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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya kelangsungan hidup perusahaan sangat dipengaruhi 

terhadap pertumbuhan laba yang dihasilkan oleh manajemen perusahaan. Laba 

menjadi indikator umum bagi pihak manajemen dan pihak eksternal untuk 

menilai suatu perusahaan. Informasi laba ini dapat mempengaruhi investor, 

kreditur dan pihak lainnya dalam membuat keputusan investasi dan ekonomi. 

Oleh sebab itu, perusahaan berusaha untuk mencapai target laba yang 

diinginkan agar perusahaan terlihat memiliki kinerja yang baik dan dapat 

menarik pihak eksternal. Laba juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja 

manajemen perusahan dalam suatu periode tertentu serta mempertanggung 

jawabkan sumber daya yang dikelola yang telah dipercayakan kepada 

manajemen/manajer. Namun manajer sering melakukan manipulasi data untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan tersebut biasa dikenal dengan 

istilah manajemen laba (Earning management). 

Earning management (manajemen laba) adalah suatu tindakan yang 

mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau 

terutama oleh manajemen perusahaan (Fahmi, 2014:519). Apabila suatu 

kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba 

yang ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas yang 

diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan 

untuk memodifikasi laba yang dilaporkan, yang dimana tidak sesuai dengan 
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kondisi perusahaan. Kondisi ini dikenal dengan asimetri informasi atau 

informasi yang tidak simetris.  

Penelitian yang dilakukan oleh Manggau (2016) menemukan bahwa 

asimetri informasi dapat mempengaruhi manajemen laba. Asimetri informasi 

muncul ketika manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek 

perusahaan dimasa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan 

stakeholder lainnya. Jika dikaitkan dengan peningkatan nilai perusahaan, 

ketika terdapat asimetri informasi, manajer dapat memberikan sinyal 

mengenai kondisi perusahaan kepada investor guna memaksimalkan nilai 

saham perusahaan. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui disclosure 

informasi akuntansi. Sedangkan penelitian Maiyusti (2014) menyatakan 

bahwa asimetri informasi tidak memberikan pengaruh terhadap manjemen 

laba karena investor mempercayai setiap pengungkapan informasi akuntansi 

dilakukan dengan tingkat harga yang wajar. 

Salah satu kasus manajemen laba yang belum lama ini terjadi adalah 

skandal akuntansi yang dilakukan Thosiba pada tahun 2015. Kasus ini 

bermula ketika Thosiba sendiri mulai menyelidiki praktik akuntansi di divisi 

energy. Menurut sebuah komite independen, perusahaan menggelembungkan 

laba usaha Thosiba sebesar ¥151.8 milyar atau sekitar US$1,22 miliar selama 

tujuh tahun. Kepala eksekutif Thosiba dan presiden Hisao Tranaka 

mengundurkan diri atas skandal akuntansi yang mengguncang perusahaan. 

Delapan anggota dewan, termasuk wakil ketua Norio sasaki, juga telah 

mengundurkan diri dari jabatan mereka sebagai bagian dari perombakan besar 

manajemen perusahaan. Akibat skandal akuntansi yang mengguncang 
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perusahaan, saham Thosiba telah turun sekitar 20% sejak awal april ketika isu-

isu akuntansi ini terungkap (Liputan6.com, 2015)  

Kasus praktik manajemen laba sendiri sudah ada dari beberapa tahun 

yang lalu, seperti kasus praktik manajemen laba yang terjadi pada PT. Kimia 

Farma Tbk yang melakukan manipulasi laporan keuangan, kemudian PT. 

Lippo Tbk dimana perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan keuangan 

berbeda secara 3 versi dan perusahaan Indomobil yang melakukan praktik 

usaha tidak sehat yang dilakukan pemegang tender (Yamaditya, 2014). 

Selain asimetri informasi terdapat banyak faktor yang menjadi 

motivasi manajer dalam melakukan manajemen laba, diantaranya adalah 

profitabilitas dan likuiditas. Profitabilitas menggambarkan kemampuan 

perusahaan dalam pengelolaan asset untuk menghasilkan laba. Profitabilitas 

menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama satu 

periode waktu tertentu. Pada umumnya nilai profitabilitas suatu perusahaan 

dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. 

Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka kinerja dan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan juga meningkat.  

Penelitian yang dilakukan oleh Wibisana dan Ratnaningsih (2014) 

menyatakan bahwa tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan perusahaan, dimana tindakan perataan laba 

merupakan salah satu metode yang dilakukan perusahaan dalam manajemen 

laba. Sedangkan penelitian Bestivano (2013) menyatakan bahwa profitabilitas 

tidak memberikan pengaruh terhadap manajemen laba, karena investor 
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mengabaikan informasi ROA sehingga manajemen mengabaikan 

profitabilitas. 

Likuiditas didefinisikan sebagai kepemilikan sumber dana yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kewajiban yang jatuh tempo serta 

kemampuan untuk membeli dan menjual asset dengan cepat. Perusahaan 

dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya, yang menandakan 

perusahaan tersebut dalam kondisi keuangan yang sehat (Fadli, 2016). 

