
                        

xxxv 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang 

Laba merupakan salah satu parameter penting yang terdapat didalam 

laporan keuangan yang seringkali digunakan untuk mengukur kinerja dari 

manajemen. Adanya kecenderungan para pemakai laporan keuangan yang lebih 

memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, sehingga mendorong timbulnya 

perilaku yang menyimpang yakni salah satunya adalah manajemen laba. 

Manajemen laba akan membuat informasi yang diberikan oleh perusahaan 

menjadi menyesatkan bagi para pihak eksternal didalam mengambil keputusan. 

Selain itu, salah satu faktor yang menjadi penyebab turunnya kredibiltas laporan 

keungan adalah manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen 

(Setiawati, 2002). Rosenfield (2000) mengklaim bahwa GAAP sebenarnya 

memperbolehkan manajemen laba didalam dua cara yakni (1) dengan 

memperbolehkan perusahaan untuk melaporkan pendapatan yang belum diterima, 

dan (2) melakukan perataan laba (income smoothing). Sedangkan Lev (2003), 

menyebutkan ada tiga motif mengapa manajemen melakukan manipulasi terhadap 

laba. Motif yang pertama adalah adanya dorongan untuk memperoleh keuntungan 

pribadi. Motif yang kedua, untuk mempertahankan suntikan dana dari para 

investor perusahaan. Dan motif yang ketiga yakni untuk meyakinkan pihak-pihak 

ketiga didalam melakukan perjanjian kontraktual dengan perusahaan. 
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Terkait dengan motif pertama yang diungkapkan oleh Lev (2003), 

keuntungan pribadi yang dapat diperoleh manajer bila melakukan manajemen laba 

antara lain meningkatnya kompensasi yang mereka peroleh (Healy, 1985) atau 

pun untuk mempertahankan status pekerjaan mereka sebagai manajer (DeFond 

dan Park, 1997). Namun, tidak semua manajer memutuskan untuk melakukan 

manajemen laba. Hal ini dikarenakan masing-masing manajer yang merupakan 

individu memiliki orientasi etika yang berbeda-beda didalam pengambilan 

keputusan bisnis. Menurut Sullivan dalam Johari et al. (2012), orientasi etika 

merupakan kecenderungan internal individu terhadap perspektif etika ketika 

membuat sebuah keputusan. Sedangkan Forsyth (1980) mengindentifikasikan 

orientasi etika individu menjadi dua yakni idealisme dan relativisme. 

Idealisme dan relativisme merupakan orientasi etika yang bertolak belakang, 

dimana individu dengan kecenderungan idealisme merupakan individu yang 

mementingkan kesejahteraan masyarakat maka dari itu ketika mereka akan 

membuat suatu keputusan seperti keputusan bisnis, mereka juga akan 

memperhatikan apa dampak dari keputusannya bagi orang lain. Oleh karena itu, 

mereka yang cenderung idealisme akan memilih untuk tidak melakukan 

manajemen laba karena hal tersebut akan merugikan bagi orang lain seperti para 

pengguna laporan keuangan. Hal ini berbeda dengan individu yang cenderung 

relativisme, karena mereka merupakan individu yang cenderung tidak 

mempertimbangkan potensi berbahaya yang dapat ditimbulkan dari keputusan 

yang mereka ambil. Selain itu, individu yang cenderung relativisme menganggap 

bahwa perilaku manajemen laba merupakan suatu tindakan yang etis daripada 
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individu yang cenderung idealisme (Elias, 2002) sehingga mereka akan cenderung 

untuk melakukan manajemen laba. 

Selain dengan adanya orientasi etika yang berbeda-beda antar manajer, 

adanya keterikatan atau komitmen yang timbul antara manajer dengan perusahaan 

tempatnya bekerja juga akan memberikan pengaruh cukup besar terhadap manajer 

itu sendiri maupun terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Untuk menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan tidak hanya membutuhkan karyawan yang 

berpotensi saja, namun juga dibutuhkan karyawan yang mau dan juga bersedia 

untuk bekerja semaksimal mungkin dan terlibat secara penuh demi tercapainya 

tujuan dari perusahaan atau dengan kata lain perusahaan membutuhkan karyawan 

yang mampu berkomitmen dengan pekerjaan dan juga dengan perusahaan. 

Menurut Porter et al. (1974) komitmen organisasi adalah suatu bentuk penerimaan 

terhadap nilai-nilai organisasi dan juga keterlibatan dengan organisasi. Menurut 

Estrone dalam Zohdi et al. (2013) dalam komitmen organisasi, individu memiliki 

rasa loyalitas yang kuat terhadap organisasi.  

Kaitan antara komitmen organisasi dan manajemen laba, dimana manajer 

yang cenderung bertindak untuk tujuan pribadinya akan cenderung untuk 

melakukan manajemen laba karena mereka berpendapat bahwa jika mereka 

melakukan manajemen laba maka ia akan memperoleh keuntungan pribadinya 

seperti bonus. Sedangkan, manajer yang cenderung bertindak demi tujuan 

perusahaan (keberlangsungan perusahaan) akan cenderung untuk tidak melakukan 

manajemen laba. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bayazidi 

dan Kangarluei (2011),yang menunjukkan adanya hubungan negatif antara 
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komitmen organisasi dengan manajemen laba. Namun, apakah dengan hadirnya 

keuntungan pribadi yang dapat diperoleh seorang manajer akan mempengaruhi 

orientasi etika individu dan tingkat komitmen organisasi dalam konteks adanya 

kesempatan untuk mengelola laba (manajemen laba). Oleh karena itu, peneliti 

tertarik untuk meneliti : “KOMITMEN ORGANISASI DAN ORIENTASI 

ETIKA MEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA KEUNTUNGAN PRIBADI 

DENGAN MANAJEMEN LABA”. 

 

1.2.Perumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah dari 

penelitian iniadalah sebagai berikut : 

1. Apakah komitmen organisasi memediasi hubungan antara keuntungan pribadi 

dengan perilaku manajemen laba? 

2. Apakah orientasi etika memediasi hubungan antara keuntungan pribadi 

dengan perilaku manajemen laba? 

 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahuikomitmen organisasi memediasi hubungan antara 

keuntungan pribadi dengan perilaku manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui orientasi etika memediasi hubungan antara keuntungan 

pribadi dengan perilaku manajemen laba. 
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1.3.2. Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Bagi Praktik 

Memberikan masukan kepada perusahaan untuk meminimalkan peluang bagi 

manajer untuk memperoleh keuntungan pribadi supaya dapat mengurangi 

perilaku manajemen laba dari manajer. 

2. Manfaat Bagi Riset 

Menambahkan variabel komitmen organisasi terkait dengan adanya 

kesempatan atau peluang bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. 

 

1.4.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi dibagi dalam lima bab yakni sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Bab ini akan berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan dalam 

penelitian ini. 

BAB II  Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis 

 Bab ini akan berisikan tinjauan teori, penelitian-penelitian 

sebelumnya yang relevan, pengembangan dan perumusan hipotesis, 

kerangka pikir, serta definisi dan pengukuran variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB III Metode Penelitian 

Bab ini akan berisikan mengenai obyek dan lokasi penelitian, 

partisipan dan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik 

analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

BAB IV Hasil Analisis dan Pembahasan 

Bab ini akan berisikan gambaran umum dari partisipan, distribusi 

jawaban dari partisipan, hasil serta analisis dari pengujian hipotesis 

dalam penelitian ini. 

BAB V Kesimpulam dan Saran 

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan berisikan kesimpulan, 

saran, dan keterbatasan dari analisis yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


