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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Perkembangan bisnis di Indonesia yang semakin pesat membuat 

peluang dan tantangan bagi perusahaan untuk bergerak ke arah yang lebih 

berkualitas, baik dalam hal laporan keuangan. Kualitas laba pada perusahaan 

termasuk hal yang paling penting bagi para pengguna laporan keuangan, 

sehingga tidak asing jika perusahaan yang baik dapat dilihat dari kualitas laba, 

karena sudah menjadi sinyal baik bagi para investor dalam menanamkan 

modalnya. Begitu sebaliknya, investor akan mengharapkan keuntungan yang 

berlipat dari modal yang telah di investasikannya, hal tersebut sesuai dengan 

risiko kerugian yang mungkin saja terjadi. 

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan 

Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (2016) dinyatakan bahwa tujuan 

pelaporan keuangan bertujuan umum adalah untuk menyediakan informasi 

keuangan tentang entitas pelapor yang berguna untuk investor saat ini dan 

investor potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dalam membuat 

keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas. Keputusan tersebut 

termasuk pembelian, penjualan atau kepemilikan instrumen ekuitas dan 

instrumen utang, serta penyediaan atau penyelesaian pinjaman dan bentuk 

kredit lainnya. Adanya konflik keagenan (agency conflict) yang muncul 

sebagai akibat pemisahan antara kepemilikan perusahaan dan pengelolaan 

perusahaan yang menimbulkan adanya perbedaan kepentingan antara pihak 
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agent (manajer perusahaan) dan pihak principal (pemilik perusahaan) 

(Oktarya, dkk, 2014).  

Sebagaimana yang disebut dan dalam pernyataan Konsep Akuntansi 

Keuangan (SFAC) No. 1 bahwa informasi laba pada umumnya merupakan 

perhatian utama dalam menaksir kinerja atau pertanggung jawaban 

manajemen dan informasi laba membantu pemilik atau pihak lain melakukan 

penaksiran atas kekuatan laba perusahaan dimasa yang akan datang. Agar 

tidak menyesatkan, maka informasi laba yang disajikan dalam laporan 

keuangan harus berkualitas dan sebenarnya. Laba akuntansi yang berkualitas 

adalah laba akuntansi yang mempunyai sedikit atau tidak mengandung 

gangguan persepsian didalamnya dan dapat mencerminkan kinerja keuangan 

perusahaan yang sesungguhnya. Dengan mengetahui kualitas laba suatu 

perusahaan, para pengguna laporan keuangan diharapkan dapat mengambil 

keputusan ekonomi yang lebih tepat. Selain itu kualitas laba perusahaan juga 

dapat dijadikan sebagai tolak ukur serta evaluasi kinerja perusahaan. 

(Setianingsih, 2013).  

Laba digunakan oleh pihak eksternal sebagai indikator untuk 

mengukur kinerja operasional perusahaan. Manajer sebagai pihak internal 

perusahaan lebih banyak memiliki informasi mengenai kondisi perusahaan 

dibandingkan pihak eksternal. Hal ini menyebabkan adanya tindakan 

manajemen perusahaan untuk melaporkan laba yang tidak menggambarkan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya (manajemen laba) untuk kepentingan 

pribadi, misalnya untuk mendapatkan bonus. Jika hal ini terjadi maka akan 



3 

mengakibatkan rendahnya kualitas laba. Rendahnya kualitas laba akan 

membuat kesalahan pengambilan keputusan bagi para pemakainya, seperti 

investor dan kreditur. Laba dapat dikatakan berkualitas tinggi jika laba yang 

dilaporakan tersebut dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk 

membuat keputusan yang terbaik dan memenuhi karakteristik kualitatif 

laporan keuangan yaitu relevan dan reliabilitas. (Warianto dan Rusiti, 2014) 

