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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan media komunikasi utama antar manajer 

perusahaan dengan pemegang saham. Laporan keuangan merupakan sarana untuk 

mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak luar, diluar korporasi 

organisasi yang berupa hasil kegiatan dan kinerja perusahaan selama periode 

tertentu untuk dilaporkan kepada pihak internal dan eksternal perusahaan. Manajer 

menggunakan laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah 

dijalaninya selama menjalankan perusahaan. Pemegang saham menggunakan 

laporan keuangan untuk melihat, menilai, meminta pertanggungjawaban dari 

manajer atas apa yang telah dijalani manajer itu. Laporan keuangan juga digunakan 

pemegang saham untuk menentukan tindakan selanjutnya untuk menjalankan 

perusahaannya. Oleh karena itu, laporan keuangan harus dapat dimengerti dan 

dipahami oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.  

Manajemen menyajikan laporan keuangan pada umumnya terdiri dari neraca, 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. Statement Financial Accounting Concepts No.1  menyatakan  

tujuan  dari pelaporan  keuangan  perusahaan  yaitu  menyediakan  informasi  yang  

bermanfaat  bagi pembuatan  keputusan  bisnis  dan  ekonomis  oleh  investor  yang  

ada  dan  potensial, kreditor,   manajemen,   pemerintah,   dan   pengguna   lainnya   

(Financial   Accounting Standards Boards, 1978 dalam Fahmi, 2018). 
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Prinsip Akuntansi Berterima Umum memberikan kebebasan kepada 

manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dalam melaporkan laba atau 

pemilihan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Sehingga fleksibilitas yang 

diberikan menjadi peluang untuk melakukan manajemen laba, yang mana 

merupakan salah satu praktik dalam pengelolaan laba untuk tujuan tertentu 

(Raharja, 2014). Salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas kaporan 

keuangan adalah tindakan manajemen laba. Pemakai laporan keuangan akan 

mempercayai angka hasil manajemen laba sebagai angka yang sebenarnya, karena 

manajemen laba dapat menjadi bias dalam laporan keuangan. 

Menurut Sulistyanto (2008) manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan 

untuk mengitervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan 

dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja kondisi 

perusahaan. Manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang 

terjadi karena tidak adanya keselarasan tujuan antara pemilik (principal) dan 

manajemen (agent) atau yang biasa disebut theory agency. Sebagai agen, manajer 

bertanggung jawab mengoptimalkan keuntungan para pemilik, dan juga 

manajemen mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraan mereka 

yang berada di dalam perusahaan. Sehingga ada kemungkinan bahwa agen tidak 

selalu bertindak untuk kepentingan prinsipal. Informasi laba ini sering menjadi 

tindakan oportunis manajemen agar memaksimalkan kepuasan manajemen sendiri 

yang akan merugikan pihak eksternal. Tindakan oportunis yang dilakukan dengan 

cara mengatur laba perusahaan, yaitu dengan menaikan atau menurunkan laba 

dengan kebijakan akuntansi tertentu agar informasi mengenai laba sesuai dengan 
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apa yang diinginkan. Tindakan yang dilakukan oleh manajemen itu sering disebut 

sebagai manajemen laba (earnings management). 

Ada beberapa cara yang dipakai perusahaan untuk mempermainkan laba, yaitu 

dengan mengakui dan mencatat pendapatan terlalu cepat atau sebaliknya, mengakui 

dan mencatat pendapatan palsu, mengakui dan mencatat biaya lebih cepat atau lebih 

lambat dari yang seharusnya, dan tidak mengungkapkan kewajibannya. Upaya 

mempermainkan laporan ini sulit untuk diketahui oleh pemakai informasi 

keuangan, walaupun laporan keuangan menyertakan catatan yang rinci dalam 

laporan. Alasannya, pertama pemakai laporan keuangan tidak memiliki 

kemampuan yang memadai untuk memahami catatan-catatan itu secara baik. 

Kedua, tidak semua metode atau prosedur yang dipakai perusahaan dapat dipahami 

oleh pemakai laporan keuangan.  

Ada beberapa fenomena tentang manajemen laba yang terjadi pada perusahaan 

perbankan di Indonesia, terutama di perusahaan-perusahaan besar diantaranya yaitu 

kasus yang baru terjadi di PT Bank Bukopin Tbk yang telah merevisi laporan 

keuangan tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2015, 2016, dan 2017. Mereka 

menurunkan laba bersih pada tahun 2016 dari RP 1,08 triliun menjadi Rp 183,56 

triliun. Penurunan laba itu disebabkan adanya pencatatakan tak wajar dari 

pendapatan kartu kredit. Tapi dengan penurunan yang sangat jauh itu kemungkinan 

besar PT Bank Bukopin telah melakukan manajemen laba. 

