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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laba merupakan faktor yang paling penting dalam sebuah perusahaan 

agar perusahaan tersebut dapat bertahan. Informasi mengenai laba perusahaan 

terdapat di dalam laporan keuangan perusahaan. Bagi pihak investor, laba 

berarti peningkatan nilai ekonomis yang akan dibagikan melalui pembagian 

deviden. Laba juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja manajemen 

perusahaan dalam suatu periode tertentu serta mempertanggungjawabkan 

sumber daya yang dikelola yang telah dipercayakan kepada manajemen atau 

manajer. Namun manajer sering melakukan manipulasi data untuk 

memperoleh keuntungan pribadi. Tindakan tersebut biasa dikenal dengan 

istilah manajemen laba (Earning management). 

Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan 

untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan 

keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui 

kinerja dan kondisi perusahaan (Sulistyanto, 2008:6). Praktik manajemen laba 

diindikasikan timbul sebagai dampak persoalan keagenan atau agency theory. 

Agency theory terjadi karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara 

pemilik perusahaan dan manajemen (Ratna dan Nur, 2013). 

Untuk mengurangi perilaku manajemen laba dan meningkatkan 

kualitas laporan keuangan, maka perlu dilakukan tata pengelolaan perusahaan 

yang baik (good corporate governance/GCG). Penerapan Good Corporate 

Governance yang dipercaya mempunyai pengaruh positif terhadap 
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praktekmanajemen laba tersebut. Mekanisme Good Corporate Governance 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komite audit, kepemilikan 

manajerial, dan kepemilikan institusional. Serta diluar mekanisme GCG 

tersebut juga digunakan Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage untuk 

mengukur pengaruhnya terhadap manajemen laba. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam 

melakukan praktik manajemen laba antara lain, Corporate Governance 

(komite audit, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional), 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage. 

Corporate  governance  meliputi  serangkaian  hubungan  antara 

manajemen  perusahaan,  dewan  direksinya  (dewan  direksi  dan  dewan 

komisaris), para pemegang saham dan  stakeholders  lainnya. Corporate  

governance  juga merupakan suatu yang memfasilitasi penentuan sasaran-

sasaran dari suatu perusahaan,  dan  sebagai  sarana  pencapaian  sasaran  dan  

sarana menentukan  teknik  monitoring  kinerja.  Corporate  governance  

harus memberikan insentif yang tepat bagi dewan direksi dan manajemen 

dalamrangka  mencapai  sasaran,  harus dapat memfasilitasi  monitoring  yang 

efektif  dan  mendorong  penggunaan  sumber  daya  yang  efektif. (Kumala, 

2016). 

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk 

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu (Ernawati 

danDini, 2015). Profitabilitas merupakan salah satu dasar penilaian kondisi 

perusahaan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa 

menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. 
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Ukuran perusahaan adalah suatu perbandingan besar atau kecilnya 

usaha dari suatu perusahaan atau organisasi (Sholichah dalam Hery, 2017:11). 

Pada dasarnya, ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan 

besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil 

(small firm). 

Rasio leverege merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.Artinya seberapa besar 

beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. 

Apabila rasioleveragememiliki hasil rasio yang tinggi akan menyebabkan 

perusahaan mengalami kerugian yang tinggi, akan tetapi juga memungkinkan 

perusahaan memperoleh kesempatan mendapatkan laba yang tinggi. 

Sebaliknya apabila rasio leverage memiliki hasil yang rendah, maka 

perusahaan memiliki risiko kerugian yang kecil.  

Di era globalisasi ini berbagai skandal dan kecurangan akuntansi 

terkait kasus manajemen laba sangat marak terjadi. Fenomena-fenomena 

terkait kasus manajemen laba yang terjadi di Indonesia, antara lain seperti PT 

Indofarma Tbk, melakukan praktik manajemen laba dengan menyajikan 

overstated laba bersih senilai Rp 28,870 M, sebagai dampak dari penilaian 

persediaan barang dalam proses yang lebih tinggi dari yang seharusnya, 

sehingga harga pokok penjualan tahun tersebut understated. PT Akasha 

Internasional (ADES) jumlah laba komprehensif Perseroan tahun 2013 adalah 

Rp 98,6 M, atau mengalami kerugian sebesar 11,8% dibandingkan tahun 2012 

yang sebesar Rp 83 M. Namun setelah laporan keuangan PT Akasha Wira 

Internasional diaudit ternyata terjadi penurunan laba bersih sebesar 33% atau 
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senilai 56,6 M. Penurunan laba tersebut diakibatkan oleh Penjualan bersih 

tumbuh lebih rendah daripada kenaikan beban. Auditor mencatatkan 

peningkatan beban usaha sebesar Rp 42 M di tahun 2013, sedangkan total 

penjualan berjumlah Rp 502,5 M atau mengalami kenaikan 5% dari total 

penjualan 2012 yang berjumlah Rp 476 M. (Sumber: 

http://investasi.kontan.co.id) 

