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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Manajemen laba merupakan hal yang perlu dipahami oleh akuntan 

karena akan meningkatkan pemahaman mengenai kegunaan informasi net 

income, baik yang dilaporkan kepada investor, kreditor maupun fiskus. Akan 

tetapi dalam kenyataannya manajer banyak yang melakukan praktik 

manajemen laba guna untuk kepentingan perusahaan dan kepentingan 

personal. Praktik manajemen laba yang dimaksud yaitu dalam melaporkan 

atau menyampaikan informasi khusunya laporan keuangan terjadi 

pengelembungan laba perusahaan atau tidak sesuai dengan kenyataan yang 

ada (menutupi).Masalah ini timbul karena terjadi pemisahan antar kepemilikan 

dan pengendalian perusahaan.Pemisahaan tersebut berimbas pada timbulnya 

konflik kepentingan antara para pemegang saham dengan pihak manajemen 

dalam struktur kepemilikan perusahaan. 

Dalam hal ini manajer berkewajiban untuk memaksimalkan 

kesejahteraan para pemegang saham, namun disisi lain manajer juga 

menginginkan kesejahteraan mereka. Penyatuan pihak-ihak ini sering 

menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan. Meskipun 

demikian, potensi untuk muncul problem tetap ada karena karena adanya 

pemisahaan antara kepengurusan dengan kepemilikan perusahaan. 

Terjadi nya praktik manajemen laba atau prilaku manipulasi berawal 

dari konflik keagenan.Karena adanya perbedaan kepentingan, manajer sebagai 
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pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui dari pada pemegang saham. 

Oleh karena itu pihak manajer berkewajiban untuk memberikan sinyal 

mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik terkadang informasi yang 

diberikan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan. Kondisi ini dikenal dengan 

informasi yang tidak simetris (asimetry information). Dalam kondisi ini juga 

dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi dalam laporan keuangan dengan 

cara melakukan praktik manajemen laba. 

Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi 

keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan keuangan 

mengandung informasi yang sangat berguna, karena pada dasarnya pihak-

pihak yang berkepentingan, baik pihak internal maupun eksternal memiliki 

perbedaan kepentingan. Bagi pihak eksternal, seperti investor dan kreditor, 

investor berkepentingan untuk mengetahui bagaimana dana yang sudah disetor 

ke dalam perusahaan apakah sudah dikelola dengan baik atau belum oleh 

manajemen. Dari sisi kreditor, kreditor berkeinginan memberikan kredit 

kepada perusahaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kreditor. 

Sedangkan bagi pihak internal yaitu manajer tingginya laba perusahaan yang 

ada pada laporan keuangan dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja 

manajemen dalam mengelola perusahaan guna meningkatkan 

kesejahteraannya. Sehingga dari sini munculah masalah keagenan dimana 

masalah ini dipicu dari adanya perbedaan kepentingan antara pemilik 

perusahaan dengan manajer, yang menyebabkan adanya asimetri informasi 

antara manajer dan pemilik perusahaan karena manajer berada pada posisi 

yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan dengan pemilik 

perusahaan.  
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Seorang manajer yang melakukan manajemen laba disebabkan karena 

laba yang ada pada laporan keuangan tidak menunjukkan hasil yang 

diinginkan, seperti yang diketahui laba dianggap sebagai indikator dari kondisi 

perusahaan. Sesuai dengan kenyataannya tersebut sebuah perusahaan dituntut 

untuk menyajikan laporan keuangan yang sesungguhnya, namun banyak 

manajer yang melakukan manajemen laba pada laporan keuangan perusahaan. 

Sehingga dari laporan keuangan tersebut pihak eksternal akan mengambil 

kesimpulan bahwa perusahaan yang memiliki kondisi laporan keuangan yang 

baik labanya akan cenderung stabil bahkan meningkat dari tahun ke tahun. 

Sedangkan, perusahaan yang memiliki kondisi laporan keuangan yang buruk, 

laba dari tahun ke tahun akan cenderung tidak stabil (naik-turun) perilaku 

penyalahgunaan laba ini dikenal dengan istilah manajemen laba. 

Dalam menyajikan informasi keuangan, manajemen dituntut untuk 

lebih terbuka dalam mengungkapkan informasi keuangan perusahaannya 

sehingga dapat membantu pihak-pihak yang memiliki kepentingan seperti 

pemilik perusahaan dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu 

tidak hanya diperuntukan bagi pemilik perusahaan akan tetapi sangat berguna 

juga bagi para investor dalam menginvestasikan dananya. 

 Di Indonesia manajemen laba terjadi pada perusahaan PT. Kimia 

Farma Tbk pada tahun 2006 mengindikasikan adanya praktik manajemen laba 

dengan menaikkan laba hingga Rp.31,7 milyar. Praktik manajemen laba 

tersebut diduga terkait dengan keinginan manajemen lama untuk dipilih 

kembali oleh pemerintah guna mengelola perusahaan farmasi tersebut. PT. 

Indofarma Tbk pada tahun 2010 melakukan praktik manajemen laba dengan 
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menyajikan laba dengan menaikkan overstated laba bersih senilai Rp. 28,780 

milyar sehingga dampak dari penilaian persediaan barang dalam proses yang 

lebih tinggi dari yang seharusnya sehingga harga pokok penjualan tahun 

tersebut understated. Target yang ingin dicapai dalam praktik ini adalah 

menaikkan laba. PT. Katarina Utama Tbk pada tahun 2013 melakukan 

manajemen laba sebelum IPO dan satu tahun setelah IPO. Dalam Wordpress 

(2013) BEI pernah kecolongan dengan meloloskan PT. Katarina Utama Tbk 

yang menghimpun dana masyarakat sebanyak puluhan milyar, namun 

akhirnya dana tersebut hanya digunakan untuk pribadi direksi saja. PT. 