(https://finance.detik.com). 

Fenomena lainnya terjadi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP 

Finance) menjadi sorotan otoritas keuangan dan publik. Rating utang perseroan 

https://finance.detik.com/
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sempat mendapatkan rating idA atau stabil dari Pefindo pada Maret 2018. Namun, 

kondisi perusahaan berubah 180 derajat. Rating utang perseroan berubah drastis 

dari stabil menjadi idSD (selective default) pada 9 Mei 2018 lantaran salah satu 

kupon Medium Term Notes (MTN) yang diterbitkan SNP gagal bayar. Imbasnya, 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan kegiatan usaha SNP karena perseroan 

gagal membayar bunga MTN senilai Rp6,75 miliar pada 14 Mei 2018 melalui Surat 

Deputi Komisioner Pengawas IKNB II No. S 247/NB.2/2018. (https://tirto.id). 

Selain itu ada juga manajemen laba yang terjadi di Bank Mandiri. Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut kerugian negara atas penyimpangan 

pemberian fasilitas kredit oleh PT Bank Mandiri Tbk kepada PT Tirta Amarta 

Bottling Company (PT TAB) membengkak dari Rp1,4 triliun menjadi Rp1,83 

triliun. Tambahan kerugian tersebut terutama berasal dari tambahan perhitungan 

bunga atas pinjaman. BPK menemukan bahwa ada penyimpangan dalam proses 

pengucuran kredit Bank Mandiri Commercial Banking Center Cabang Bandung 

mulai dari proses pengajuan permohonan, proses analisis, proses persetujuan, 

proses penggunaan dana, hingga tidak dilunasinya pinjaman. Berdasarkan Nota 

Analisa pemutus kredit Nomor CMG.BD1/0110/2015 tanggal 30 Juni 2015 

diketahui seolah-olah kondisi keuangan debitur menunjukkan perkembangan. 

Perusahaan itu akhirnya bisa memperoleh perpanjangan dan tambahan fasilitas 

kredit pada 2015 sebesar Rp1,17 triliun. Selain itu, debitur PT TAB juga 

menggunakan uang fasilitas kredit di luar perjanjian kredit sebesar Rp73 miliar 

yang semestinya hanya untuk kepentingan kredit investasi dan kredit modal kerja. 

(https://cnnindonesia.com). 

http://www.pefindo.com/index.php/pageman/page/financial-institutions-ratings-reports.php?id=374
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Bekukan-Kegiatan-Usaha-PT-Sunprima-Nusantara-Pembiayaan.aspx
https://tirto.id/
https://cnnindonesia.com/
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Penelitian yang membahas tentang manajemen laba telah banyak dilakukan 

oleh peneliti-peniliti sebelumnya. Ada beberapa variabel yang digunakan peneliti 

sebelumnya, dari variabel yang yang sudah diteliti sebelumnya ada yang hasilnya 

sama dan ada yang hasilnya berbeda. Karakteristik perususahaan disini terdiri dari 

profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Sedangkan untuk struktur 

kepemilikan terdiri dari kepemilikan intitusional dan kepemilikan manajerial. 

Berikut beberapa hasil penelitian terdahulu: 

Variabel pertama yang peneliti gunakan adalah Profitabilitas. Pada 

penelitian Purnama (2017), Astari dan Suryanawa (2017) menunjukan bahwa 

Profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba. Sedangkan 

pada penelitian Muhammadinah (2016) dan Agustia dan Suryani (2018) menujukan 

bahwa Porfitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Variabel kedua yang peneliti gunakan adalah Leverage. Pada Penelitian 

Muhammadinah (2016), Mahawyahrti dan Budiasih (2016), Roskha (2017), Astari 

dan Suryanawa (2017) dan Agustia dan Suryani (2018) menunjukan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba dan pada 

penelitian Purnama (2017) menunjukan bahwa leverage berpengaruh signifikan 

negatif terhadap manajemen  laba. Sedangkan pada penelitian Devianti dan Sudana 

(2018) menunjukan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Manajemen laba. 

Variabel ketiga yang peneliti gunakan adalah ukuran perusahaan. Pada 

Penelitian Roskha (2017), Astari dan Suryanawa (2017) menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen dan pada penelitian 
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Mahawyahrti dan Budiasih (2016), Purnama (2017), Devianti dan Sudana (2018), 

dan Arthawan dan Wirasedana (2018) menunjukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan negatif terhadap manajemen laba. Sedangkan pada 

penelitian Muhammadinah (2016), Laila Mabrurah et al. (2017), Agustia dan 

Suryani (2018), dan Astari dan Suputra (2019) menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. 

Variabel keempat yang peneliti gunakan adalah Kepemilkan Institusional. 

