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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen laba merupakan suatu tindakan memengaruhi laba (income) 

yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen suatu perusahaan pada laporan 

keuangan untuk kepentingan pribadi. Praktik manajemen laba yang dilakukan 

oleh perusahaan biasanya ditujukan untuk mengurangi pembayaran pajak, 

meningkatkan nilai jual saham, dan memberikan kesan yang baik bagi pihak 

yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan. Di Indonesia sendiri, ada 

beberapa perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba, salah satunya 

adalah PT Kimia Farma Tbk. Bapepam (2011) menyatakan bahwa adanya 

kesalahan pencatatan laporan keuangan PT Kimia Farma Tbk tahun 2001. Pada 

audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya 

laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans 

Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam 

menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. 

Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia 

Farma 2001 disajikan kembali (restated), karena telah ditemukan kesalahan yang 

cukup mendasar.  

Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 

Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba 

awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu 
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kesalahan berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik 

Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit 

Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 miliar 

dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang 

berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga 

persediaan dinaikkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, 

menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 

3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah dinaikkan nilainya dan 

dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 

Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan 

adalah dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Praktik 

manajemen laba yang dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk, ditujukan untuk 

meningkatkan nilai saham mereka, dan memberikan kesan yang baik bagi pihak 

yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan.  

Teori stakeholders mengacu pada semua orang, kelompok, atau organisasi 

yang memiliki dampak pada aktivitas perusahaan atau dipengaruhi oleh 

perusahaan. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk 

kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholdersnya 

(pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, dan 

pihak lain). Dengan demikian, keberadaan suatu perusahaan sangat dipengaruhi 

oleh dukungan yang diberikan oleh stakeholder. Untuk mempertahankan 

dukungan tersebut, perusahaan akan melakukan aktivitas untuk mencari 



3 
 

dukungan, karena semakin powerfull stakeholders makin besar usaha 

perusahaan.  

Kepemilikan manajerial (KM) merupakan saham yang dimiliki oleh 

manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang, 

perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya, (Susiana dan Herawaty 2007 dalam 

penelitian Sari 2013). Dalam hal ini manajer perusahaan juga menginginkan nilai 

sahamnya menjadi lebih tinggi. Sehingga, untuk meningkatkan nilai sahamnya  

dan memenuhi keinginan para pemegang saham, pihak manajer biasanya 

melakukan suatu tindakan, dengan cara mengubah informasi keuangannya. 

Dikarenakan, manajer perusahaan mempunyai informasi yang lebih lengkap 

mengenai laporan keuangan perusahaan dibandingkan dengan pihak lainnya.  

Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh institusi atau 

lembaga keuangan non bank, yang mengelola dana atas nama orang lain yang 

dapat menjadi tata kelola yang penting bagi perusahaan. Akan tetapi, investor 

institusi juga berfokus pada current earnings dan pihak tersebut juga 

menginginkan nilai sahamnya menjadi meningkat. Untuk memenuhi target laba 

investor institusi, pihak manajer perusahaan terdorong untuk memanipulasi  

laporan keuangannya. Dalam hal ini, pihak manajer perusahaan melak ukan 

manajemen laba dengan meningkatkan jumlah laba perusahaan sehingga nilai 

saham mereka juga ikut meningkat. Jadi, dengan terpenuhinya target laba yang 

dinginkan investor institusi, maka mereka tetap memberikan kepercayaannya 

terhadap perusahaan dan menginvestasikan dananya ke dalam perusahaan, 

sehingga aktivitas perusahaan tetap berjalan dengan lancar.  
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Ukuran perusahaan menunjukkan pencapaian operasi lancar, dan jumlah 

penjualan yang dilakukan perusahaan. Dengan perusahaan yang mempunyai 

jumlah operasi lancar dan jumlah penjualan yang tinggi, menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut juga mempunyai laba yang tinggi. Dalam hal ini, untuk 

menghindari pembayaran pajak yang tinggi pihak manajer perusahaan 

memanipulasi laporan keuangannya dengan cara, menurunkan laba perusahaan 

mereka. Akan tetapi, tindakan yang dilakukan oleh pihak manajer perusahaan 

merugikan bagi pendapatan negara. Dikarenakan, perusahaan tidak membayar 

pajak dengan jumlah yang semestinya maka pendapatan negara bisa mengalami 

penurunan, karena salah satu pendapatan terbesar negara berasal dari pajak yang 

dibayarkan. 

Leverage merupakan sumber dana eksternal perusahaan selain dari 

penjualan saham. Leverage juga menunjukkan seberapa besar tingkat aset yang 

dibiayai oleh hutang. Finansial leverage merupakan penggunaan sumber dana 

yang memiliki beban tetap, dengan harapan akan memberikan tambahan 

keuntungan yang lebih besar dari pada beban tetapnya, sehingga keuntungan 

pemegang saham bertambah. Perusahaan yang memiliki utang besar, memiliki 

kecenderungan melanggar perjanjian utang. Namun, leverage mempengaruhi 

tingkat dan variabilitas pendapatan setelah pajak yang selanjutnya mempengaruhi 

tingkat risiko dan pengembalian perusahaan secara keseluruhan. Semakin besar 

tingkat leverage berarti tingkat ketidakpastian return tinggi. Akan tetapi, di sisi 

lain jumlah return yang diberikan akan semakin besar juga. Sehingga pihak 
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manajer perusahaan terdorong untuk melakukan manajemen laba untuk 

mempertahankan kinerjanya di mata pemegang saham dan publik.  