Katarina Utama Tbk (RINA) melakukan IPO tanggal 14 Juli 2009 dengan 

nilai yang berhasil dikumpulkan sebanyak Rp. 33,6 milyar. Namun sayangnya, 

uang itu bukan untuk menunjang operasional perusahaan. Proses IPO Katarina 

sejak awal memang sudah penuh dengan akal-akalan. Laporan keuangan 

perseroan per Desember 2008 yang digunakan sebagai dokumen persyaratan 

IPO diduga dipalsukan.(www.okezone.com). Kasus manajemen laba tidak 

hanya terjadi di indonesia saja, namun kasus manajemen laba ini juga terjadi 

pada negara jepang yang dimana pada tahun 2017 Toshiba Corp melakukan 

perubahan atas laba operasional sebesar ¥ 151.8 milyar atau sekitar US$ 1,22 

miliar yang membuat perusahaan tersebut mengalami kerugian serta 

menyesatkan para investor (www.liputan6.com). 

Berdasarkan kasus di atas bahwasannya praktik manajemen laba di 

pengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik 

atau atasan. Hal ini timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai 

kemakmurannya.  

http://www.okezone.com/
http://bisnis.liputan6.com/read/2110018/toshiba-bakal-investasi-di-asean-indonesia-jadi-target
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Dalam penelitian ini, peneliti ingin melakukan penelitian di perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2016. 

Perusahaan manufaktur merupakan sektor terbesar di indonesia yang memiliki 

proses produksi yang tidak terputus dari pembelian bahan baku dilanjutkan 

dengan proses pengolahan bahan baku sampai menjadi produk yang siap 

dijual menyebabkan jumlah akun yang ada pada perusahaan manufaktur lebih 

banyak dibandingkan dengan perusahaan non-manufaktur sehingga 

perusahaan berpeluang untuk melakukan manajemen laba (Ratmono, 2010).  

Pada penelitian Rizqi (2012) Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa variabel informasi asimetri, ukuran perusahaan dan kepemilikan 

manajerial secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

manajemen laba. Secara parsial variabel informasi asimetri dan ukuran 

perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan 

variabel kepemilikan manajerial secara parsial mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap manajemen laba. Pengaruh informasi asimetri, ukuran 

perusahaan dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba hanya 

sebesar 12,6 %. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 87,4 % dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian. 

Menurut Maiyusti (2013) Berdasarkan hasil analisis regresi berganda 

dengan tingkat signifikansi 0,05 maka hasil penelitian ini menyimpulkan: 

Asimetri Informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba 

dengan nilai thitung < ttabel yaitu 1,275 < 2,064 dengan nilai signifikansi 2,06 

> 0,05 (H1 ditolak). (2) Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan positif 

terhadap manajemen laba dengan nilai thitung < ttabel yaitu 2,665 > 2,064, 
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dengan signifikansi 0,009 <0,05 (H2 ditolak). (3) Employee stock ownership 

program tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dengan nilai 

thitung < ttabel yaitu -0,242 < 2,064, dengan signifikansi 0,809 >0,05 (H3 

ditolak). 

Dari uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali 

mengenai variabel yang dianggap mempengaruhi praktik manajemen laba  

serta menambahkan beberapa variabel baru dari jurnal maupun artikel yang 

ada. Maka dari itu saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang “ 

Pengaruh Informasi Asimetri, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, 

Kepemilikan Keluarga dan Biaya Politik Terhadap Manajemen Laba 

(Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sector Consumer Goods Industry 

Tahun 2015-2016)” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah informasi asimetri berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

4. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

5. Apakah biaya politik berpengaruh terhadap manajemen laba ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 
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1. Untuk mengetahui pengaruh informasi asimetri terhadap manajemen laba  

2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen 

laba  

3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba  

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap manajemen 

laba  

5. Untuk mengetahui pengaruh biaya politik terhadap manajemen laba  

 

1.4 Batasan Masalah 

Pada penelitian ini dibatasi sesuai dengan rumusan masalah yang 

dijelaskan yaitu hanya pada, informasi asimetri, kepemilikan manajerial, 

profitabiitas, kepemilikan keluarga dan biaya politik terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sub sector consumer goods industry tahun 2015-

2016. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif : 

1. Akademisi 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi pihak-pihak yang membaca penelitian ini terutama yang berkaitan 

dengan praktik manajemen laba dan hasil yang diperoleh dapat dijadikan 

sebagai refrensi dan acuan dan tambahan informasi bagi peneliti 

selanjutnya yang tertarik untuk membahas penelitian yang sama dengan 

pembahasan yang sama dalam penelitian ini. 
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2. Pihak Regulator  

Hasil dari pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan pemegang saham atau pihak regulator lainnya dalam 

pengantisipasian praktik manajemen laba   

3. Masyarakat Umum  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi 

masyarakat umum agar dapat lebih memahami mengenai praktik 

manajemen laba yang terjadi pada perusahaan manufactur 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi atau penelitian ini, dibuat sesuai sistematika 

dalam panduan  penulisan karya ilmiah. Adapun sistematika penulisan yang 

akan digunakan adalah sebagai berikut :  

BAB I    : PENDAHULUAN 

  Bab ini mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan penelitian, batasan penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

  Bab ini berisi tentang landasan teori, pengembangan hipotesis, 

teori-teori yang relevan digunakan untuk mendukung proses 

penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka 

pikir.  
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Bab ini terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, 

variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian 

dan metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian 

ini.  

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini berisi hasil penelitian analisis dan yang mencakup uji 

normalitas data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis baik secara 

simultan maupun parsial dan koefisien determinasi 

BAB V  :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