Wild dan Subramanyam (2010:241) mendefinisikan likuiditas sebagai 

kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang 

secara konvensional, ‘jangka pendek’ dianggap periode hingga satu tahun 

meskipun dikaitkan dengan siklus operasional normal perusahaan. Dengan 

demikian likuiditas sangat penting bagi sebuah perusahaan. Likuiditas dapat 

digunakan untuk memperhitungkan dampak yang berasal dari 

ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 

Pada penelitian ini mengambil objek perusahaan otomotif dan 

komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pertumbuhan yang 

semakin pesat menjadikan industri ini sebagai salah satu sektor yang paling 

banyak menarik investor. Selama tahun 2010-2013 investasi asing langsung 

(foreign direct investmen)  di sektor otomotif tumbuh 114%. Tren positif ini 

terus berlanjut pada tahun 2014 dan seterusnya, kendati pertumbuhannya 

melambat. Pertimbangan lain untuk memilih sampel perusahaan sub sektor 

otomotif dan komponen adalah karena setiap tahunnya perusahaan otomotif 

mengeluarkan produk-produk otomotif dengan berbagai keuggulan yang 
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mampu memenuhi kebutuhan individu atau perusahaan. Semakin 

melimpahnya produk-produk dari industri ini memudahkan konsumen untuk 

mendapatkan produk yang diinginkan. Namun dengan menjalankan 

operasionalnya, perusahaan otomotif cenderung akan menggunakan biaya 

operasional yang cukup besar.  

Terlihat dari arus kas yang dikeluarkan untuk aktivitas operasi 

mengalami angka yang fluktuatif bahkan pada PT. Nipres Tbk cenderung 

mengalami kerugian dimana pada tahun 2011 arus kas operasi rugi sebesar 

Rp.44 M dan pada tahun 2013-2016 juga menghasilkan arus kas bersih 

negatif. Hal ini terjadi karena pengeluaran operasional yang melebihi 

pendapatan operasional perusahaan. Sehingga kondisi ini dapat mendorong 

manajemen untuk melakukan manajemen laba untuk menarik investor dalam 

berinvestasi pada perusahaan yang membutuhkan dana segar untuk 

menjalankan operasional perusahaan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

menguji kembali mengenai earning management (manajemen laba) dan 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi untuk menguji apakah terjadi penguatan konsistensi 

terhadap teori maupun penelitian yang ada selama ini atau sebaliknya. Peneliti 

menggabungkan variabel independen berbeda-beda pada beberapa penelitian 

dimana variabel asimetri informasi mengacu pada penelitian Manggau (2016), 

variabel profitabilitas mengacu pada penelitian Wibisana dan Ratnaningsih 

(2016) dan variabel likuiditas mengacu pada penelitian Ambarwati (2016). 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH 

ASIMETRI INFORMASI, PROFITABILITAS DAN LIKUIDITAS 

TERHADAP MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN SUB 

SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONEN YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2010-2016”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka pertanyaan-

pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Asimetri Informasi berpengaruh terhadap perusahaan yang 

melakukan manajemen laba pada perusahaan sub sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di BEI periode 2010-2016? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan 

manajemen laba pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2016? 

3. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan 

manajemen laba pada perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang 

terdaftar di BEI periode 2010-2016? 

4. Apakah Asimetri Informasi, Profitabilitas dan Likuiditas berpengaruh 

terhadap perusahaan yang melakukan manajemen laba pada perusahaan 

sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI periode 2010-

2016? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini  

adalah:  

1. Untuk mengetahui asimetri informasi berpengaruh terhadap perusahaan 

yang melakukan manajemen laba pada perusahaan sub sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di BEI periode 2010-2016. 

2. Untuk mengetahui profitabilitas berpengaruh terhadap perusahaan yang 

melakukan manajemen laba pada perusahaan sub sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di BEI periode 2010-2016 

3. Untuk mengetahui likuiditas berpengaruh terhadap perusahaan yang 

melakukan manajemen laba pada perusahaan sub sektor otomotif dan 

komponen yang terdaftar di BEI periode 2010-2016 

4. Untuk mengetahui asimetri Informasi, profitabilitas dan likuiditas 

berpengaruh terhadap perusahaan yang melakukan manajemen laba pada 

perusahaan sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di BEI 

periode 2010-2016 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, hasil penelitian ini diharapkan 

memberikan manfaat, antara lain: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan penulis terhadap permasalahan yang diteliti. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi secara umum 

dan akuntansi serta manajemen secara khusus yang terkait dengan 

manajemen laba dalam suatu perusahaan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu manajemen dalam 

membuat keputusan mengenai penerapan manajemen laba. Karena 

penerapan manajemen laba pada suatu perusahaan merupakan 

fenomena yang sudah tersebar dikalangan masyarakat umum sehingga 

kenyataan tersebut akan berpengaruh pada krisisnya kepercayaan 

masyarakat terhadap laporan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. 

2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan masukan 

bagi para investor dalam mempertimbangkan keputusan yang berkaitan 

dengan penanaman investasi yang akan dilakukan pada suatu 

perusahaan. Terutama  dalam menilai kualitas laba perusahaan tersebut 

. Diharapkan investor benar-benar melakukan analisis yang mendalam 

mengenai keadaan perusahaan, karena dikhawatirkan tindakan 

manajemen laba yang dilakukan perusahaan menyimpang dari hal 

yang wajar sehingga dikemudian hari dapat membahayakan investasi 

yang ditanam investor. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

BAB I: Merupakan bagian pendahuluan yang mengemukakan latar 

belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

BAB II: Merupakan bagian landasan teori yang menguraikan antara lain 

tentang teori keagenan, manajemen laba, asimetri informasi, 

profitabilitas, likuiditas, penelitian terdahulu, pengembangan 

hipotesis dan kerangka pemikiran penelitian. 

BAB III: Merupakan bagian metodologi penelitian yang meliputi 

populasi dan sampel, desain penelitian, jenis dan sumber data, 

variabel penelitian, definisi operasional dan metode analisis 

data. 

BAB IV: Merupakan gambaran umum objek penelitian 

BAB V : Merupakan bagian hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 

deskripsi data dan variabel penelitian, hasil pengujian dan 

pembahasan. 

BAB VI: Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan, 

keterbatasan penelitian dan saran. 

 

 

 

 