Pada penelitian Roskha (2017), Astari dan Suryanawa (2017) menunjukan bahwa 

Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan negatif terhadap Manajemen 

Laba. Sedangkan pada penelitian Purnama (2017) menujukan bahwa Kepemilikan 

Institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba. 

Variabel terakhir yang peneliti gunakan adalah Kepemilikan Manajerial. 

Pada penelitian Roskha (2017) menunjukan bahwa Kepemilikan Manajerial 

berpengaruh signifikan positif terhadap Manajemen Laba dan pada penelitian 

Astari dan Suryanawa (2017), Astari dan Suputra (2019), dan Purnama (2017), 

Arthawan dan Wirasedana (2018) menunjukan bahwa Kepemilikan Manejerial 

berpengaruh signifikan negatif terhadap Manajemen  Laba. Sedangkan pada 

penelitian Muhammadinah (2016) menujukan bahwa Kepemilikan Manajerial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Manajemen laba. 

Penelitian ini dilakukan karena ketidakkonsistenan pada beberapa 

penelitian sebelumnya, dan bermaksud untuk mengembangkan penelitian yang 

sudah ada yaitu penelitian oleh Muhammadinah pada tahun 2016, Mahawyahrti dan 

Budiasih pada Tahun 2016, Purnama pada Tahun 2017, Roskha pada tahun 2017, 
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Astari dan Suryanawa pada tahun 2017, Mabrurah et al., pada tahun 2017, Agustia 

dan Suryani pada tahun 2018, Devianti dan Sudana pada Tahun 2018, Arthawan 

dan Wirasedana pada tahun 2018, dan penelitian yang dilakukan oleh Astari dan 

Suputra pada tahun 2019. Pada penelitian ini variabel independen yang akan 

peneliti gunakan adalah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

institusional, dan kepemilkan manajerial. 

Ada beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penulis akan 

menggunakan perusahan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), 

yang mana penelitian sebelumnya melakukan penelitian di perusahaan manufaktur 

dan perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Alasan untuk memilih perusahaan Perbankan untuk dilakukan penelitian karena 

adanya salah satu contoh kasus yang menimpa Bank Bukopin belum lama ini, disini 

penulis ingin mengetahui apa saja manajemen laba yang dilakukan oleh Bank 

Bukopin dan mengapa mereka sampai merubah laporan keuangannya, dan juga 

Perusahaan Perbankan merupakan sektor yang setiap harinya digunakan oleh rakyat 

Indonesia. Dari sudut pandang investor, salah satu indikator untuk menilai prospek 

perusahaan adalah dengan melihat pertumbuhan profitabilitas perusaahan. 

Indikator ini sangat penting diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana investasi 

yang akan dilakukan investor maupun return yang sesuai  dengan tingkat yang 

diisyaratkan investor, (Tandelilin, 2001:240).  

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul ”Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan 
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Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba. (Studi pada Perusahaan 

Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2014-2018).” 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

4. Apakah Kepemilikan Institusional  berpengaruh terhadap Manajemen Laba?  

5. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis besarnya Pengaruh Profitabilitas terhadap Manajemen 

Laba. 

2. Untuk menganalisis Pengaruh Leverage terhadap Manajemen Laba.  

3. Untuk menganalisis Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba. 

4. Untuk menganalisis Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap Manajemen 

Laba. 

5. Untuk menganalisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen 

Laba. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah diharapkan 

penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan dan untuk menambah wawasan tentang faktor yang 
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berpengaruh pada manajemen laba seperti contohnya profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dam kepemilikan 

manajerial terutama dalam sektor perbankan, dan diharapkan akan 

digunakan untuk referensi penelitian selanjutnya yang lebih luas lagi dalam 

mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dan masukan 

perusahaan dalam mengetahui sejauh mana Manajemen Laba yang 

dipengaruhi oleh faktor Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, 

Kepemilikan Institusional, dam Kepemilikan Manajerial. 

1.5. Sistem Penulisan 

Penelitian mengenai manajemen laba terdiri dari 5 bab, setiap bab memiliki 

masing-masing pembahasan secara garis besar, yaout sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat prnrlitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori dan pengertian variabel dalam 

penelitian, penelitian terdahulu, hipotesis penelitian, dan kerangka model 

penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian mengenai populasi dan penentuan sampel penelitian, sumber 

data dan teknik pengumpulan data dalam penelitian, definisi dan pengukuran 

variabel penelitian dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian mengenai deskrpsi objek penelitian dan hasil dari metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian, yaitu analisis statistic deskriptif, uji 

asumsi klasik, analisis regresi linear, uji koefisien determinasi, uji hipotesis, dan 

pembahasan. 

BAB V : SIMPULAN DAN  SARAN 

Bab ini berisi uraian mengenai simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

  


