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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi yang digunakan antara 

perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Informasi dalam laporan 

keuangan merupakan ringkasan atas aktivitas perusahaan yang diharapkan mampu 

menunjukkan kinerja dan kondisi perusahaan sesungguhya yang selanjutnya akan 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku 

kepentingan, terutama investor. Informasi keuangan yang paling menarik 

perhatian investor adalah informasi laba. 

 Laba yang tinggi dianggap menandakan kinerja perusahaan yang baik 

dan para investor pun akan mendapat return saham yang diharapkan atas risiko 

yang dipertaruhkannya dalam perusahaan. Informasi laba juga digunakan sebagai 

dasar pengambilan keputusan oleh investor maupun calon investor untuk 

membeli, menjual, atau mempertahankan sahamnya dalam perusahaan. Dengan 

demikian, informasi laba yang diberikan perusahaan tentunya harus berkualitas, 

yaitu relevan dan reliabel sehingga benar-benar mencerminkan kondisi 

perusahaan yang sesungguhnya. 

 Terdapat beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kualitas laba, di antaranya adalah : penelitian oleh Sadiah dan 

Priyadi (2015) yang mendapati bahwa IOS dan ukuran perusahaan
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berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba, sedangkan likuiditas dan 

leverage tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Lebih lanjut, penelitian oleh 

Novianti (2012) mendapati bahwa IOS, kualitas akrual, dan pertumbuhan laba 

berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba, sedangkan leverage dan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada kualitas laba. 

 Kemudian, penelitian oleh Wulansari (2013) mendapati bahwa IOS dan 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, sedangkan likuiditas 

berpengaruh signifikan positif. Selanjutnya, penelitian oleh Dipanusa (2013) 

mendapati bahwa IOS, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

 Penelitian oleh Adriani (2011) mendapati bahwa IOS, dan komite audit 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba, sedangkan komisaris 

independen, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh 

signifikan terhadap kualitas laba. Penelitian oleh Komalasari (2013) menyatakan 

bahwa IOS berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba, sedangkan 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

 Rachmawati dan Triatmoko (2007) juga melakukan penelitian mengenai 

kualitas laba mendapati hasil IOS berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba 

sedangkan komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan 

institusional, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. 

Selanjutnya, penelitian oleh Puteri dan Rohman (2012) menemukan bahwa IOS, 

kepemilikan institusional, dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba, sedangkan komisaris independen dan kepemilikan manajerial tidak 
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berpengaruh terhadap kualitas laba. Kartina dan Nikmah (2011) juga meneliti 

kualitas laba dan menyatakan bahwa IOS tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kualitas laba, sedangkan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan 

komite audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba. 

 Terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian pada beberapa penelitian 

yang telah disebutkan di atas. Hal inilah yang menjadi motivasi penulis untuk 

menguji kembali variabel-variabel yang memiliki hasil yang tidak konsisten 

terhadap kualitas laba. Pada penelitian-penelitian tersebut terdapat dua macam 

proksi yang digunakan, yaitu earnings response coefficient (ERC) dan earnings 

management (EM). 

 Menurut Cho dan Jung (1991), ERC didefinisikan sebagai efek setiap 

dolar unexpected earning terhadap return saham, dan biasanya diukur dengan 

slope koefisien dalam regresi abnormal retrun saham dan unexpected earning. 

ERC merupakan pengukuran yang digunakan untuk melihat respon pasar terhadap 

laporan keuangan perusahaan. Beda halnya dengan manajemen laba yang 

didefinisikan oleh Fisher dan Rosenzweig dalam Sulistyanto (2008) sebagai 

tindakan-tindakan manajer untuk menaikkan maupun menurunkan laba periode 

berjalan suatu perusahaan yang dioperasikan atau dikelola olehnya, namun hal 

tersebut tidak akan memberikan dampak kenaikan maupun penurunan keuntungan 

ekonomi di masa depan (jangka panjang). 

 Pada penelitian ini, kualitas laba akan diproksikan dengan manajemen 

laba (EM). Hal ini dikarenakan laba akuntansi yang berkualitas adalah laba 

akuntansi yang mempunyai sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsi 
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serta dapat mencerminkan kinerja perusahaan yang sesungguhnya (Chandrarin, 

2003). Selain itu, penelitian oleh Sari dan Rahayu (2014) dengan judul “Analisis 

Pengaruh Independensi Auditor, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas 

Audit dan Manajemen Laba Terhadap Integritas Laporan Keuangan”, mendapati 

bahwa manajemen laba mempengaruh integritas laporan keuangan secara 

signifikan. Laporan keuangan dinyatakan berintegritas apabila laporan keuangan 

tersebut memenuhi kualitas reliability dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang 

diterima umun sehingga menampilkan kondisi keuangan yang sebenarnya. 

 Tindakan manajemen laba dapat dilakukan menggunakan permainan 

akrual maupun riil yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. 