Kualitas laba adalah penilaian sejauh mana laba sebuah perusahaan itu 

dapat diperoleh berulang-ulang, dapat dikendalikan, dan layak bank 

(memenuhi syarat untuk mengajukan kredit atau pinjaman pada bank), (Paulus 

dan Hadiprajitno, 2012). Laba yang berkualitas merupakan laba yang memiliki 

tiga karakteristik yaitu mampu mencerminkan kinerja operasi perusahaan saat 

ini dengan akurat, mampu memberikan indikator yang baik mengenai kinerja 

perusahaan di masa depan, dapat menjadi ukuran yang baik untuk menilai 

kinerja perusahaan. Dalam penelitian ini kualitas laba dapat dilihat 

berdasarkan discretionary accruals, dimana manajemen melakukan 

manipulasi dengan menggunakan discretionary accruals yaitu kebijakan 

akuntansi yang memberikan keleluasaan pada manajemen untuk menentukan 

jumlah transaksi akrual secara fleksibel. Manipulasi yang dikenal dengan 

istilah earning management (manajemen laba) ini merupakan sikap 

manajemen untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri. Terjadinya 

manipulasi data ini besar kemungkinan disebebkan adanya gap informasi yang 

ada diantara manajemen dan investor dipasar merupakan salah satu motivasi 
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manajer melakukan manipulasi terhadap kinerja dengan menaikkan labanya 

(income increasing).  

Salah satu kasus kualitas laba yang terjadi pada perusahaan besar di 

Jepang yaitu Toshiba dan para pejabat senior lainnya mengundurkan diri pada 

21 Juli 2015 karena terlibat dalam skandal akuntansi dalam beberapa tahun 

terakhir. Tim peneliti menemukan penyimpangan pencatatan keuntungan 

perusahaan dari tahun 2008. Laporan akuntan independen dan pengacara 

mengatakan laba operasional Toshiba telah di besar-besarkan sebesar ¥ 151,8 

milyar atau sekitar US$1,22 milyar, risiko dari kasus skandal ini adalah 

investor institusional dan pihak yang memiliki dana jangka panjang lainnya 

keluar dari saham Toshiba. 

Berdasarkan fenomena yang sedang marak di dunia bisnis saat ini 

salah satunya adalah perusahaan real estate seperti yang dilansir pada 

www.SINDOnews.com, seiring dengan pasar properti yang mulai bergairah, 

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mencatat penghargaan di 

Federation Internationale des Administrateurs de Bien-Conselis Immobiliers 

(FIABCI) 2017. Dalam ajang FIABCI World Congress yang diikuti 550 

peserta yang berlangsung 26-28 Mei 2017 di Andorra, REI meraih lima 

penghargaan dan satu medali kehormatan, yaitu tiga medali emas untuk 

kategori hotel (Hotel Raffles Jakarta milik Ciputra Group), kategori 

convention center (ICE milik Sinar Mas Land), serta kategori Shopping 

Center (Sumarecon, Mall Bekasi milik Summarecon Group). Sisanya dua 

http://www.sindonews.com/
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medali perak untuk kategori Office Tower (Equity Tower) dan kategori public 

infrastructure (Jembatan Summarecon Bekasi).  

 Dengan mengusung tema Smart City, Smart Buildings Pada perhelatan 

di Andorra, Soelaeman Soemawinata mengkampanyekan program sejuta 

rumah (PSR) yang dicanangkan pemerintah presiden Joko Widodo. 

Dihadapan pengusaha properti international ia mendorong pentingnya FIABCI 

memfokuskan program-programnya dalam pengembangan rumah bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin dunia (affordable 

housing program). Tahun ini REI menargetkan pembangunan 210.000 unit 

rumah rakyat di seluruh Indonesia. FIABCI World merupakan satu-satunya 

asosiasi real estate yang ditunjuk sebagai consultative group oleh PBB dan 

mempunyai perwakilan tetap di PBB.  

Dapat terlihat pula grafik berikut ini pertumbuhan laba dari perusahaan 

properti dan real estate dari 4 tahun terakhir sebagai berikut: 

Gambar 1.1 

Harga Saham Sektor Industri Properti dan Real Estate 

 

                       Sumber: Yahoo.finance.com 
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Berdasarkan gambar 1.1 diatas terlihat bahwa kondisi harga saham 

perusahaan-perusahaan pada sektor properti dan real estate tahun 2013 

cenderung menurun, sementara pada tahun 2014 sampai 2016 mengalami 

peningkatan. Kondisi ini dapat dijadikan indikasi bahwa permintaan atas 

saham perusahaan properti real estate terjadi penurunan dan peningkatan 

tetapi sektor real estate sangat diminati oleh investor dan masyarakat. 

