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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Laporan keuangan adalah alat komunikasi informasi keuangan kepada 

pihak di luar perusahaan berupa aktivitas dari mencatat keuangan dalam satu 

tahun, dan menjadi tolak ukur untuk pemegang saham atau calon investor untuk 

menilai perusahaan. Adanya pengukuran laporan keuangan dan informasi laba 

dalam laporan laba/rugi merupakan bentuk dari kinerja manajemen untuk menilai 

apakah perusahaan dapat mencapai tujuan atau tidak. Laporan keuangan akan 

memberi informasi tentang posisi keuangan kepada pengguna untuk mengambil 

keputusan. Laporan keuangan yang baik merupakan signal positif dari manajemen 

bahwa perusahaan dalam kondisi menguntungkan. Laporan keuangan dapat 

digunakan sebagai instrumen dalam menilai kinerja manajemen. 

Latar belakang timbulnya manajemen laba dapat dijelaskan dengan agency 

conflict dari Agency Theory yaitu asimetri informasi antara manajer (agen) dan 

pemegang saham (prinsipal). Hubungan keagenan ini muncul ketika prinsipal 

memberikan kuasa kepada agen untuk membuat keputusan demi kepentingan 

prinsipal. Pemberian kuasa dari investor kepada manajer membuat manajer 

leluasa untuk memilih kebijakan akuntansi yang mempengaruhi besarnya laba. 

Manajer bebas menentukan metode akuntansi yang digunakan selama sesuai 

dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU). 
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Permasalahan penelitian ini adalah praktik manajemen laba yang 

disalahgunakan seperti contoh kasus PT Infracom Tbk. (INVS) tahun 2015 yang 

bergerak di sektor infrastruktur utilitas dan transportasi. Ditemukan beberapa item 

dalam laporan keuangan periode September 2014 yang harus diperbaiki seperti 

revisi nilai aset tetap sebesar Rp 1,45 triliun menjadi Rp1,16 Triliun yang 

mengakibatkan nilai bersih per saham menjadi tinggi. Telah ditemukan beberapa 

kesalahan atas perbedaan nilai dengan tahun sebelumnya dengan tidak 

memberikan penjelasan yang mendetail (Dewi dan Wirawati, 2019). Pada tahun 

selanjutnya ditemukan skandal keuangan yang sama dengan PT yang berbeda 

yaitu PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) diketahui sejak tahun 2015 sudah 

melakukan manajemen laba berupa penangguhan semua pembayaran hutang di 

bulan Juni dan direvisi di bulan Juli dan Agustus supaya laporan keuangan terlihat 

lebih bagus (Rizal, 2017). 

Penelitian tentang manajemen laba telah dilakukan banyak periset 

sebelumnya tetapi hasil penelitiannya masih belum konsisten dan muncul 

research gap. Purnama (2017); Judasubrata (2018) menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Akan tetapi hal 

tersebut bertentangan dengan Febrianti (2020); Agustia dan Suryani (2018) yang 

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen 

laba. Ukuran perusahaan adalah besarnya skala perusahaan yang diukur oleh total 

aset. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil pengelolaan laba yang 

dilakukan manajemen, dan sebaliknya. Perusahaan besar memiliki lebih banyak 

pihak yang ikut mengawasi jalannya perusahaan sehingga manajer perusahaan 
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besar tidak dengan leluasa melakukan manajemen laba. Sedangkan perusahaan 

kecil lebih banyak melakukan manajemen laba karena perusahaan kecil dengan 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki namun ingin memperlihatkan kinerja 

perusahaan yang baik agar investor tertarik. 

Widyastuti (2009); Agustia dan Suryani (2018); Febrianti (2020) 

menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Akan 

tetapi hal tersebut bertentangan dengan Purnama (2017); Judasubrata (2018) yang 

menyatakan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Leverage merupakan perbandingan antara total kewajiban dengan total aset 

perusahaan. Semakin tinggi leverage berarti semakin banyak hutang yang dimiliki 

perusahaan maka semakin tinggi risiko perusahaan dalam membayar hutang. 

Akibatnya kondisi tersebut berdampak pada kepercayaan kreditur dan mendorong 

manajemen perusahaan untuk melakukan manajemen laba.  

Lestari dan Wulandari (2019); Purnama (2017); Fadilla (2016) 

menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. 

Akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan Agustia dan Suryani (2018); 

Judasubrata (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Apabila kinerja perusahaan baik menunjukkan 

perusahaan telah mampu mengatur asetnya secara efektif dan efisien dalam 

menghasilkan laba sehingga tidak membutuhkan melakukan manajemen laba. 

Sebaliknya, perusahaan dengan profitabilitas rendah yang hampir bangkrut 

cenderung lebih terdorong melakukan manajemen laba agar laba dilaporkan di 

lapran keuangan tidak terlalu rendah dan menghasilkan ROA yang lebih tinggi. 
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Purnama (2017); Judasubrata (2018) menyatakan bahwa kepemilikan 

manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Akan tetapi hal tersebut 

bertentangan dengan Febrianti (2020); Agustia dan Suryani (2018) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Kepemilikan manajerial, salah satu mekanisme corporate 

governance, bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajer (agen) dan 

pemegang saham (prinsipal) dan meminimalisasi manajemen laba. Kepemilikan 

manajerial mengurangi dorongan manajer untuk melakukan manajemen laba 

karena manajer ikut memiliki bagian dalam perusahaan. Tindakan yang 

berdampak pada perusahaan otomatis juga akan berdampak pada kepentingan 

manajer sehingga manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

dan kemakmuran pemegang saham.  

