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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Banyak hal yang perlu dipertimbangakan oleh para pihak eksternal

perusahaan seperti investor, kreditor, dan lain-lain dalam pengambilan keputusan

untuk menanamkan sahamnya (investasi) atau meminjamkan dana ke suatu

entitas. Salah satunya adalah memahami laporan keuangan perusahaan objek

investasi. Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasional yang

dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak

internal maupun pihak eksternal perusahaan (Desmiyawati, dkk, 2009, dalam

Vanian yamaditya, 2014).

Informasi dalam laporan keuangan dapat membantu pemilik atau pihak

lain seperti kreditur dan investor untuk menilai kekuatan perusahaan dalam

menghasilkan laba di masa mendatang. Maka dari itu pihak manajemen

cenderung melakukan berbagai tindakan agar dapat menghasilkan laporan

keuangan terbaik kepada pemilik perusahaan. Laporan keuangan perusahaan

diharapkan dapat memberi informasi bagi calon investor dan calon kreditur guna

mengambil keputusan yang terkait dengan dana investasi mereka (Setiawati,

2002, dalam Vanian yamaditya, 2014)

Laba merupakan salah satu komponen yang penting dalam laporan

keuangan dimana laba digunakan untuk mengukur peningkatan atau kinerja suatu

perusahaan. Prinsip Akuntansi berterima Umum memberikan fleksibilitas kepada
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pihak manajemen untuk pemilihan metode atau kebijakan akuntansi dalam

melaporkan laba selama tidak menyimpang Standar Akuntansi Keuangan, namun

dengan penguasaan yang lebih dan fleksibilitas yang diberikan oleh pemilik

perusahaan menjadikan seorang manajer mendapatkan peluang melakukan praktik

pengelolaan laba untuk tujuan tertentu yang dikenal dengan istilah manajemen

laba (earning management).

Masih banyak pertentangan mengenai manajemen laba ini dapat di

benarkan atau merupakan bentuk manipulasi riil aktivitas dari bisnis manajemen

laba dikatakan sebagai kecurangan karena pada dasarnya manajemen laba

merupakan prilaku oportunis seorang manajer untuk mempermainkan angka-

angka yang terdapat dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapainya. Sedangkan di sisi lain terdapat pihak yang beranggapan bahwa

manajemen laba bukan merupakan kecurangan karena hal tersebut merupakan

dampak dari kebebasan manejer dalam memilih metode-metode akuntansi yang

digunakan dalam melakukan pencatatan dan penyusunan informasi keuangan

yang dianggap sesuai untuk perusahaan (Sulistyono,2008:105).

Hingga saat ini manajemen laba masih menjadi fenomena yang umum

terjadi dikalangan perusahaan. Seperti kasus PT. Bumi Resources Tbk, yang

mengindikasi adanya paktik manajemen laba. Berdasarkan Neraca (2012) Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) menyatakan

adanya penyelewengan dan manipulasi laporan keuangan tahun 2012 yang

dilakukan di PT. Bumi Resources Tbk (BUMI). Salah satu indikasinya BUMI

memiliki masalah dengan induknya yaitu Grup Bakrie, masalah tersebut semakin
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berkembang karena harga batu bara terus menurun di pasar intenasional sehingga

menyebabkan saham pun ikut menurun. Di sisi lain hutang grup Bakrie pun terus

bertambah sehingga rekayasa keuangan (refinancing) termasuk pembiayaan dari

dana-dana berbunga tinggi harus dilakukan. Kecurigaan lainnya adalah salah satu

induk usaha BUMI, PT Bakrie dan Brothers Tbk (BNBR) di Bumi Plc hanya 5 %.

Artinya, saham ini sengaja dipecah-peca agar tidak memiliki kewajiban

melaporkan keuangannya ke Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan ( Bapepam-LK) Saham minoritas tidak seharusnya dilapor jika yang

seharusnya melapor yaitu Bumi Plc sebagai pemegang saham mayoritas

(http://www.neraca.co.id/ 2012).

