
 
 

BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang 

 Siklus akuntansi pada akhirnya bertujuan untuk menyusun suatu laporan 

keuangan (financial statement). Laporan keuangan dibuat berdasarkan asumsi 

akrual, hal ini dikarenakan akuntansi akrual dapat memperbaiki akuntansi kas 

dengan mencerminkan aktivitas usaha pada waktu yang lebih tepat. Namun, 

penggunanan akuntansi akrual dapat menimbulkan beberapa masalah salah 

satunya adalah manajemen laba. Hal ini dikarenakan penggunaan penilaian dan 

estimasi dalam akuntansi akrual mengizinkan manajer untuk menggunakan 

informasi dan pengalaman mereka untuk menambah kegunaan angka akuntansi 

sehingga manajer mempunyai kebebasan untuk mengubah angka akuntansi 

terutama laba untuk kepentingan pribadinya (Wild dan Subramanyam, 2008) 

 Menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba secara umum dapat diartikan 

sebagai usaha manajer perusahaan untuk mempengaruhi dan mengintervensi 

informasi-informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Melalui teori 

keagenan (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Amertha 2012) menjelaskan bahwa 

perilaku oportunis manajemen merupakan cerminan dari praktik manajemen laba. 

Manajemen yang selaku agen akan mementingkan kepentingannya dahulu, 

walaupun mengorbankan kepentingan pemilik. Teori keagenan menjelaskan jika 

perusahaan dalam kondisi kinerja yang buruk, maka manajemen akan berusaha 

untuk menaikkan laba perusahaan dengan tujuan menyembunyikan keburukan
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kinerjanya. Sedangkan manajemen akan menurunkan laba perusahaan jika 

perusahaan itu dalam kondisi yang baik untuk menunda kinerja yang baik 

(Suyudi, 2009). 

 Contoh kasus tentang manajemen laba yang terjadi di dalam negeri yaitu 

yang menimpa perusahaan obat PT Indofarma Tbk. Kasus ini mulai terungkap 

dari temuan BAPEPAM mengenai adanya pelanggaran Undang-undang Pasar 

Modal. BAPEPAM melaporkan bahwa ada peningkatan nilai yang disajikan 

dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Akibatnya, laba 

perusahaan tersebut terlihat lebih besar dan akhirnya merugikan dalam 

pengambilan keputusan khusunya para investor. 

 Untuk menekan kasus-kasus serupa sehingga nantinya kasus-kasus 

tersebut tidak terjadi lagi, pada tanggal 1 Juli 2001 Pemerintah melalui 

BAPEPAM mengeluarkan peraturan yang mengharuskan perusahaan-perusahaan 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia untuk menerapkan suatu konsep yang 

menitik beratkan pada prinsip pengelolaan entitas bisnis yang sehat atau biasa 

yang dikenal dengan istilah Corporate Governance. Menurut Sasono (2013) 

corporate governance dapat diartikan sebagai suatu susunan aturan yang 

menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, 

karyawan, dan stakeholder internal dan eksternal lain sesuai dengan tanggung 

jawab dan haknya masing-masing. 

 Mekanisme good corporate governance ditandai dengan adanya 

kepemilikan institusional, kepemilikan manajemen, keberadaan komite audit dan 

komisaris independen. Adanya good corporate governance dianggap mampu 
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meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajer, sehingga kesempatan 

mereka untuk melakukan manajemen laba akan berkurang (Darmawati, 2005). 

Beberapa penelitian yang dilakukan juga telah membuktikan bahwa good 

corporate governance terbukti mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba, walaupun salah satu mekanismenya yaitu kepemilikan 

institusional masih terdapat hasil yang kontradiksi. Hal tersebut dapat terlihat dari 

penelitian Cornett et.al (2006) yang menyatakan bahwa kepemilikan intistusional 

mempunyai pengaruh signifikan negatif terhadap praktik manajemen laba karena 

keberadaanya cenderung mampu mengurangi praktik manajemen laba. Sedangkan 

hasil penelitian Siregar dan Utama (2006) mengemukakan bahwa semakin besar 

kepemilikan saham oleh pemegang saham institusional tidak berarti semakin kecil 

praktik manajemen laba itu terjadi. 

