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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Salah satu fungsi laporan keuangan berdasarkan kerangka dasar 

penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah menyediakan informasi 

yang menyangkut posisi keuangan kinerja, serta perubahan posisi keuangan 

suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna akan 

pengambilan keputusan ekonomi (PSAK, 2012). Laporan keuangan yang 

dibuat haruslah relevan dan reliabel agar tidak menyesatkan pengguna laporan 

keuangan dalam membuat suatu keputusan,salah satunya yaitu keputusan 

investasi. Salah satu yang menjadi dasar keputusan seorang investor dalam 

investasi adalah laba, untuk melihat dan menilai kinerja perusahaan investor 

menggunakan kualitas laba sebagai indikator hal tersebut. 

Kualitas laba menurut Adriani (2013) meliputi understatement atau 

overstatement dari laba (bersih), stabilitas komponen dalam laporan laba 

rugi,realisasi risiko asset, sedangkan menurut Dechow et al. (2010) 

mendefinisikan kualitas laba sebagai suatu ukuran untuk melihat apakah laba 

yang dilaporkan di laporan keuangan dapat merefleksikan kinerja perusahaan 

sebenarnya. Kualitas laba perusahaan yang lebih baik,dapat menyediakan 

informasi yang lebih baik pula mengenai kinerja keuangan perusahaan yang 

akan relevan untuk digunakan dalam membuat keputusan terkait perusahaan. 

Kualitas laba suatu perusahaan tidak terlepas dari konflik keagenan. 
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Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976), yaitu ketika pemilik 

(principal) mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan (agen) maka 

manajemen sebagai pengelola memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi 

internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemegang saham. Adanya kondisi 

tersebut menyebabkan asimetri informasi, yaitu suatu kondisi yang 

mencerminkan ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen 

sebagai penyedia informasi dengan pemegang saham (shareholders) dan 

stakeholders. Dengan adanya asimetri informasi tersebut akan berpotensi 

munculnya manajemen laba, dengan tidak menyajikan informasi yang 

sebenarnya. Copeland (1968) mendefinisikan manajemen laba sebagai “some 

ability to increase or decrease reported net income at will”, yang berarti bahwa 

manajemen laba mencakup usaha  untuk memaksimumkan ataupun 

meminimumkan laba, serta pemerataan laba sesuai dengan tujuan manajemen. 

Dengan demikian, adanya praktikmanajemen laba mengakibatkan kualitas laba 

yang dilaporkan menjadi rendah. 

Kualitas laba sering dikaitkan dengan kualitas akrual, karena prinsip akrual 

merupakan salah satu prinsip dasar yang dianut dalam kerangka konseptual dan 

standar akuntansi keuangan. Prinsip akrual ialah prinsip pengakuan pendapatan 

dan beban yang pengakuannya berdasarkan kriteria tertentu. Pengakuan 

pendapatan dan beban tersebut melibatkan estimasi, pilihan kebijakan akuntansi, 

dan justifikasi manajemen. Pada penelitian Francis et al. (2005) menunjukkan 
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bukti empiris bahwa kualitas akrual yang buruk akan meningkatkan risiko 

informasi dan akan meningkatkan biaya modal. 

Penelitian Francis et al. (2005) menggunakan kualitas akrual sebagai ukuran 

dari risiko informasi yang berkaitan dengan laba. Alasannya yaitu dengan 

menggunakan kualitas akrual dapat dilihat seberapa besar ketepatan working 

capital accrual menjadi realisasi arus kas operasi sehingga dapat dilihat kualitas 

laba yang dilaporkan perusahaan. Sloan (1996) menjelaskan terdapat dua 

komponen laba, yaitu komponen akrual (accrual component) dan komponen kas 

(cash flow component). Laba yang berasal dari komponen akrual memiliki 

persistensi (persistence) yang lebih rendah dibanding komponen arus kas. Yang 

berarti bahwa laba akrual memiliki earning power yang lebih rendah. 

Komponen kualitas akrual terdiri dari dua faktor yaitu faktor diskresioner 

dan faktor innate (Francis et al., 2005). Faktor diskresioner merupakan komponen 

kualitas akrual yang merefleksikan pilihan kebijakan manajemen, misalnya 

berupa praktik manajemen untuk memanipulasi laba perusahaan dalam pelaporan 

laporan keuangan. Sedangkan faktor innate merupakan komponen kualitas akrual 

yang merefleksikan faktor lingkungan, fundamental ekonomi, atau model bisnis 

perusahaan. Salah satu contohnya yaitu peningkatan pendapatan perusahaan 

debitur, maka perusahaan bisa saja mengubah dan melakukan penyesuaian 

estimasi pengakuan piutang tak tertagih terhadap piutang debitur tersebut. Dalam 

penelitian Francis et al. (2005) menyatakan bahwa perbedaan komponen kualitas 
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akrual tersebut terhadap biaya modal yaitu kualitas akrual innate lebih besar 

pengaruhnya terhadap biaya modal, baik biaya utang maupun biaya ekuitas. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Demirkan et al. (2012) mengenai 

pengaruh kualitas akrual diskresioner terhadap cost of capital menemukan bahwa 

kualitas akrual diskresioner yang rendah akan mengakibatkan tingginya biaya 

modal ekuitas (cost of capital).  

Dengan demikian berdasarkan kebutuhan investor atas laporan keuangan 

yang berkualitas untuk pengambilan keputusan baik investasi dan pemberian 

utang akan menjadi latar belakang permasalahan dalam penelitian ini. Pemilihan 

perusahaan manufaktur sebagai subjek penelitian didasarkan pada dominasi 

perusahaan manufaktur sebanyak 27% dari total perusahaan yang listing pada 

BEI, dengan total perusahaan manufaktur pada tahun pengamatan sebanyak 129 

perusahaan. Selain itu perusahaan manufaktur memiliki beberapa sektor 

diantaranya sektor industri dan kimia, sektor aneka industri, dan sektor industri 

barang konsumsi, atas dasar tersebut pengambilan perusahaan manufaktur sebagai 

objek penelitian dirasa sudah mewakili sebagai sampling perusahaan di BEI. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kualitas akrual terhadap biaya utang? 

2. Bagaimana pengaruh kualitas akrual terhadap biaya ekuitas? 
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C. Batasan Masalah  

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari rumusan masalah dan 

tujuan penelitian maka penulis melakukan batasan masalah diantaranya:  

1. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan perusahaan-

perusahaan di industri manufaktur dari tahun 2012-2013 yang tercatat 

sebagai emiten dalam BEI  yang menjadi sampel dalam penelitian.  

2. Penggunaaan Laporan Keuangan yang telah ter-publish sebagai sumber 

data penelitian ini. 

3. Ruang lingkup penelitian membahas mengenai pengaruh kualitas akrual, 

terhadap biaya utang, dan biaya ekuitas. 

D. Tujuan Penelitian  

Dikaitkan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya 

adalah: 

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas akrual terhadap biaya 

utang. 

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas akrual terhadap biaya 

ekuitas. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan informasi yang akurat, dan 

dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut: 
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1. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan informasi 

akrual yang tersaji dalam laporan keuangan,sehingga dapat dideteksi 

adanya praktik manajemen laba. 

2. Bagi Manajemen

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran mengenai konsep kualitas akrual yang bisa dijadikan acuan 

untuk pengambilan keputusan atas kebijakan akuntansi yang diambil. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan 

berupa bahan untuk penelitian selanjutnya dan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan bidang akuntansi mengenai kualitas akrual. 