Fenomena selanjutnya adalah adanya praktik manajemen laba terjadi  di

PT Medco E & P Indonesia (MEPI) melakukan praktik kecurangan dalam

menjalankan kegiatan bisnisnya pada pelaksanaan exploitasi Minyak dan Gas

Bumi atas Kontrak Kerja Sama dengan SKK Migas untuk wilayah kerja South

and Central Sumatera (Blok SCS) periode 2013. Modus kecurangan yang diduga

dilakukan PT MEPI itu dengan memanipulasi laporan keuangan dalam

perhitungan cost recovery yang pada gilirannya mengurangi jumlah dana bagi

hasil yang diterima pemerintah.

Ada beberapa item biaya yang diperhitungkan oleh PT MEPI dalam cost

recovery yang tidak seharusnya menjadi biaya cost recovery ungkap sumber Skor.

Menurut sumber Skor, biaya yang seharusnya tidak diperhitungkan dalam cost

recovery itu diantaranya adanya biaya yang terkait dengan blok Rimau tetapi
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justru dimasukkan pada pengeluaran Blok SCS, ada juga biaya pembayaran Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), serta beberapa biaya lainnya. Akibat manipulasi itu,

miliaran dana “illegal” dinikmati oleh PT MEPI yang seharusnya menjadi bagian

pendapatan Negara melalui SKK Migas. (Skornews.com, Jakarta 2015)

Menurut Hapsari dan Purwati (2007) profesi akuntansi merupakan sebuah

profesi yang menyediakan jasa asestasi maupun nonasestasi kepada masyarakat

dengan dibatasi kode etik yang ada. Akutansi sebagai profesi memiliki kewajiban

untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang

ditetapkan. Kewajiban profesi akuntansi mempunyai tiga kewajiban yaitu

kompetensi, objektif dan menguatkn integritas.Tindakan manajemen laba terjadi

karena pihak menajemen sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui

informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang

dibandingkan dengan pemilik perusahaan. Dengan pengetahuan informasi tersebut

terkadang agent menyampaikan informasi kepada pemilik tidak sesuai dengan

kondisi perusahaan yang sesungguhnya, maka dari itu agent mendapatkan peluang

untuk melakukan praktik manajemen laba demi memaksimalkan utilitasnya.

Adanya fenomena manajemen laba tersebut dapat mengakibatkan

pengungkapan yang menyesatkan, sehingga akan mengakibatkan terjadinya

kesalahan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan

perusahaan, khususnya pihak eksternal (Jatiningrum, 2000 dalam Shalihatunnisa

R 2017).
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Manajemen laba dalam prakteknya seperti yang telah diteliti oleh para peneliti

sebelumnya merupakan hal yang melanggar etika bisnis karena ada indikasi

bahaya moral yang dapat menyelesaikan pelaporan keuangan atau ada indikasi

manajemen laba mengutamakn kepentingan individual atau kelompok tertentu

dari masyarakat umum yang mempunyai kepentingannya. Manajemen laba

didefinisikan sebagai upaya menejer perusahaan untuk mengintervensi atau

mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk

mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi keuangan (

Sulistiyano, 2008:6). Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi manajemen

laba untuk melakukan peraktek manajemen laba.

Faktor pertama yang mempengaruhi manajemen laba adalah Free cash

flow. Menurut Jensen dalam Tampubolon (2012) menyatakan bahwa jika arus kas

bebas dalam perusahaan tidak digunakan atau diinvestasikan untuk

memaksimalkan atau meneyimbangkan bunga pemegang saham, maka hal ini

akan memunculkan masalah keagenan. Dimana manajer akan memilih untuk

berinvestasi pada proyek yang tidak menguntungkan. Dampaknya perusahaan

akan berada pada posisi pertumbuhan yang rendah. Perusahaan dengan surplus

arus kas bebas yang tinggi juga cenderung melakukan praktik manajemen laba

dengan meningkatkan laba yang dilaporkan untuk menutupi tindakan pihak

manajer yang tidak optimal dalam memanfaatkan kekayaan perusahaan.