Isu yang terkait erat dengan kualitas laba adalah IOS (Investment 

opportunity set) yaitu kesempatan perusahaan untuk tumbuh. IOS digunakan 

sebagai dasar untuk menentukan klasifikasi pertumbuhan di masa depan. Bagi 

perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi tinggi senantiasa 

melakukan ekspansi dalam strategi bisnisnya, maka akan semakin 

membutuhkan dana eksternal. Perusahaan yang memiliki set kesempatan 

investasi atau investment opportunity set (IOS) tinggi memiliki peluang 

pertumbuhan yang tinggi yang akan mempengaruhi perubahan tingkat laba 

dan menentukan kualitas informasi laba (Oktarya, dkk, 2014). 

Perusahaan dengan IOS tinggi cenderung dinilai positif oleh investor 

karena lebih memiliki prospek keuntungan dimasa yang akan datang. Dengan 

demikian ketika perusahaan memiliki IOS yang tinggi maka nilai perusahaan 

akan meningkat karena lebih banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi 

dengan harapan memperoleh return yang lebih besar dimasa yang akan 

datang. Hal tersebut yang menyebabkan adanya kemungkinan manajemen 

perusahaan mengadakan manajemen laba karena untuk mempertahankan 

pertumbuhan perusahaan. 
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Leverage menurut Sartono (2010: 257) adalah jumlah utang yang 

digunakan untuk membiayai / membeli aset-aset perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki utang lebih besar dari asset dikatakan sebagai perusahaan dengan 

tingkat leverage yang tinggi. Leverage merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kualitas laba perusahan. Perusahaan yang masih muda dan 

belum menjadi perusahaan publik memiliki sumber pendanaan yang terbatas 

dari sumber internal sehingga perusahaan akan memiliki leverage yang besar. 

Perusahaan yang besar akan diikuti dengan upaya manajer untuk 

meningkatkan kinerja dan menghasilkan laba yang tinggi. Hal tersebut 

dilakukan agar manajer tetap mendapatkan kepercayaan ketika akan mencari 

sumber pendapatan dari pasar hutang. Perusahaan dengan leverage yang tinggi 

akan memiliki kecenderungan melakukan manajemen laba yang lebih tinggi 

yang menyebabkan kualitas laba menjadi lebih rendah (Irawati, 2012).  

Likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba karena jika suatu 

perusahaan memiliki kemampuan dalam membayar hutang jangka pendeknya 

berari perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik dalam pemenuhan 

hutang lancar sehingga perusahaan tidak perlu melakukan praktek manipulasi 

laba. Suatu perusahaan yang memiliki kemampuan dalam memenuhi 

kewajibannya menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kelangsungan hidup 

yang baik. Dengan kondisi seperti ini sangat dimanfaatkan oleh pihak 

manajemen dalam memberikan sinyal atas kondisi perusahaan kepada pasar. 

Kuatnya reaksi pasar akan mengindikasi bahwa laba perusahaan semakin 
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berkualitas. Karena likuiditas merupakan salah satu tinjauan terhadap kinerja 

perusahaan. 

Bagi pemegang saham perusahaan kurangnya likuiditas dapat 

meramalkan hilangnya kendali pemilik atau kerugian investasi modal. Saat 

pemilik perusahaan memiliki kewajiban tak terbatas (pada perusahaan 

perorangan atau persekutuan), kurangnya likuiditas membahayakan asset 

pribadi mereka. Bagi kreditor perusahaan, kurangnya likuiditas dapat 

menyebabkan penundaan pembayaran bunga dan pokok pinjaman atau bahkan 

tidak dapat ditagih sama sekali. Pelanggan serta pemasok produk dan jasa 

perusahaan juga merasakan masalah likuiditas jangka pendek. 

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

membayar utang jangka pendeknya yang jatuh tempo. Likuiditas akan diukur 

dengan menggunakan current ratio. Current ratio merupakan indikator 

terbaik sampai sejauh mana klaim dari kreditur jangka pendek telah ditutup 

oleh aktiva-aktiva yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dengan cukup 

cepat (Brigham & Houston, 2006 dalam Yenny, 2013). 

