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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam perkembangan bisnis saat ini telah menuntut perusahaan untuk dapat 

menciptakan keunggulan dalam bidang usahanya. Pemanfaatan sumber daya 

perusahaan efisien dan efektif dalam menjalankan kegiatan operasional dapat 

membantu perusahaan untuk memenangkan kompetisi persaingan di dalam pasar. 

Maka dari itu perusahaan cenderung akan menunjukkan kinerja yang baik. Salah 

satu alat ukur yang dapat dipergunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan 

adalah besarnya angka laba yang diperoleh. Angka laba yang diperoleh semakin 

tinggi dari tahun ke tahun dapat diartikan bahwa perusahaan mampu mengelola 

sumber dayanya secara maksimal dalam memperoleh keuntungan. 

Efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengoperasian aktiva 

yang dimiliki menjadi tolok ukur kinerja perusahaan dan dapat juga memotivasi 

tindakan manajemen laba pada perusahaan. Semakin besar Return on Assets 

sebagai rasio profitabilitas yang dimiliki maka semakin efisien penggunaan aktiva 

sehingga akan memperbesar perolehan laba pada perusahaan. Laba yang besar 

akan menarik investor karena dengan laba yang besar perusahaan akan memiliki 

tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Semakin tinggi rasio ini maka 

semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Sehingga 

Return on Assets dapat memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen 

laba, dan dapat dikatakan pula Return on Assets berpengaruh positif terhadap 
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manajemen laba, seperti penelitian yang dilakukan Guna dan Herawaty (2010) 

yang menunjukan profitabilitas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba. Hasil sebaliknya diperoleh penelitian Purwandari (2011) yang 

menyatakan Return on Assets berpengaruh negatif signifikan terhadap tindakan 

manajemen laba. 

Akuntansi disebut juga sebagai aktiva jasa yang mempunyai sebagai penyedia 

berbagai informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan mengenai 

kesatuan usaha ekonomi yang dapat diharapkan dan bermanfaat dalam 

pengambilan keputusan oleh pemakai. Penggunaan informasi keuangan yang 

tepat memerlukan suatu pengetahuan mengenai karakteristik dan keterbatasan 

informasi akuntansi keuangan. Informasi akuntansi keuangan dihasilkan untuk 

tujuan tertentu, dengan mendasarkan prinsip-prinsip yang konvensional. 

Penggunaan informasi akuntansi keuangan tanpa suatu pengetahuan umum 

mengenai karakteristik dan keterbatasan informasi akuntansi keuangan dapat 

mengakibatkan kesalahan-kesalahan dan menyalah artikan atau salah 

mentafsirkan alat yang dapat dipergunakan untuk memproses informasi dalam 

akuntansi keuangan adalah laporan keuangan yang secara berkala 

dikomunikasikan kepada pihak ekstern perusahaan. 

Laporan keuangan menjadi salah satu yang paling utama bagi penggunanya 

untuk mengambil keputusan sehingga laporan keuangan harus disajikan dengan 

benar yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan umum dalam 

laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, 

kinerja dan arus kas perusahaan kepada para pengguna laporan keuangan untuk 
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digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta menunjukkan pertanggung 

jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber yang yang dipercayakan 

pada mereka. 

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi memiliki 

keterbatasan-keterbatasan dan disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 

pada umumnya tidak secara keseluruhannya dapat dipahami oleh pihak-pihak 

yang mendapatkan atau mempelajari tentang akuntansi. Berbagai asumsi, metode, 

dan istilah-istilah yang bersifat teknis digunakan di dalam akuntansi olehn sebab 

itu laporan keuangan merrupakan sebuah hasil dari suatu aktivitas yang bersifat 

teknis yang berdasarkan kepada metode dan prosedur-prosedur yang memerlukan 

penjelasan-penjelasan agar tujuan atau maksud untuk menyediakan informasi 

yang bermanfaat itu bisa dicapai.laporan keuangan adalah sebuaha alat media 

komunikasi umum yang digunakan dalam menghubungkan pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam suatu perusahaan, baik pemegang saham, kreditur, dan 

pemerintah maupun pihak manajemen. Informasi  laba adalah informasi yang 

dijadikan perhatian oleh pihak-pihak pemegang saham, kreditur dan pemerintah 

dalam melakukan penilaian kinerja dan tanggung jawab manajemen perusahaan. 

Sedangkan manajemen itu sendiri adalah pengelola langsung dari perusahaan dan 

juga pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan. 