 Penelitian ini didasarkan karena adanya perbedaan hasil dari penelitian 

terdahulu. Lassoued (2015) menyatakan bahwa struktur kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dikarenakan investor institusional 

memiliki insentif yang lebih besar untuk mengelola penghasilan guna 

menyembunyikan potensi penerowongan sumber daya bank untuk tujuan politik 

dan sosial serta dapat melakukan intervensi di perusahaan manajemen, dan 

mendorong manajer untuk memanipulasi laba ketika praktik ini memaksimalkan 

kemampuan mereka manfaat pribadi. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

hasil penelitian dari Mangkusuryo (2017) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan meningkat 

atau menurunnya kepemilikan institusional tidak mempengaruhi discretionary 

accruals. 

Mersni (2016) dan Mangkusuryo (2017), menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba, dikarenakan 

kepemilikan manajemen dapat mendorong orang dalam untuk memanipulasi 

acrual diskresioner untuk meningkatkan penghasilan, dan meningkatkan nilai 

kepemilikan saham mereka serta dengan meningkatnya kepemilikan manajerial 

menyebabkan meningkatnya manajemen laba karena adanya kegiatan 

memanipulasi  discretionary accruals. Hasil penelitian ini bertentangan dengan 

hasil penelitian dari Pagalung dan Jao (2011) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dikarenakan dengan 



6 
 

meningkatkan kepemilikan manajerial akan menyelaraskan atau menyatukan 

kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga mengurangi perilaku 

oportunistik.  

Launa dan Respati (2014) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial dan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini 

dikarenakan, Kepemilikan saham manajerial dapat mensejajarkan antara 

kepentingan pemegang saham dengan manajer, karena manajer ikut merasakan 

langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan manajer yang menanggung 

risiko apabila ada kerugian yang timbul sebagai konsekuensi dari pengambilan 

keputusan yang salah. Kepemilikan saham yang besar dari segi nilai 

ekonomisnya memiliki insentif untuk memonitor.  

Pagalung dan Jao (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dikarenakan, perusahaan yang 

berukuran besar akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan 

dan cenderung melaporkan kondisi keuangan dengan akurat karena lebih 

diperhatikan oleh masyarakat. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian Launa dan Respati (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba dikarenakan dengan ukuran perusahaan 

yang besar maupun kecil tidak mempengaruhi manajemen laba.  Hal ini 

disebabkan ukuran perusahaan tidak menjadi pertimbangan satu-satunya bagi 

para investor dalam pengambilan keputusan investasi.  

Mahawyahrti dan Budiasih (2016) menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

positif terhadap manajemen laba. Hal ini dikarenakan perusahaan dengan 
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leverage yang tinggi memiliki pengawasan yang lemah terhadap manajemen 

yang menyebabkan manajemen dapat membuat keputusan sendiri dan juga 

menetapkan strategi yang kurang tepat. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil 

penelitian Pagalung dan Jao (2011) yang menyatakan bahwa leverage tidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba.  

Pemilihan Industri Manufaktur dikarenakan merupakan bidang yang 

menjanjikan untuk berkembang di Indonesia.  Berdasarkan data Bursa Efek 

Indonesia, perusahaan yang mengalami pertumbuhan saat ini adalah sektor 

industri dasar dan kimia dengan persentase pertumbuhan 21,17%. Pertumbuhan 

ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan oleh SMGR dengan volume 

penjualan sebesar 28,6 juta ton semen menjadi 30,2 juta ton semen. Hal ini 

menarik untuk diteliti dengan perkembangan yang sangat besar, apakah 

perusahaan manufaktur pada sektor tersebut terindikasi melakukan praktik 

manajemen laba atau tidak. Karena, banyak perusahaan yang tidak memberikan 

informasi mengenai kondisi perusahaan kepada publik sebagai wujud tanggung 

jawab atas pengelolaan perusahaan sehingga ada beberapa manajer yang 

mungkin dapat melakukan manajemen laba dan perusahaan tersebut kehilangan 

kepercayaan investor.  

Berdasarkan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu dan uraian di 

atas, maka peneliti tertarik untuk menguji kembali dengan mengangkat judul 

yaitu: “Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Leverage 

terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur sektor Industri Dasar dan 

Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” yang bertujuan untuk 
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membuktikan secara empiris mengenai Pengaruh secara parsial dan simultan 

kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan 

leverage  terhadap manajemen laba. 

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan di atas perumusan masalah yang dikaji dalam

penelitian ini yaitu: 

1. Apakah struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan institusional,

ukuran perusahaan, dan leverage  berpengaruh terhadap manajemen laba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh struktur kepemilikan

manajerial, struktur kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan

leverage terhadap manajemen laba.

Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai tambahan pengetahuan bagi literatur akuntansi mengenai pengaruh

struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap manajemen

laba.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa struktur kepemilikan,

ukuran perusahaan, dan leverage merupakan faktor penting dalam

menentukan apakah perusahaan melakukan manajemen laba.


