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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

       Laporan Laba/Rugi berisi informasi yang bermanfaat bagi pemakai 

informasi laporan keuangan untuk mengetahui kemampuan dan kinerja 

keuangan perusahaan. Laporan Laba/Rugi tersebut memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh pemegang saham dan calon investor untuk mengambil 

keputusan dalam menginvestasikan dana mereka. Informasi laba yang terdapat 

di laporan keuangan merupakan informasi utama dalam pengambilan keputusan 

berinvestasi tersebut.  

      Menurut Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 (1978) , 

informasi laba merupakan indikator untuk mengukur kinerja atas 

pertanggungjawaban manajemen dalam mencapai tujuan operasi yang telah 

ditetapkan serta membantu manajemen untuk memperkirakan keputusan 

operasional perusahaan dimasa yang akan datang.  

       Informasi laba sering menjadi target untuk tindakan oportunis manajemen 

untuk memaksimumkan kepuasaannya. Tindakan yang mementingkan 

kepentingan sendiri (opportunistic) dalam dunia bisnis diungkap dalam teori 

keagenan. Teori keagenan yaitu ketidaksejajaran kepentingan antara pemegang 

saham atau prinsipal (principal) dengan manajer atau agen (agent). Brigham 

dan Houston (2010) memandang baik prinsipal (pemegang saham) maupun 

agen (manajemen) berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan diri sendiri, 

sehingga ada kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan 
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terbaik prinsipal. Konflik ini tidak terlepas dari kecenderungan manajer untuk 

mencari keuntungan sendiri dengan mengorbankan kepentingan pihak lain yaitu 

dengan memanajemen laporan keuangan.  

       Tindakan tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi 

tertentu, sehingga laba dapat diatur, dinaikkan atau diturunkan sesuai 

keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai keinginannya 

tersebut dikenal dengan istilah manajemen laba.  

       Manajemen laba digunakan untuk mempengaruhi tingkat pendapatan pada 

waktu tertentu untuk kepentingan manajemen maupun stakeholder. Menurut 

Sari dkk (2013) manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen 

melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak 

eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba. 

Perubahan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajemen perusahaan 

membuat investor kehilangan kepercayaan atas investasinya, sehingga 

menyebabkan investor melakukan penarikan dana yang telah di investasikan 

sebelumnya.   

        Menurut Rahayu (2009:3), adanya manajemen laba pada perusahaan dapat 

diukur menggunakan pendekatan metode akrual diskresioner yang merupakan 

penggunaan kebijakan discrection (pilihan atau pertimbangan) manajemen 

yang berlebihan dan bila pada saat yang sama manajemen juga memiliki insentif 

atau motif untuk mengolah laba maka perubahan akrual yang terjadi dianggap 

sebagai bentuk manajemen laba yang dilakukan manajemen.  
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       Manajemen laba banyak dilakukan oleh perusahaan dengan cara sebagai 

berikut: 1). Manajemen Laba dengan memanfaatkan peluang untuk membuat 

estimasi 2) Manajemen Laba dengan mengubah metode akuntansi yang 

digunakan untuk mencatat suatu transaksi, seperti mengubah metode depresiasi 

aktiva tetap yaitu dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis 

lurus. 3) Manajemen Laba dengan menggeser periode biaya atau pendapatan 

perusahaan.  

        Kasus manajemen laba di Indonesia terjadi pada perusahaan-perusahaan 

besar. Sulistiawan dkk.,(2011:54) menyatakan beberapa kasus besar yang 

terjadi yaitu pada PT Kimia Farma, PT Ades Alfindo, dan PT Indofarma. Kasus 

pada PT Kimia Farma terjadi pada tahun 2002 yakni penyajian terlalu tinggi 

sebesar Rp32,7 miliar, dimana 2,3% berasal dari penjualan dan sebesar 24,7% 

berasal dari laba bersih milik PT Kimia Farma. Kesalahan tersebut berasal dari 

overstated penjualan pada unit industri bahan baku, pada persediaan barang 

pada unit logistik sentral, pada persediaan barang dagangan, dan pada 

penjualan. Kasus PT Ades Alfindo terungkap pada tahun 2004 ketika 

manajemen baru PT Ades menemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan 

Periode 2001-2004. Manajemen melaporkan angka penjualan riil lebih rendah 

daripada yang sebenarnya terjadi. Hal ini luput karena dalam laporan keuangan 

yang disajikan PT Ades tidak memasukkan volume penjualan dalam laporan 

keuangan yang telah diaudit. Tahun yang sama juga PT Indofarma melakukan 

overstated dari nilai yang seharusnya dilaporkan, akibatnya mengacu pada 

penyajian laba yang lebih tinggi. 
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     Penelitian yang dilakukan oleh Padmantyo (2010) menyatakan bahwa total 

akrual positif selama empat tahun dan negatif selama setahun. Hal ini berarti 

terdapat manajemen laba pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dan 

Bank Muamalat selama empat tahun.  

     Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Faradila (2013) menyatakan 

bahwa pada bank syariah melakukan manajemen laba dalam laporan keuangan. 

Hal ini dibuktikan dengan hasil Discretionary Accrual selama dua tahun yang 

bernilai positif dan negatif. Nilai Discretionary Accrual yang telah dianalisis 

dalam 11 bank syariah tersebut masih berkisar dibawah angka 0 (nol). Hal ini 

berarti bank syariah melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba.  

      Penelitian yang akan di lakukan menggunakan objek perusahaan sektor 

manufaktur sub bagian otomotif. Seiring dengan berkembangnya jaman maka 

semakin tingginya kebutuhan akan alat transportasi, hal tersebut akan diikuti 

pula oleh tingginya permintaan masyarakat akan produk otomotif. Dari 

fenomena tersebut dapat dilihat bahwa produk otomotif sangat penting dan 

dibutuhkan untuk masyarakat luas. 

Potensi pasar industri otomotif di Indonesia menunjukkan adanya 

peningkatan, dimana peningkatan tersebut terjadi karena adanya dukungan 

beberapa faktor yaitu meliputi: Pertama, Indonesia masih memiliki rasio 

kepemilikan mobil per kapita yang sangat rendah (kurang dari 4% dari 

penduduk yang memiliki mobil) mengimplikasikan bahwa ada ruang yang 

sangat besar untuk pertumbuhan. Kedua, mobil LCGG yang populer dan 

terjangkau diprediksi akan mendongkrak penjualan. Saat ini penjualan LCGC 
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masih memiliki porsi kecil dalam total penjualan mobil di Indonesia (sekitar 

14%) dan karenanya masih ada banyak ruang untuk pertumbuhan lebih lanjut 

di segmen LCGC. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia 

(Gaikindo) memotong proyeksinya untuk penjualan mobil di Indonesia di 2015 

(dua kali) menjadi kira-kira 950 ribu sampai 1 juta unit (dari target awal pada 

1,2 juta mobil) (www.indonesia-investments.com).     

Kinerja perusahaan otomotif di Indonesia menunjukkan adanya 

penurunan, dimana pada tahun 2015 tercatat penjualan wholesale dari pabrikan 

ke distributor 2015 mencapai 1.013.000 unit atau turun 16,1% dibanding pada 

2014. Produksi tahun lalu sebanyak 1.098.000 unit, turun 15,4% dibandingkan 

pada 2014. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan atas pencapaian kinerja 

dari industri otomotif di Indonesia (www.kemenperin.go.id). Tercatat dari 

2013-2015 laba bersih yang dihasilkan perusahaan otomotif rata-rata 

mengalami penurunan.  

       Beberapa potensi dan penurunan kinerja tersebut diharapkan investor yang 

akan menginvestasikan modalnya pada perusahaan otomotif mengalami 

peningkatan supaya perusahaan otomotif mengalami pencapaian kinerja, untuk 

melakukan investasi para investor terlebih dulu menganalisis laporan keuangan 

yang dilaporkan manajemen merupakan laporan keuangan yang benar. Artinya, 

tidak ada manajemen laba yang berakibat buruk dalam keputusan investasi. Hal 

ini dimaksudkan untuk meyakinkan para investor untuk berinvestasi.     

http://www.indonesia-investments.com/
http://www.kemenperin.go.id/
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        Berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka penelitian ini berjudul  

“Analisis Manajemen Laba pada Perusahaan Otomotif yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia”. 

B. Rumusan Masalah  

      Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan penelitian 

ini sebagai berikut :  

1. Apakah terdapat manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Bagaimanakah manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

C. Batasan Masalah 

       Penelitian ini berfokus pada objek penelitian yaitu perusahaan otomotif  

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2013-2015 dan 

berfokus pada pola manajemen laba. Pola manajemen laba yang ada merupakan 

pola manajemen laba dengan cara menaikkan nilai laba (income maximization) 

dan menurunkan nilai laba (income minimization) yang ada dalam laporan 

keuangan perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

      Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah  
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a. Untuk mendapat bukti empiris dan menganalisis adanya perusahaan yang 

melakukan manajemen laba dalam menyusun laporan keuangan oleh 

perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 

b. Untuk mengukur dan menganalisis manajemen laba yang ada pada perusahaan 

otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. 

2. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan dan acuan untuk para 

pemakai laporan keuangan khususnya investor untuk melakukan investasi. 

Penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan referensi dalam melakukan 

penelitian selanjutnya mengenai manajeman laba dalam perusahaan.  