Adanya pihak eksternal (investor) lebih untuk memperhatikan informasi laba 

sebagai parameter kinerja perusahaan yang mendorong manajemen untuk 

melakukan hal atau perilaku yang menyimpang dalam menunjukkan informasi 

laba yang disebut earnings management. Oleh karena itu mereka memiliki 
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kepentingan yang berbeda-beda, maka membaca dan menganalisis laporan 

keuangannya juga berbeda. Meskipun dari pihak masing-masing memiliki 

kepentingan memilih cara anaalisis berdasrkan pandangannya yang berlainan, 

namun ada prosedur-prosedur umum yang haarus digunakan untuk menganalisis 

laporan keuangan. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi manajemen laba yakni salah satunya 

adalah kepemilikan manajerial. Secara teoritis, pihak manajemen yang memiliki 

persentase yang tinggi dalam kepemilikan saham akan bertindak layaknya  

seseorang yang memegang kepentingan dalam perusahaan. Asumsi ini sejalan 

dengan teori berbasis kontrak (contracting based theory) yang menunjukkan 

bahwa manajemen akan efisien dalam memilih metode akuntansi yang akan 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Manajer yang memegang saham 

perusahaan akan ditinjau oleh pihak-pihak yang terkait dalam kontrak seperti 

pemilihan komite audit yang menciptakan permintaan untuk pelaporan keuangan 

berkualitas oleh pemegang saham, kreditur, dan pengguna laporan keuangan 

untuk memastikan efisiensi kontrak yang dibuat dibuat. Manajemen akan 

termotivasi untuk mempersiapkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini 

akan mencerminkan kondisi yang lebih baik. Kemungkinan bahwa tingkat 

kepemilikan manajerial akan berada di arah yang sama untuk menekan 

pemanfaatan manajemen laba oleh pihak manajemen. 

Penti yuniarti (2013) yang mengutip dari Anderson (2002) mengatakan bahwa 

perusahaan yang dikendalikan atau yang di pegang oleh keluarga mempunyai 

struktur yang menyebabkan berkurangnya konflik agensi antara pemegang saham 
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dan kreditur, di mana kreditur menganggap kepemilikan keluarga lebih 

melindungi kepentingan kreditur. Penti Yuniarti yang mengutip dari Anderson & 

Reeb (2002) menunjukkan bahwa pemegang saham minoritas justru diuntungkan 

dari adanya kepemilikan keluarga. Hasil penelitian Arifin (2003) yang dikutip 

oleh Penti Yuniarti (2013) menunjukkan bahwa perusahaan publik di Indonesia 

yang dikendalikan keluarga atau negara atau institusi keuangan masalah 

agensinya lebih baik jika dibandingkan perusahaan yang dikontrol oleh publik 

atau tanpa pengendali utama. Menurutnya, dalam perusahaan yang dikendalikan 

keluarga, masalah agensinya lebih kecil karena berkurangnya konflik antar 

principal dan agen.  

Jika kepemilikan keluarga lebih efisien, maka pada perusahaan dengan 

kepemilikan keluarga yang tinggi pengolahan laba yang oportunis dapat dibatsi. 

Tetapi pengendalian yang lebih efisien dalam kepemilikan keluarga tersebut besar 

kemungkinan, seperti yang banyak terdapat di Indonesia. Untuk perusahaan 

konglomerasi, biasanya sebagian besar kekayaan pemilik tidak berada di satu 

perusahaan, tetapi tersebar di berbagai perusahaan. Jika hanya sedikit kekayaan 

pemilik yang berada di perusahaan yang go public, maka walaupun perusahaan go 

public tersebut dikendalikan keluarga, tetapi pengelolaan laba yang oportunistik 

mungkin justru tinggi. Kemungkinannya karena perusahaan yang go public 

tersebut hanya dijadikan sebagai sarana untuk mengumpulkan dana dari 

masyarakat untuk digunakan oleh kelompok perusahaannya. 
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Berikut adalah data perkembangan nilai manajemen laba  pada perusahaan 

sub sector manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 

2014-2018. 

Tabel 1.1 

Perkembangan Manajemen Laba Perusahaan Manufaktur Yang terdaftar Di 

Bursa efek Indonesia Periode Lima Tahun terakhir pada Tahun 2014-2018 dengan 

perhitungan Proxy DA 

Nama 

Perusahaan 

Tahun 

Volume (Million) 

