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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana 

manajemen melakukan suatu intervensi dalam proses penyusunan laporan 

keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat menaikkan, meratakan, serta 

menurunkan laba (Schipper) dalam (Anggraeni & Hadiprajitno, 2013). 

Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi 

kredibilitas laporan keuangan, meningkatkan bias laporan keuangan, dan 

mengganggu pengguna laporan keuangan yang percaya bahwa angka 

rekayasa adalah angka yang benar atau belum dipalsukan. 

Manajamen laba itu sendiri mempunyai peran penting dalam 

menentukan seberapa besar laba dari perusahaan itu sendiri, sehingga 

perusahaan dapat mengetahui pertumbuhan perusahaan atau penurunan yang 

dialami perusahaan. Ada beberapa alasan mengapa praktik manajemen laba 

perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu : (1) Dapat meningkatkan 

kepercayaan pemegang saham terhadap manajer; (2) Dapat memperbaiki 

hubungan dengan pihak kreditor. Perusahaan yang terancam default yaitu 

tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utang pada waktunya, 

perusahaan menghindarinya dengan membuat kebijakan yang dapat 

meningkatkan pandapatan maupun laba; (3) Dapat menarik investor untuk 

menanamkan modalnya terutama pada perusahaan yang go public (Hwihanus 

dan Hambur Qurba, 2010) dalam (Nayiroh, 2013). 
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Manajemen laba terjadi pada saat manajer perusahaan akan 

mengambil/menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan atau 

bahkan terjadi pada saat mengubah transaksi yang telah terjadi di masa lalu 

guna mengubah laporan keuangan. Manajemen laba yang dilakukan oleh 

perusahaan sangat perlu diwaspadai, dikarenakan praktik manajemen laba 

sering kali menimbulkan permasalahan yang berhubungan dengan asimetri 

informasi, keagenan, kerugian dan bahkan krisis kepercayaan oleh investor 

(Healy dan Walen, 1999) dalam (Bukit & Nasution, 2015). Diantaranya 

beberapa kasus yang terjadi di Indonesia terkait dengan manajemen laba 

yaitu kasus dari PT Indofarma, Tbk. PT Kimia Farma, Tbk. PT Bank Lippo 

(Bukit & Nasution, 2015).  

Manajemen laba merupakan upaya manajer perusahaan yang 

digunakan untuk mengintervensi informasi-informasi dalam sebuah laporan 

keuangan guna mengelabuhi stakeholder yang ingin mengetahui kondisi dan 

kinerja sebuah perusahaan. Manajemen laba terjadi pada saat para manajer 

menggunakan keputusan tertentu dalam laporan keuangan dan mengubah 

transaksi untuk mengubah laporan keuangan. Sebagian pihak menilai 

manajemen laba sebagai sebuah kecurangan. Namun ada beberapa pihak 

menganggap aktivitas manajemen laba atau rekayasa manajerial bukan 

sebagai kecurangan.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi praktik manajemen laba 

beberapa diantara variabel- variabel tersebut yang sering digunakan dalam 

penelitian diantaranya yaitu Profitablitas, Leverage, Likuiditas dan Ukuran 



3 

 

 

Perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba. Tingkat profitabilitas dapat ditunjukkan melalui 

perhitungan dengan cara membandingkan penjualan, total aset maupun 

modal perusahaan dengan laba. Analisis mengenai profitabilitas diperlukan 

guna mengevaluasi pengembalian investasi perusahaan(Jessica & Dewi, 

2019). Tingkat rasio profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi 

menunjukkan bahwa kemampuan sebuah perusahaan mengelola asset dan 

memperoleh laba akan meningkat dalam  periode tertentu. Perusahaan yang 

mempunyai profitablitas yang tinggi akan mengarah untuk melakukan 

perataan laba atau manajemen laba. 