Free cash flow merupakan fakor yang diduga dapat mempengaruhi

manajemen laba, karena Perusahaan dengan free cash flow yang tinggi akan

memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba karena
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perusahaan tersebut terindikasi mengahadapi masalah keagenan yang lebih besar

(Agustia, 2013) Berdasarkan Penelitian yang dilakukan (Kodriyah Anisah Fitri

2017) free cash flow berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sedang

penelitian (Akbar Roy Herlambang 2017) Free Cash Flow berpengaruh negatif

dan tidak signifikan terhadap Manajemen Laba.

Faktor kedua yang mempengaruhi  manajemen laba adalah Rasio leverage

Leverage adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang

(Fahmi,2014:80). Menurut Siallagan dan Marchfoedz (2006) menyatakan bahwa

faktor leverage dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan

pemberi pinjaman. Perusahaan yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat

besarnya jumlah utang dibandingkan dengan aktiva yang dimiliki perusahaan

diduga melakukan praktik manajemen laba (earning management) karena

perusahaan terancam default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran

utang pada waktunya.

Hubungan Leverage dengan praktek manajemen laba, dimana investor

akan melihat rasio leverage perusahaan yang kecil karena rasio leverage semakin

kecil resikonya begitu juga sebaliknya. Dengan cara itu ketika perusahaan

mempunyai rasio leverage yang tinggi maka perusahaan akan cendrung

melakukan praktek manajemen laba karena perusahaan terancam tidak bisa

memenuhi kewajiban dengan mmbayar hutang tepat waktu. Hutang yang

dipinjamnya dapat efesien dan efektif apabila perusahaan dapat meningkatkan

kinerjanya sehingga perputarannya akan normal. Penelitian terdahulu

menyebutkan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba
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seperti pada penelitian Agustia (2013). Dan hasil penelitian yang dilakukan oleh

Fitri (2017). Menyatakan Leverage tidakberpengaruh terhadap manajemen laba

Faktor ketiga yang mempengaruhi manajemenlaba adalah ukuran

perusahaan juga menanggung peranan penting dalam perusahaan yang melakukan

praktik manajemen laba. Ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak

melakukan praktik manajemen dari pada perusahaan besar. Hal ini disebabkan

karena semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk

investor dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham

perusahaan tersebut semakin banyak dan perusahaan besar yang besar lebih

diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka lebih berhati – hati dalam

melaporkan laporan keuangan, sehingga berdampak perusahaan tersebut

melaporkan kondisinya lebih akurat.

Berbeda dengan perusahaan yang kecil yang cenderung melakukan praktik

manajemen laba, karena perusahaan kecil ingin cenderung memperhatikan kondisi

perusahaan yang selalu berkinerja baik agar para calon investor menanamkan

modalnya pada perusahaan tersebut.( Restuwulan,2013). Penelitian yang

dilakukan Yamaditya (2014)  menunjukkan bahwa ukuran perusahaan mempunyai

pengaruh positif terhadap manajemen laba. Sedangkan Shalihatunnisa(2017)

menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen

laba.

Faktor keempat yang mempengaruhi manajemen laba adalah asimetri

Informasi. Asimetri informasi Merupakan suatu keadaan dimana manajer
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memiliki akses informasi yang lebih banyak mengenai prospek perusahaan yang

tidak dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan, misalnya investor. Adanya

asimetri inforormasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang

tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran

kinerja manajer. Beberapa penelitian telah dlakukan mengenai hubungan asimetri

informasi dengan peraktek manajemen laba.

Salah satunya penelitian Wicaksono (2014). Menyatakan terdapat

hubungan positif antara asimetri informasi dengan manajemen laba. Jika ketika

asimetri informasi tinggi stakeholders tidak memiliki sumber daya yang cukup,

insentif atau akses informasi yang relavan untuk memonitor tindakan manajemen

membeikan peluang kepada manajer untuk melakukan pengelolaan laba dianggap

sebagai penyebab manajemen laba. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh

Manggau (2016). Pengaruh asimetri informasi dan ukuran perusahaan terhadap

manajemen laba yang menghasilkan bahwa asimetri informasi mempunyai

hubungan signifikan positif terhadap manajemen laba.