Penelitian-penelitian terdahulu terkait variabel komite audit dilakukan 

oleh Jao dan Gagaring (2011) menyatakan bahwa komite audit mempunyai 

pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba, hasil tersebut sejalan 

dengan Ratna dan Nur (2013). Sedangkan I Guna dan Arleen (2010) 

menyatakan bahwa komite audittidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil terdahulu terkait variabel kepemilikan manajerial dilakukan oleh 

Sasono (2011) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh 

signifikan terhadap manajemen laba, penelitian ini sejalan dengan Jao dan 

Gagaring (2011). Sedangkan Is’ada (2013) menyatakan bahwa kepemilikan 

anajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Hasil terdahulu terkait variabel kepemilikan institusional dilakukan 

oleh Ratna dan Nur (2013)  menyatakan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini tidak sejalan dengan 

penelitian Kumala (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusionaltidak 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan leverage dari penelitian 

Yatulhusna (2015) menyatakan bahwa profitabilitas dan leverage berpengaruh 

terhadap manajemen laba. Bayu (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian Kumala (2016) Perbedaan yang 

mendasar dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan variabel 

independen Corporate Governance (Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, 

dan Kepemilikan Institusional), Ukuran Perusahaan dan Leverage. 

Penelitimenambahkan variabel independen Profitabilitas. Objek penelitian 

pada penelitian sebelumnya yaitu perusahaan Manufaktur Sub Sektor 

Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2012-2014. Sedangkan 

peneliti menggunakan objek penelitian perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2013-2017. 

Penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 

2013 – 2017. Pertimbangan objek penelitian ini adalah karena perusahaan  

manufaktur merupakan perusahaan yang sudah go public, produknya sudah  

banyak dikenal oleh masyarakat luas, dan mempunyai scope yang luas. 

Berdasarkan www.kemenperin.go.id, Sektor Industri Barang Konsumsi 

merupakan penopang dalam Perusahaan Manufaktur. Alasannya adalah 

Industri Barang Konsumsi memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi 

dibandingkan Sektor Industri Aneka Industri dan Sektor Industri Dasar dan 

Kimia. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Pengaruh 

Corporate Governance, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage 

Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2017”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan 

diajukan, yaitu: 

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

2. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba. 

4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

5. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

6. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

7. ApakahCorporate Governance (Komite Audit, Kepemilikan Manajerial 

dan Kepemilikan Institusional), Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan 

Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Komite Audit berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

2. Untuk mengetahui Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba. 

3. Untuk mengetahui Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap 

Manajemen Laba. 

4. Untuk mengetahui Profitabilitas berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

5. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen 

Laba. 
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6. Untuk mengetahui Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

7. Untuk mengetahui Corporate Governance (Komite Audit, Kepemilikan 

Manajerial dan Kepemilikan Institusional), Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan dan Leverage berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang diperoleh dalam 

perkuliahan dan sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta 

menambah referensi tentang “Pengaruh Corporate Governance, 

Profitabilitas, Ukuran Perusahaandan Leverage terhadap Manajemen 

Laba.” 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa pada 

umumnya sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam 

penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. 

3. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan penelitian lain 

yang tertarik untuk mengembangkan dan menganalisa lebih lanjut studi 

mengenai masalah yang tersaji dalam tulisan ini dan sebagai pertimbangan 

referensi pustaka mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 
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4. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan menjadi indikator untuk pemerintah agar 

lebih memperhatikan perusahaan yang terindikasi melakukan manipulasi 

laba. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sebagai pedoamn agar lebih terarah, maka penulis membagi 

pembahasan ini kedalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori berkaitan yang mendukung, penelitian 

terdahulu yang dilengkapi dengan mapping penelitian, model 

penelitian, serta pengembanagan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai penjelasan tentang tiap-tiap 

variabel penelitian, populasi dan sampel dari penelitian, jenis dan 

sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan analisis penelitian yang 

menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis dan, interpretasi 

data. 
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BAB V : PENUTUP 

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan peneliti atas penelitian 

yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran yang diberikan 

peneliti untuk peneliti yang akan melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 


