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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 Investor lebih memperhatikan laba (earning) dalam laporan 

keuangan karena memiliki peran yang penting dalam pengambilan 

keputusan (Muid, 2005). Hal tersebut yang mendorong manajer untuk 

berusaha sebaik mungkin menyajikan laporan keuangan guna 

menyenangkan investor. Salah satu caranya adalah menaikkan laba apabila 

laba terlalu rendah. Di sisi lain, investor menyukai laba yang cenderung 

stabil dari tahun ke tahun (Astuti, 2004). Situasi tersebut mendorong 

manajemen untuk menurunkan laba agar tingkat perolehan laba perusahaan 

tidak terlalu berfluktuatif. Aktivitas yang dilakukan oleh manajemen 

tersebut sering disebut juga dengan praktik manajemen laba (earning 

management). 

 Meskipun laba tidak ditampilkan dalam keadaan yang sebenarnya, 

tindakan ini masih dapat diterima apabila kebijakan akuntansi yang diambil 

manajer masih berada dalam batas prinsip akuntansi yang berlaku (PSAK). 

Tindakan manajemen laba perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan 

keuangan agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika manajemen menerapkan 

metode akuntansi yang berbeda. Inilah alasan mengapa kebijakan 

manajemen dalam upaya menaikkan atau menurunkan laba masih 

diperbolehkan dalam pelaporan keuangan perusahaan. 
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 Beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya praktik Manajemen 

Laba di perusahaan adalah Financial Distress atau kesulitan keuangan. 

Financial Distress menggambarkan kondisi keuangan perusahaan yang 

sedang perlahan-lahan mengalami penurunan menuju fase kebangkrutan. 

Nilai Financial Distress yang semakin meningkat memberikan pertanda 

kepada manajemen dan investor bahwa kondisi keuangan perusahaan 

sedang membaik. Dengan situasi ini baik manajemen maupun investor 

biasanya akan lebih merasa senang dan aman.  

 Sebaliknya, investor akan merasa khawatir ketika nilai Financial 

Distress menurun karena nilai tersebut menandakan bahwa keuangan 

perusahaan sedang mengalami penurunan. Pada situasi ini investor mungkin 

akan beranggapan bahwa manajemen telah gagal menjalankan operasional 

perusahaan yang menyebabkan performa perusahaan menjadi menurun. 

Sebagai manajemen, tentu tidak ingin kehilangan kepercayaan dari 

investornya. Oleh karena itu, manajemen menentukan kebijakan yang 

membantunya menaikkan laba dalam laporan keuangan sehingga kondisi 

perusahaan dapat terlihat lebih baik. Tindakan yang diterapkan oleh 

manajemen disebut dengan manajemen laba. Dengan ini diharapkan 

investor dapat kembali percaya terhadap kinerja manajemen pada 

perusahaan tersebut. 

 Faktor lain yang memiliki pengaruh terhadap manajemen laba 

adalah tingkat perolehan laba perusahaan. Tingkat perolehan laba atau 

profitabilitas merupakan salah satu komponen yang digunakan oleh investor 
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untuk melihat performa dari perusahaan. Semakin tinggi perolehan laba 

perusahaan mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut memiliki performa 

yang baik pula. Pada situasi ini biasanya investor cenderung sudah merasa 

senang dan puas sehingga kemungkinan usaha manajemen untuk 

menaikkan laba juga berkurang.  

 Akan tetapi, pada saat profitabilitas perusahaan menurun cenderung 

mendorong manajemen untuk menerapkan kebijakan yang dapat menaikkan 

laba. Hal ini disebabkan karena adanya motivasi dari manajemen yang ingin 

menyenangkan investor. Jika investor senang, maka harapan dari manjemen 

adalah tidak akan terjadi pergeseran posisi atau jabatan di masa yang akan 

datang.  

 Menurut Setiawati dan Na’im (2000), terdapat faktor lain yang dapat 

mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu perpajakan. Hal ini 

dikarenakan adanya dorongan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan 

terhadap informasi laporan keuangan tersebut, salah satunya adalah 

pemerintah. Pemerintah berwenang untuk mengatur besaran pajak yang 

harus dibayarkan oleh pemilik usaha. Apabila pendapatan perusahaan besar 

maka pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar. Sedangkan 

pembayaran pajak yang besar akan menyebabkan laba bersih tahunan 

perusahaan akan mengecil. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk 

lebih memperhatikan kebijakan akuntansinya agar dapat mengatur besaran 

pajak yang dibayarkan dan laba yang disajikan lebih seimbang. 
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 Faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba yaitu 

besarnya persentase saham yang ditawarkan kepada publik (Azlina, 2010). 

Saham publik menggambarkan besarnya informasi yang di bagikan kepada 

masyarakat atau publik. Pada saat persentase saham publik besar cenderung 

mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba karena ingin 

mempertahankan kepercayaan investor terhadap kinerjanya. Manajer 

biasanya akan menaikkan laba agar terlihat lebih besar. Sedangkan pada saat 

persentase saham publik menurun maka manajer cenderung tidak 

melakukan manajemen laba karena sebagai bentuk pertanggung 

jawabannya kepada investor. 

 Faktor lain yang dapat mempengaruhi praktik manajemen laba 

adalah ukuran perusahaan. Halim dkk (2005) menyatakan dalam 

penelitiannya bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

manajemen laba. Semakin besar ukuran perusahaan biasanya memiliki lebih 

banyak kemungkinan untuk diawasi pergerakannya oleh pemangku 

kepentingan. Hal ini dikarenakan pemangku kepentingan biasanya memiliki 

ekspektasi atau harapan yang lebih besar terhadap perusahaan tersebut 

dalam menghasilkan keuntungan. Sehinga menjadi salah satu hal yang 

memotivasi manajemen untuk menampilkan informasi keuangan sebaik 

mungkin guna mempertahankan kepercayaan investor terhadap 

perusahaannya. 
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 Penelitian ini merupakan penggabungan dari penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka judul penelitian yang digunakan adalah “Pengaruh 

Financial Distress, Profitabilitas, Pajak Badan, Persentase Saham 

Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang 

diambil untuk penelitian ini adalah apakah Financial Distress, 

Profitabilitas, Pajak Badan, Persentase Saham Publik, dan Ukuran 

Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah mengetahui pengaruh dari Financial Distress, Profitabilitas, 

Pajak Badan, Persentase Saham Publik, dan Ukuran Perusahaan terhadap 

Manajemen Laba. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini 

diharapkan dapat berkontribusi kepada akademisi guna mengembangkan 

penelitian yang akan datang, serta dapat dijadikan refrensi untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 



 

6 
 

1.5 Sistematika Pembahasan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan akan membahas mengenai latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitin, 

manfaat penelitian, dan sistematika penelitian 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini dijelaskan mngenai tinjuan pustaka yang 

menjadi dasar penulisan skripsi. Berisi landasan teori yang 

berhubungan dengan penelitian, perumusan hipotesis dan 

kerangka penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai penjelasan tentang populasi, sumber 

data dan teknik pengumpulan data, variabel penelitian, 

definisi operasional variabel, dan metode analisis data yang 

digunakan. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 Bab ini menjelaskan mengenai pengujian hipotesa dan 

pembahsannya. Bagian analisis data berisikan semua temuan 

yang diperoleh peneliti dalam penelitian, sedangkan bagian 

pembahasan merupakan penjelasan teoritik. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan penutup berupa kesimpulan dari analisis 

data yang telah dilakukan penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