 Tujuan utama manajemen laba adalah  mempengaruhi angka paling bawah 

seperti laba. Laba menjadi penting bagi pihak manajemen, karena laba dapat 

digunakan sebagai indikator kerja manajemen. Laba juga berfungsi untuk 

menjamin pasokan modal di masa depan untuk inovasi dan perluasan usaha 

(Pearce, et.al., 2010 dalam Purwandari 2011).  Laba tersebut dapat dijadikan 

untuk menjamin pasokan modal di masa depan dengan melihat rasio 

profitabilitasnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amertha (2012) yang 

mengungkapkan bahwa profitabilitas yang diukur dengan rasio Return On Assets 

(ROA) setelah diuji dengan teknik analisis Moderated Regression Analysis 

(MRA) serta uji residual didapatkan bahwa variabel tersebut berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba. Namun hasil dari penelitian Amertha (2012) 
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bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2010) yang 

menjelaskan bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, sehingga 

terdapat ketidakkonsistenan pada kedua hasil penelitian tersebut. 

 Selain itu, praktik manajemen laba juga dipengaruhi oleh seberapa besar 

perusahaan tersebut. Perusahaan besar akan lebih diminati oleh para analis dan 

broker, dimana laporan keuangan yang dipublikasikan akan lebih bersifat 

transparan sehingga memperkecil adanya asimteri informasi yang dapat 

menimbulkan praktik manajemen laba. Hal ini dibuktikan oleh Ningsaptiti (2010) 

yang membuktikan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap manajemen laba. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian 

Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

 Praktik manajemen laba secara tidak langsung juga dapat tercermin dari 

laporan keuangan yang telah disajikan perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya 

auditor yang berkualitas yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan lebih 

untuk mendeteksi adanya praktik manajemen laba. Adanya pengaruh kualitas 

audit terhadap praktik manajemen laba dibuktikan oleh Guna dan Herawaty 

(2009) mereka membuktikan bahwa kualitas audit mempunyai pengaruh 

signifikan negatif terhadap menajem laba. Namun disisi lain Palestin (2009) 

menemukan hasil yang berbeda, dimana kualitas audit yang diukur dengan ukuran 

KAP tidak mempunyai pengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

 Fenomena praktik manajemen laba untuk saat ini sangat menarik untuk 

diteliti, dan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti sebelumnya 

 
 



5 
 

mengungkapkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian. Oleh karena 

itu, untuk menguji dan memperkuat kembali penelitian terdahulu, penyusun akan 

melakukan penelitian dengan judul :“Pengaruh Kepemilikan Institusional, 

Return On Assets (ROA), Ukuran Perusahaan, dan Kualitas Audit Terhadap 

Manajemen Laba.”  

 

B.  Rumusan Masalah 
 
 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen 

laba? 

b. Bagaimana pengaruh return on assets (ROA) terhadap manajemen 

laba? 

c. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba? 

d. Bagaimana pengaruh kualitas auditor terhadap manajemen laba? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti, maka tujuan 

penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

a. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik 

manajemen laba. 

b. Untuk menguji pengaruh return on assets (ROA) terhadap praktik  

manajemen laba. 
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c. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik 

manajemen laba. 

d. Untuk menguji pengaruh kualitas auditor terhadap praktik manajemen 

laba. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

a. Memberikan penjelasan tentang praktik manajemen laba yang 

dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia dan faktor-faktor 

yang mempengaruhinya seperti kepemilikan institusional, Return On 

Assets (ROA), ukuran perusahaan, dan kualitas auditor. 

b. Memberikan pandangan kepada pengguna laporan keuangan tentang 

praktik manajemen laba sehingga mereka bisa lebih berhati-hati lagi 

dalam menganalisis informasi-informasi yang terdapat dalam laporan 

keuangan. 

c. Menambah informasi pengetahuan tentang praktik manajemen laba, 

yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pengembangan 

penelitian selanjutnya. 

 

 
 