Pada penelitian ini mengambil objek perusahaan pertambangan yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan pertambanagn sebagai

sampel dikarenakan Perusahaan pertambangan indonesia memiliki banyak sumber

daya alam yang menarik minat para investor untuk menanamkan modal tersebut,

karena pada saat ini merupakan salah satu sumber daya alam potensial yang dapat

dimanfaatkan sebagai sumber devisa untuk pembangunan nasional, merupakan

industri yang memiliki kemungkinan terbesar untuk berkembang, sebagaimana

fakta bahwa indonesia memiliki banyak sumber daya alam yang menarik minat
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para investor untuk menanamkan modal tersebut. Adanya industri pertambangan

memberikan pengaruh besar kepada kondisi perekonomian indonesia dan juga

daerah-daerah tempat adanya industri pertambangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menguji

kembali mengenai earnng management (manajemen laba) dan faktor-faktor yang

mempengaruhinya, sehingga peneliti ini dapat memberikan konstribusi untuk

mengu ji apakah terjadi penguatan konsistensi terhadap teori maupun penelitian

yang ada selama ini atau sebaliknya. Penelitian ini merupakan replika dari

penelitian Yamaditya (2014) Perbedaan penelitian ini dengan penelitian

sebelumnya adalah mengganti objek penelitian yaitu perusahaan pertambangan

yang terdaftar di BEI periode 2012-2016. Penulis juga menambahkan satu

variabel independen, yaitu Free Cash Flow. Alasanya dengan arus kas bebas yang

tinggi cendrung melakukan peraktek manajemn laba dengan meningkatkan laba

yang dilaporkan untuk menutupi tindakan pihak manajer yang tidak optimal

dalam memanfaatkan kekayaan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan,maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian kembali dengan judul : ” PENGARUH

FREE CASH  FLOW, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN

ASIMETRI INFORMASI TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA

PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA

EFEK INDONESIA PERIODE (2012-2016).’’
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka masalah penelitian ini dapat

dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah free cash flow berpengaruh terhadap manajemen laba?

2. Apakah ukuran Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba?

3. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhap manajemen laba?

4. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh terhadap manajemen laba?

5. Apakah free cash flow, Leverage, Ukuran perusahaan dan Asimetri

informasi berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh free cash flow terhadap praktik manajemen

laba.

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap praktik manajemen laba.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran prusahaanterhadap manajemen laba.

4. Untuk mengetahui pengaruh asimeri informasi terhadap manajemen laba.

5. Untuk mengetahui pengaruh free cash flow, Leverage, Ukuran perusahaan

dan Asimetri informasi  secara simultan terhadap manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat  dari penelitian ini adalah untuk  menguji apakah terdapat

pengaruh free cash flow, leverage,ukuran perusahan dan asimetri informasi yang

berpengaruh terhadap manajemen laba. Dari uraian tersebut, maka manfaat  yang

dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Perusahaan

Diharapkan dapat dijadikan acuan para praktisi untuk lebih berhati- hati

kepada para manajernya agar melakukan tindakan pengawasan yang lebih

ketat dalam menyusun laporan keuangan sehingga dapat mempertahankan

relevansi nilai akuntansi.

2. Investor dan Calon Investor

Diharapkan dapat dijadikan acuan para investor dan calon investor serta

pelaku pasar lainnya dalam memandang laba perusahaan yang diumumkan

sebagai tolok ukur untuk pengambilan keputusan yang tepat, baik

keputusan investasi, kredit, maupun yang lain.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat memberikan acuan dikemudian hari untuk dijadikan bahan referensi

peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang,  masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian ,dan sistematika penulisan.

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian free cash flow, landasan teori, pengertian

manajemen laba, leverage, ukuran perusahaan,asimetri informasi,

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.



12

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini, menguraikan populasi dan sampel, data dan sumber data,

metode pengumpulan data, definisi operasional variabel serta metode

analisis data.

BAB IV   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan

pembahasannya sehingga dapat diketahui hasil analisis dari yang di

teliti dari studi kasus yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan

teori-teori yang ada.

BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari penulisan ilmiah yang memberikan

jawaban dari pertanyaan yang telah dikemukakan di Bab I.


