu alat yang sangat penting untuk mendorong 

meningkatnya kinerja perusahaan. Banyak para ahli berpendapat apabila 

kinerja perusahaan baik, maka saham perusahaan akan diminati oleh investor 

di pasar saham yang ditunjukkan oleh peningkatan yang signifikan volume 

perdagangan dan harga saham. Keadaan seperti ini seharusnya membuat 

perusahaan tidak perlu lagi mencari pendanaan melalui hutang. Hutang yang 

dipergunakan secara efisien dan efektif akan meningkatkan nilai perusahaan 

tetapi hutang juga dapat dijadikan alasan untuk memicu manajer melakukan 

manajemen laba. Tingginya risiko perusahaan yang diukur dengan rasio 

hutang yang tinggi, dapat membuat manajemen “bermain” dengan nilai rasio 

tersebut untuk melakukan manajemen laba. Ikhsan dkk (2015) menyatakan 
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bahwa tingkat hutang yang diukur dengan menggunakan debt to equity ratio 

memiliki kontribusi yang signifikan terhadap praktek manajemen laba yang 

terjadi didalam kelompok perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

Hal ini bertentangan dengan Sofia Prima dkk (2011) menyatakan bahwa 

tingkat hutang tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  

Manajemen laba terjadi karena tingkat hutang yang tinggi. Terdapat 

kemungkinan bahwa adanya hutang memicu manajemen untuk meningkatkan 

laba dengan tujuan memperlihatkan kinerja positif pada kreditur. Manajemen 

laba muncul sebagai dampak dari teori keagenan (agency theory) yang terjadi 

akibat adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham 

(principal) dan manajemen perusahaan (agent). Apabila konsep ini diterapkan 

dengan baik, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi akan terus meningkat 

dapat menguntungkan bagi banyak pihak.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang 

akan diteliti peneliti adalah: 

1. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba? 

4. Apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen laba? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

tersebut adalah untuk menentukan bukti empiris mengenai hal-hal berikut: 

1. Menganalisis apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap manajemen 

laba 

2. Menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen 

laba 

3. Menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba 

4. Menganalisis apakah tingkat hutang berpengaruh terhadap manajemen 

laba  

 

D. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, dimana 

manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Akademik 

Dapat memperkaya informasi pada bidang ilmu keuangan dan 

akuntansi kepada semua pihak. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini digunakan sebagai penerapan ilmu dan teori yang telah 

diperoleh penulis selama masa perkuliahan dan sebagai perbandingan 

antara ilmu dan teori terhadap realitas di lapangan. 
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b. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi 

para investor atas informasi keuangan dalam melakukan pengambilan 

keputusan untuk berinvestasi di sebuah perusahaan, sehingga dapat 

memperkecil risiko yang mungkin dapat terjadi sebagai akibat dari 

kesalahan memilih perusahaan sebagai tempat berinvestasi. 

c. Bagi Perusahaan 

Bagi perusahaan penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai 

bahan informasi tentang usaha atau cara yang ditempuh bila 

perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan tingkat keluarnya 

sehingga perusahaan tidak sampai mengalami kebangkrutan. 

d. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan untuk 

penelitian berikutnya. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi 

gambaran kepada pembacanya tentang penelitian ini. 

BAB I : Pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah 

yang mendasari diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, 

tujuan, dan manfaat penelitian yang dilakukan, serta sistematika 

penulisan. 
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BAB II : Tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang 

berkenaan dengan variabel yang diambil dalam penelitian ini, 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan rumusan hipotesis 

penelitian. 

BAB III : Metode penelitian yang terdiri dari ruang lingkup penelitian, 

penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 

data, dan metode analisis data, serta operasional variabel 

penelitian. 

BAB IV : Analisis dan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran 

umum objek penelitian, analisis data, dan pembahasan. 

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan tingkat hutang 

terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2017, dan saran yang 

berupa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan.  