Leverage dapat didefinisikan sebagai penggunaan atau pemakaian 

sumber dana oleh perusahaan berupa hutang guna membiayai kegiatan 

operasional perusahaan. Leverage juga bisa dikatakan sebagai rasio-rasio 

yang berguna untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh 

hutang (Riyanto, 1995). Tingkat leverage yang tinggi pada perusahaan, 

perusahaan akan mengarah untuk melakukan perataan laba atau manajemen 

laba guna menunjukkan kinerja keuangan yang stabil untuk menarik investor-

investor agar meminjamkan dana kepada perusahaan serta menutupi beban 

tetap perusahaan. Semakin tinggi rasio leverage dalam perusahaan, maka 

akan semakin besar risiko yang dihadapi para investor. Oleh karena itu 

perusahaan yang memiliki rasio leverage yang tinggi akan cenderung 

melakukan manajemen laba (Fatmawati & Djajanti, 2015). 
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Penggunaan financial leverage dalam membiayai operasi perusahaan benar-

benar dapat meningkatkan laba atas ekuitas dan laba per saham perusahaan.  

Likuiditas merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

manajemen laba. Likuiditas menurut Brigham & Huston (2018:126) dengan 

memakai current assets perusahaan, maka dapat diketahui seberapa mampu 

perusahaan dalam membayar semua hutang jangka pendeknya. Perusahaan 

dapat mengalami ancaman berupa kehilangan kepercayaan oleh supplier atau 

kreditor pada saat nilai rasio likuiditas perusahaan rendah, sehingga 

perusahaan pada saat itu mengalami kesulitan membayar hutang jangka 

pendeknya.  Rasio likuiditas yang besar juga dapat mengetahui adanya 

ketersediaan dana perusahaan yang dipakai untuk melakukan kegiatan 

operasional perusahaan dan membayar deviden (Rosalita, 2021).  

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

praktik manajemen laba dalam perusahaan. Ukuran perusahaan dapat 

didefinisikan sebagai pengklasifikasian perusahaan kedalam bentuk, 

perusahaan dapat berukuran kecil dan juga dapat berukuran besar. Besar atau 

kecilnya suatu perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan sebuah 

perusahaan itu sendiri yaitu dari assets perusahaan, jumlah penjualan dan 

lain-lain. Terjadinya manajemen laba sangat dipengaruhi oleh ukuran 

perusahaan sebab semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar 

ekspetasi dari investor atau pemegang saham yang harus dipenuhi. Struktur 

pendanaan perusahaan dapat dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. 
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Perusahaan yang besar akan lebih cenderung memerlukan dana yang lebih 

besar daripada perusahaan kecil (A. Y. Astuti, Nuraina, & Wijaya, 2017). 

Penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para 

peneliti mengenai manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yang mana dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

hasil dari penelitian tersebut berbeda-beda. Atas dasar perbedaan-perbedaan 

dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali pengaruh dari 

profitabilitas, leverage, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap 

manajemen laba. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini 

berjudul: “PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, 

LIKUIDITAS, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP 

MANAJEMEN LABA (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat 

dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2019? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2019? 
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3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2019? 

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2019? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016-2019. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2019. 

3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016-2019. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016-2019. 
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D. Manfaat Penelitian  

 Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak yang akan diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan informasi terkait manajemen laba yang dilakukan oleh 

sebuah perusahaan. 

2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan 

acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen 

laba, dan menambah pengetahuan serta wawasan mengenai faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba. 

3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam hal  

tambahan informasi berkaitan dengan faktor yang dapat mempengaruhi 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga dapat 

membantu investor dalam pertimbangan keputusan investasi. 

4. Bagi kreditur, penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam 

pengambilan keputusan untuk memberikan kredit atau hutang kepada 

sebuah perusahaan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dibuat untuk mempermudah dalam 

penyusunan skripsi maka diperlukan sistematika penulisan yang baik,  

adapun sistematika penulisannya sebagai berikut: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi mengenai landasan teori yang terdiri 

dari teori keagenan, manajemen laba, profitabilitas, 

leverage, likuiditas, serta ukuran perusahaan. Kemudian  

terdapat penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis 

dan pengembangan hipotesis.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, 

populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan 

sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel dan pengukuran variabel, serta 

metode analisis data. 

BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas mengenai deskripsi obyek 

penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  : PENUTUP 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan hasil 

penelitian, keterbatasan penelitian dan saran terkait hasil 

penelitian.   