Graham, Harvey, dan Rajgopal (2005) dalam penelitiannya mengenai “The 

Economic Implications of Corporate Financial Reporting”, menemukan bukti 

bahwa terdapat 78% dari 401 manajer perusahaan yang dijadikan sebagai 

responden, lebih memilih untuk terlibat dalam manjemen laba riil daripada 

manajemen laba akrual. 

 Terdapat beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya. Pertama, penelitian ini menggunakan manajemen laba riil sebagai 

proksi dari kualitas laba, sedangkan penelitian-penelitian terdahulu menggunakan 

manajemen laba akrual yang diukur melalui The Modified Jones Model. Kedua, 

pada penelitian sebelumnya, kinerja perusahaan yang digunakan hanyalah 

likuiditas dan leverage. Padahal, kinerja perusahaan memiliki empat jenis 

komponen penting, yaitu likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas. Maka, 

penelitian ini akan menyertakan keempat komponen kinerja perusahaan tersebut. 
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 Berdasarkan uraian di atas, maka judul dalam penelitian ini adalah 

“Analisis Pengaruh Investment Opportunity Set, Kinerja Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan, Pertumbuhan Laba, dan Corporate Governance Terhadap 

Kualitas Laba (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015).” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah IOS berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba ? 

2. Apakah rasio likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

laba ? 

3. Apakah rasio leverage berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas 

laba ? 

4. Apakah rasio aktivitas berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas 

laba ? 

5. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap 

kualitas laba ? 

6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laba ? 

7. Apakah pertumbuhan laba berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas 

laba ? 
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8. Apakah komisaris independen berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laba ? 

9. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laba ? 

10. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap 

kualitas laba ? 

11. Apakah komite audit berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laba? 

 

1.3.   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab perumusan masalah, 

yang di antaranya adalah : 

1. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa IOS 

berpengaruh signifikan negatif terhadap kualitas laba. 

2. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh rasio likuiditas yang signifikan positif terhadap kualitas laba. 

3. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh rasio leverage yang signifikan negatif terhadap kualitas laba. 

4. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh rasio aktivitas yang signifikan positif terhadap kualitas laba. 

5. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh rasio profitabilitas yang signifikan negatif terhadap kualitas laba. 
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6. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh ukuran perusahaan yang signifikan positif terhadap kualitas laba. 

7. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh pertumbuhan laba yang signifikan positif terhadap kualitas laba. 

8. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh komisaris independen yang signifikan positif terhadap kualitas 

laba. 

9. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh kepemilikan manajerial yang signifikan positif terhadap kualitas 

laba. 

10. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh kepemilikan institusional yang signifikan positif terhadap 

kualitas laba. 

11. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris bahwa terdapat 

pengaruh komite audit yang signifikan positif terhadap kualitas laba. 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

 Terdapat beberapa manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini, di 

antaranya yaitu : 

1. Bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan 

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan masukan kepada perusahaan dan para pemangku kepentingan 

mengenai seberapa besar kualitas laba dipengaruhi oleh investment 
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opportunity set, kinerja perusahaan, ukuran perusahaan, pertumbuhan laba, 

dan corporate governance, sehingga dapat memberikan gambaran 

informasi laba yang relevan dan reliabel yang dapat digunakan dalam 

membantu para pemangku kepentingan mengambil keputusan, terutama 

bagi investor dan calon investor dalam pencapaian efisiensi penanaman 

modal yang dilakukan. 

2. Bagi akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu sumbangan 

pemikiran dan pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai pedoman untuk 

melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kualitas laba. 

 

1.4.  Kerangka Pikir Penelitian 

  Kerangka pikir yang terdapat pada Gambar 1.1. di bawah ini 

menunjukkan bahwa kualitas laba sebagai variabel dependen yang dipengaruhi 

oleh variabel independen berupa investment opportunity set (IOS), kinerja 

perusahaan (rasio likuiditas, leverage, aktivitas, dan profitabilitas), ukuran 

perusahaan, pertumbuhan laba, dan corporate governance yang diproksikan 

sebagai komisaris independen, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, 

dan komite audit. 
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Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

 Sistematika dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang masing-

masingnya adalah sebagai berikut : 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Pada bagian pendahuluan berisi latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

 

 

Investment Opportunity Set 

Pertumbuhan Laba 

Ukuran Perusahaan Kualitas 

Laba 

Kinerja Perusahaan : 

1. Rasio Likuiditas 

2. Rasio Leverage 

3. Rasio Aktivitas 

4. Rasio Profitabilitas 

Corporate Governance : 

1. Komisaris Independen 

2. Kepemilikan Manajerial 

3. Kepemilikan Institusional 

4. Komite Audit 
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BAB II LANDASAN TEORI  

Pada bagian landasan teori berisi tinjauan teori, tinjauan empiris, 

pengembangan dan perumusan hipotesis, kerangka pikir serta 

definisi dan pengukuran variabel. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Pada bagian metode penelitian berisi populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, desain riset serta alat analisa data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Pada bagian hasil dan analisis berisi analisa yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahan yang diajukan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian kesimpulan dan saran berisi kesimpulan dan saran dari 

analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya. 


