
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Persaingan dalam dunia usaha, khususnya pada industri manufaktur, membuat 

setiap perusahaan semakin meningkatkan kinerjanya agar tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Salah satu upaya untuk mencapai tujuannya, perusahaan selalu berusaha 

memaksimalkan labanya. Dengan bertambah besarnya perusahaan, maka perusahaan 

berkembang dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan pasar yang berubah-ubah. 

Kondisi finansial dan perkembangan perusahaan yang sehat akan mencerminkan 

efisiensi dalam kinerja perusahaan dan menjadi tuntutan utama bisa bersaing dengan 

perusahaan lainnya. 

Perusahaan dibangun memiliki berbagai macam tujuan salah satunya adalah 

meningkatkan nilai perusahaan. Perusahaan dalam perkembangannya juga memiliki 

berbagai hambatan untuk menjadi pemimpin pasar. Salah satu hambatannya adalah 

rendahnya kualitas laba yang akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan 

para pemakainya seperti investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan akan 

berkurang (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Nilai perusahaan akan tercermin dari 

harga pasar sahamnya. Laba sebagai bagian dari laporan keuangan yang tidak 

menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomis perusahaan dapat 

diragukan kualitasnya. 
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Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja 

manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna laporan. Jika laba seperti ini digunakan 

oleh investor untuk membentuk nilai pasar perusahaan, maka laba tidak dapat 

menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya (Boediono, 2005). Pada 

umumnya perusahaan bertujuan memperoleh laba secara efisien dari pemanfaatan 

potensi yang di milikinya dengan baik. Perusahaan dalam menjalankan bisnis dan 

usahanya membutuhkan dana, dana diperoleh dari pemilik perusahaan maupun hutang. 

Pentingnya informasi laba bagi para penggunanya menjadikan tiap perusahaan 

berlomba-lomba meningkatkan labanya. Namun, bagi pihak tertentu ada yang 

melakukan cara tidak sehat guna mencapai tujuan individunya terhadap informasi laba 

perusahaan. Hal ini yang menjadikan praktek manipulasi laba pada sekarang ini juga 

tidak jarang dilakukan oleh manajemen perusahaan yang mengetahui kondisi di dalam 

perusahaan. Ini bermaksud untuk menarik para investor agar menginvestasikan 

dananya pada perusahaan mereka. Kejadian ini yang mengakibatkan laba perusahaan 

yang tidak berkualitas (Irawati, 2012). 

Kualitas laba adalah laba dalam laporan keuangan yang mencerminkan kinerja 

keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Dechows, 2010). Para investor, calon 

investor, para analis keuangan dan pengguna informasi keuangan lainnya harus 

mengetahui betul bagaimana kualitas laba yang sebenarnya. Dana yang diterima oleh 

perusahaan digunakan untuk membeli aktiva tetap dalam memproduksi barang dan 

jasa, membeli bahan-bahan untuk kepentingan produksi dan penjualan, menerbitkan 

piutang dagang serta mengadakan persediaan kas dan membeli surat berharga yang 
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sering disebut efek atau sekuritas baik untuk kepentingan transaksi maupun untuk 

menjaga likuiditas perusahaan. 

Isu yang juga terkait erat dengan kualitas laba adalah mekanisme tata kelola 

perusahaan yang baik. Good corporate governance secara definitif merupakan sistem 

yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (value 

added) bagi semua stakeholder. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, salah 

satunya adalah mengenai struktur modal dan likuiditas perusahaan. Struktur modal 

yang diukur dengan leverage merupakan suatu variabel untuk mengetahui seberapa 

besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang perusahaan. 

Struktur modal mempunyai pengaruh terhadap kualitas laba karena jika aset peru-

sahaan lebih besar dibiayai oleh hutang daripada modalnya maka peran daripada 

investor menjadi menurun. Perusahaan dinilai tidak dapat menjaga keseimbangan 

finansial dalam penggunaan dana antara jumlah modal yang tersedia dengan modal 

yang dibutuhkan. Oleh karena itu, jika tingkat leverage suatu perusahaan semakin 

tinggi maka kualitas laba akan semakin rendah. 

Likuiditas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi hutang 

jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimiliki. Likuiditas mempunyai pengaruh 

terhadap kualitas laba karena jika suatu perusahaan memiliki kemampuan dalam 

membayar hutang jangka pendeknya berarti perusahaan memiliki kinerja keuangan 

yang baik dalam pemenuhan hutang lancar sehingga perusahaan tidak perlu melakukan 

praktek manipulasi laba. Likuiditas diukur berdasarkan antara aktiva lancar dibagi 

hutang lancar.  
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Penelitian Mulyani (2007), Tiolemba dan Ekawati (2008), dan Murwaningsari, 

kualitas laba memiliki hubungan negatif dengan struktur modal. Irawati (2012) 

dihasilkan bahwa likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laba dan 

struktur modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. Romasari (2009) 

dengan judul, struktur modal tidak berpengaruh terhadap kualitas laba.  Hasil-hasil 

penelitian tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengungkap kembali apakah 

memang struktur modal dan likuditas selalu tidak berpengaruh atau berpengaruh 

negatif terhadap kualitas laba. 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dalam penelitian ini ditetapkan topic 

penelitian sebagai berikut “Pengaruh Struktur Modal dan likuiditas terhadap 

kualitas laba” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, peneliti ingin menganalisis sejauh mana pengaruh 

struktur modal dan likuiditas terhadap kualitas laba. Maka rumusan penelitian yang 

diajukan oleh peneliti adalah; 

1. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap kualitas laba? 

2. Apakah Debt to Total Assets Ratio (DAR). berpengaruh terhadap kualitas laba? 

3. Apakah Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap kualitas laba? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur modal dan 

likuiditas terhadap kualitas laba pada perusahaan yang mempublukasikan laporan 
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keuanganya khusususnya perusahaan manufaktur sektor aneka industri yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015 

D. BATASAN MASALAH

Batasan masalah dalam penelitian ini meliputi :

1. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan variabel Struktur Modal terhadap

Laverage

2. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 perusahaan dan

dalam rentang waktu tiga tahun yaitu pada tahun 2013-2015

3. Pada penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur khususnya sektor

aneka industri

E. Manfaat Penelitian

Bagi penelitian yang akan datang, diharapkan dapat memberikan kontribusi 

tambahan referensi penelitian yang bermanfaat. 