Ukuran perusahaan berhubungan dengan kualitas laba karena semakin 

besar perusahaan maka semakin tinggi pula kelangsungan usaha suatu 

perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan sehingga perusahaan tidak 

perlu melakukan praktek manipulasi laba. Ukuran perusahaan adalah suatu 

ukuran perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan 

menurut log size. 
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Fenomena Intellectual Capital berkembang setelah munculnya PSAK 

No 19 tahun 2000 tentang aktiva tidak berujud walaupun tidak dinyatakan 

secaara eksplisit sebagai intellectual capital namun telah mendapatkan 

perhatian. Dimana intangible asset atau asset tak berwujud adalah aset non 

moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan 

dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada 

pihak lainnya atau untuk tujuan administratif (Ikatan Akuntansi Indonesia, 

2007). 

Penerapan perusahaan berbasis pengetahuan ditandai dengan adanya 

Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise MAKE study pada tahun 

2005. MAKE menyatakan bahwa MAKE merupakan bentuk pengetahuan 

yang diberikan kepada organisasi atau perusahaan yang mengelola 

pengetahuannya (company knowladge) menjadi produk, jasa atau kinerja yang 

unggul sehingga menghasilkan nilai lebih kepada para pemegang saham dan 

pihak-pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan tersebut (Dwipayani, 

2014). Para pemenang Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Study 

tahun 2014 merupakan organisasi-organisasi yang membuktikan diri sebagai 

knowledge based organization dan telah berhasil mengembangkan dan 

mengoptimalkan knowledge yang mereka miliki sehingga mampu 

meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan (http://www.dunamis.co.id). 

Artikel yang dimuat dalam websaite inilah yang menunjukkan bahwa 

intellectual capital sudah berkembang di Indonesia. 
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Intellectual capital menurut Bontis yaitu mencakup semua 

pengetahuan karyawan, organisasi dan kemampuan mereka untuk 

menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif 

berkelanjutan. Semakin tinggi kemampuan Intellectual yang dimiliki oleh 

accounting maupun manajer maka diperkirakan kualitas laba suatu perusahaan 

akan semakin tinggi. 

Intellectual capital merupakan suatu konsep yang dapat memberikan 

suatu sumber daya berbasis pengetahuan baru dan mendeskripsikan aset tak 

berwujud yang jika digunakan secara optimal memungkinkan perusahaan 

untuk menjalankan strateginya dengan efektif dan efisien (Hadiwijaya, 2013). 

Proksi yang digunakan untuk mengukur intellectual capital dalam penelitian 

ini adalah Value Added Intellectual Coefficient (VAIC
TM

) meliputi struktur 

organisasi, strategi, rangkaian proses, budaya kerja yang baik, serta 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh rutinitas perusahaan (Ifada 

dan Hapsari, 2012). Hal ini sejalan dengan tujuan perusahaan-perusahaan pada 

saat ini terutama perusahaan yang bergerak dalam bidang properti diamana 

struktur organisasi, strategi, rangkaian proses, budaya kerja yang baik, serta 

kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh rutinitas sangat dibutuhkan 

dan sejalan dengan misi dan visi perusahaan-perusahaan properti. Intellectual 

capital berpengaruh pada kualitas laba karena dalam mengelola aset fisik dan 

financial dibutuhkan kemampuan yang handal dari intellectual itu sendiri, 

disamping menghasilkan suatu produk yang bernilai diperlukan kemampuan 
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dan daya fikir dari karyawan sekaligus bagaimana mengelola organisasi dan 

menjalin hubungan dengan pihak eksternal. 

Tujuan agensi teori yaitu dapat menyelesaikan masalah - masalah 

agensi yang terjadi saat terjadinya konflik antara tujuan prinsipal dan agen, 

dimana prinsipal (pemilik) tidak dapat mengawasi ataupun mengetahui secara 

langsung pekerjaan agen (pekerja). Terlebih apabila terjadi perbedaan perilaku 

terhadap pembagian risiko. Dalam (Paulus, 2012) yang menyatakan tujuan 

utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan, dimana rendahnya 

kualitas laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan para 

pemakainya seperti investor dan kreditor, sehinga nilai perusahaan akan 

berkurang. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya (Warianto dan 

Rusiti, 2014) yaitu penelitian sebelumnya meneliti pada sektor menufaktur, 

tapi dalam penelitian pada industri real estate, menambahkan variabel 

intellectual capital, pada periode terakhir yaitu 2013-2016 dan dengan 

fenomena yang terbaru berdasarkan praktek yag terjadi dilapangan saat ini. 