Febrianti (2020); Sumanto (2014); Widyastuti (2009) menyatakan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Akan 

tetapi hal tersebut bertentangan dengan Purnama (2017); Judasubrata (2018) yang 

menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap 

manajemen laba. Kepemilikan institusional, salah satu mekanisme corporate 

governance, bertujuan untuk menekan kecenderungan manajer dalam melakukan 

manajemen laba melalui prosentase saham institusi. Semakin tinggi prosentase 

kepemilikan institusional dalam perusahaan mencerminkan bahwa pihak institusi 

luar memiliki monitoring lebih ketat.  

Riset ini mereplikasi riset Purnama (2017) sehingga penelitian ini 

menggunakan variabel yang sama digunakan dalam penelitian tersebut yaitu 
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profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, 

kepemilikan manajerial dan manajemen laba. Replikasi penelitian dilakukan untuk 

tujuan validitas eksternal, dengan menguji model yang sama pada objek dan 

waktu yang berbeda (Hartono, 2013:149). Hasil penelitian ini akan memberikan 

kontribusi pada generalisasi model penelitian. Purnama (2017) meneliti di 

perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 

2017-2019. Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini berjudul ”Pengaruh 

Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial dan 

Kepemilikan Institusional Terhadap Manajemen Laba.” 

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 

2. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba? 

4. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen 

laba? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 
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1. Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.  

2. Menganalisis pengaruh leverage terhadap manajemen laba.  

3. Menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba.  

4. Menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba.  

5. Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen 

laba.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Kontribusi praktis 

Memberikan kontribusi praktis untuk investor saat berinvestasi memilih 

perusahaan yang akan dibeli, mana perusahaan yang banyak melakukan 

manajemen laba dan mana yang tidak, dengan cara melihat dari ukuran 

perusahaan, leverage, profitabilitas, kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institusional. 

2. Kontribusi riset 

Riset ini mereplikasi riset terdahulu dengan mereplikasi Purnama (2017) 

sehingga penelitian ini menggunakan variabel yang sama digunakan dalam 

Purnama (2017) yaitu pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran 

perusahaan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial 

terhadap manajemen laba. Untuk memenuhi validitas eksternal dan karena 

masih adanya inkonsistensi hasil penelitian, maka diperlukan penelitian 

ulang tentang topik ini sehingga akan menghasilkan penelitian yang dapat 
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digeneralisasikan hasilnya ke semua objek, situasi dan waktu yang berbeda 

(Hartono, 2013:149). Purnama (2017) meneliti di perusahaan manufaktur 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Sementara 

penelitian ini, untuk meningkatkan validitas eksternal, memperbarui 

periode penelitian Purnama (2017) dengan menggunakan periode 

penelitian terbaru yaitu 2017-2019.  
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1.5.  Kerangka Pikir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Kerangka Pikir 

Teori agensi menurut Jensen dan 
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dan agen (manajer). Prinsipal 
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untuk mensejahterakan dirinya 

dengan peningkatan profitabilitas. 

Agen termotivasi untuk 

memaksimalkan kepentingan 

pribadi, antara lain dalam hal 

memperoleh investasi, pinjaman 

maupun kontrak kompensasi. 

Riset ini mereplikasi riset terdahulu dengan mereplikasi Purnama (2017) sehingga 

penelitian ini menggunakan variabel yang sama digunakan dalam Purnama (2017) yaitu 
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kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. Purnama (2017) meneliti di perusahaan 

manufaktur terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2015. Sementara 

penelitian ini, untuk meningkatkan validitas eksternal, memperbarui periode penelitian 

Purnama (2017) dengan menggunakan periode penelitian terbaru yaitu 2017-2019. 
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pemegang saham (prinsipal). Hubungan 

keagenan ini muncul ketika prinsipal 

memberikan kuasa kepada agen untuk 

membuat keputusan demi kepentingan 

prinsipal. Pemberian kuasa dari investor 

kepada manajer membuat manajer 

leluasa untuk memilih kebijakan 

akuntansi yang mempengaruhi besarnya 

laba. Manajer bebas menentukan metode 

akuntansi yang digunakan selama sesuai 

dengan Prinsip Akuntansi Berterima 

Umum (PABU). 

 

     H1 (-) 

     H2 (+) 

     H3 (-) 

     H4 (-) 

     H5 (-) 

 

Ukuran Perusahaan 

Leverage 

 Profitabilitas 
Manajemen Laba 

Kepemilikan Manajerial 

Kepemilikan Institusional 



9 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini adalah: 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kerangka pikir serta sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Berisi tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan berbagai teori, konsep dan penelitian sebelumnya 

yang relevan serta pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Berisi populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi dan 

pengukuran variabel serta teknik analisis data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS  

Berisi analisa yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang 

diajukan. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan implikasi dari analisis yang telah dilakukan 

pada bagian sebelumnya. 