2014 2015 2016 2017 2018 

ADES -0,37 -0,36 -0,51 0,550 0,36 

CINT -0,34 -0,36 -0,45 -0,56 -0,42 

KICI -0,32 0,73 -3,52 0,45 -0,34 

KINO 0,04 0,46 -0,10 -0,20 -0,16 

LMPI -3,46 -2,61 -3,42 2,55 -0,32 

MBTO -5,50 -4,40 -3,70 -3,02 -0,14 

MRAT -170 0,34 0,47 0,40 0,20 

TCID 0,48 -0,26 -1,01 -0,26 -0,34 

UNVR -0,85 0,79 -0,78 -0,76 -0,70 

Sumber : Olah Data 

Dari tabel diatas  tahun 2014-2018 menujukkan berbagai tingkatan laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan dari 9 perusahaan, perusahaan yang profit dan kasnya 
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minus, itu diartikan bahwa perusahaan itu tidak sehat, dan perusahaan yang 

menunjukkan  kasnya  lebih besar dari pada profit dapat diartikan perusahaan itu 

sehat. Jika dari salah satu profit atau arus kasnya minus itu juga dapat diartikan 

atau menandakan kalau perusahaan itu juga tidak sehat karena perusahaan itu 

tidak ada labanya atau hanya mengandalkan kasnya saja perusahaan itu 

dinyatakan tidak bisa berusaha untuk mendapatkan atau menghasilkan laba. 

Walaupun suatu perusahaan mempunyai kas walaupun profit yang dihasilkan 

rendah atau bahkan minus, perusahaan masih bisa berjalan dan hanya 

merencanakan strategi agar dapat meningkatkan pendapatan laba. Tapi jika 

perusahaan profit tapi kas tidak ada  maka perusahaan di saat itu juga dikatakan 

mati. 

Fenomena manajemen laba sangat menarik untuk diteliti karena dapat 

memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan 

usahanya pada suatu periode tertentu, yaitu dengan adanya kemungkinan 

munculnya manajemen laba yang dilakukan oleh manajer dengan merekayasa 

laba perusahaannya menjadi lebih tinggi, rendah ataupun selalu sama selama 

beberapa periode, karena adanya motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk 

memanage atau mengatur data keuangan khususnya laba yang dilaporkan. 

Sehingga saya mengambil judul :  

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN LABA 

(Studi pada Perusahaan Sektor Kosmetik dan Peralatan Rumah Tangga 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2018). 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah  Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

4. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

5. Apakah Profabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

6. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

1.3 Tujuan  

1. Untuk menganalisis pengaruh antara Kepemilikan Manajerial terhadap 

manajemen laba Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah 

Tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk menganalisis pengaruh antara Kepemilikan Institusional terhadap 

manajemen laba Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah 

Tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk menganalisis pengaruh antara Kepemilikan ukuran Perusahaan 

terhadap manajemen laba Perusahaan  Sub Sektor Kosmetik dan Keperluan 

Rumah Tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk menganalisis pengaruh antara Laverage terhadap manajemen laba 

Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

5. Untuk menganalisis pengaruh antara Profabilitas terhadap manajemen laba 

Perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah Tangga yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
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6. Untuk menganalisis pengaruh antara Pertumbuhan Penjualan terhadap 

manajemen laba perusahaan Sub Sektor Kosmetik dan Keperluan Rumah 

Tangga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Manfaat 

1. Bagi Mahasiswa 

a. Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang  

mempengaruhi manajemen laba pada Perusahaan Properti Yang Terdaftar 

Di Bursa Efek Indonesia.   

b. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

2. Bagi Investor dan Perusahaan 

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan 

informasi mengenai praktik manajemen laba yang dapat memebantu para 

investor dalam memeberikan keputusan yang tepat untuk berinvestasi. 

b. Sebagai referensi pembuatan keputusan dimasa yang akan mendatang 

agar terhindar dari perusahaan yang melakukan praktik manajemen laba. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dalam pembahasan. 

Sistematika penulisan terdapat bagian masing-masing bab yaitu sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam Bab I ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan diteliti, serta sistematika 

skripsi secara ringkas dari setiap bab. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II ini penulis membahas tentang landasan teori, teori yang 

digunakan untuk menunjang penelitian untuk membahas permasalahan yang telah 

dirumuskan di dalam penelitian ini ada tinjauan atas penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab III ini menjelaskan mengenai langkah apa saja yang dilakukan untuk 

penelitian, yaitu meliputi : variable penelitian, penentuan sample, jenis dan 

sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab IV ini penulis menjelaskan mengenai hasil penelitian deskripsi 

data dan pengujian hipotesis dan pembahasan atau membahas mengenai hasil data 

dari penelitian yang telah dilakukan. Apakah modernisasi pajak berpengaruh pada 

kepatuhan wajib pajak atau tidak. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab ini merupakan bagian yang terakhir bagian penutup membahas 

kesimpulan dan saran dari  yang telah diperoleh dari penelitian. 