Ketertarikan akan penelitian atas variabel-variabel diatas karena penelitian ini 

melihat dari sudut pandang investor rasional (risk averse) yang mempunyai 

perspektif jangka panjang. Investor yang rasional biasanya 

mempertimbangkan risiko dalam berinvestasi terkait dalam hal kualitas laba 

suatu perusahaan. Untuk itu investor cenderung akan melihat perusahaan yang 

memiliki prospek untuk tumbuh yang cukup tinggi, dan likuid.  
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Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk 

melakuakan penelitian yang berjudul: Pengaruh Investment Opportunity Set 

(IOS), Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan dan Intellectual Capital 

Terhadap Kualitas Laba pada Industri Real Estate DI BEI Tahun 2013-

2016. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh investment opportunity set (IOS) terhadap 

kualitas laba pada industri real estate yang terdaftar di BEI 2013-2016? 

2. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap kualitas laba pada industri 

real estate yang terdaftar di BEI 2013-2016? 

3. Apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap kualitas laba pada industri 

real estate yang terdaftar di BEI 2013-2016? 

4. Apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas laba pada 

industri real estate yang terdaftar di BEI 2013-2016? 

5. Apakah terdapat pengaruh Intellectual Capital terhadap kualitas laba pada 

industri real estate yang terdaftar di BEI 2013-2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh investment opportunity set (IOS) secara 

parsial terhadap kualitas laba pada industri real estate yang terdaftar di 

BEI 2013-2016. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage secara parsial terhadap kualitas laba 

pada industri real estate yang terdaftar di BEI 2013-2016. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas secara parsial terhadap kualitas laba 

pada industri real estate yang terdaftar di BEI 2013-2016. 

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap 

kualitas laba pada industri real estate yang terdaftar di BEI 2013-2016. 

5. Untuk mengetahui pengaruh Intellectual Capital secara parsial terhadap 

kualitas laba pada industri real estate yang terdaftar di BEI 2013-2016. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perusahaan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam meningkatkan Kualitaas Laba perusahaan. 

2. Manfaat bagi investor sebagai tambahan ilmu maupun informasi untuk 

menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten. 

3. Bagi peneliti lain diharapkan dapat digunakan sebagai penambah 

wawasan, pengetahuan serta acuan dalam melakukan penelitian mengenai 

Investment Opportunity Set (IOS), leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, 

dan Intellectual Capital terhadap kualitas laba. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sisematika penulisan dalam penelitian ini yaitu sebagai gambaran 

pokok dari rencana penelitian ini, dalam penulisan ini dibagi lima bab yang 

dirinci ke dalam beberapa sub bab sebagai berikut: 

BAB I:   PENDAHULUAN 

  Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah. 

Dalam mengungkapkan masalah akan dibahas rumusan masalah 
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mengenai objek penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan 

penelitian. 

BAB II:   TINJAUAN PUSTAKA 

  Tinjauan pustaka dalam penelitian ini berisikan landasan teori 

yang memberikan kaidah-kaidah keilmuan, kerangka pemikiran 

penelitian serta hipotesis untuk memberikaan dugaan sementara 

terhadap permasalahan yang akan diteliti.  

BAB III:  METODE PENELITIAN 

  Metode penelitian menjelaskan mengenai apa saja variabel yang 

digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, 

mengenai jenis dan sumber data yang digunakan, kemudian 

metode pengumpulan data dan metode analisis data seperti apa 

yang dilakukan. 

BAB IV:  HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Hasil dan pembahasan berisikan analisis hasil pengumpulan data, 

menguji regresi serta pembahasan hasil penelitian  

BAB V:   KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisikan hasil kesimpulan dan saran-saran dari hasil 

penelitian agar dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. 

 


