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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pasar modal memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan dalam 

waktu singkat bagi setiap investor. Namun, sebelum memutuskan untuk 

berinvestasi di pasar modal terlebih dahulu investor akan meramalkan untung atau 

rugi. Mengevaluasi kemungkinan hasil yang akan diterima dari investasi tersebut 

dengan cara menyelidiki dan mencari informasi yang selengkap mungkin 

mengenai kondisi, prospek ekonomi ataupun kinerja perusahaan tempat dana di 

investasikan. 

Salah satu informasi bagi pihak eksternal dalam menilai kinerja 

perusahaan adalah laporan keuangan yang merupakan output dan hasil akhir dari 

proses akuntansi yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai 

salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan (Harahap, 2007:201). Salah 

satu informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai 

laba perusahaan. Informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan sumber daya 

ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus 

kas dari sumber daya yang ada, dan untuk menilai efektivitas manajemen dalam 

memanfaatkan sumber daya tambahan.  

IAI (2009) tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan 

keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan yang berkualitas yaitu laporan yang 
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terbebas dari rekayasa dan mengungkapkan informasi yang sesuai dengan fakta 

sebenarnya yang menjadi kepentingan bagi banyak pihak. Laporan keuangan 

merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen perusahaan kepada pihak-

pihak yang berkepentingan, seperti pemegang saham, investor, kreditor, 

pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya. 

Kinerja manajemen perusahaan tercermin pada laba yang terkandung 

dalam laporan laba rugi. Menurut Statement of Financial Accounting Concept 

Nomor 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen. Selain itu informasi laba juga membantu 

pemilik atau pihak lain dalam menaksir earnings power perusahaan dimasa yang 

akan datang. Informasi laba ini sering menjadi target rekayasa tindakan oportunis 

manajemen untuk memaksimumkan kepuasannya. 

Tindakan oportunis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan 

akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan maupun 

diturunkan sesuai dengan keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba 

sesuai dengan keinginannya ini dikenal dengan istilah manajemen laba.Pada 

dasarnya praktek manajemen laba tidak menyalahi prinsip-prinsip akuntansi yang 

diterima umum, namun adanya praktek ini dapat mengikis kepercayaan 

masyarakat terhadap laporan keuangan eksternal dan menghalangi kompetensi 

aliran modal di pasar modal. Praktek ini juga dapat menurunkan kualitas laporan 

keuangan suatu perusahaan. Manajemen laba juga merupakan hal yang merugikan 

investor karena mereka tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai posisi 

keuangan perusahaan. 
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Menurut Wild (2005) dalam Ari (2012), manajemen laba merupakan hasil 

akuntansi akrual yang paling bermasalah.Penggunaaan penilaian dan estimasi 

dalam akuntansi akrual mengizinkan manajer untuk menggunakan informasi di 

dalam perusahaan dan pengalaman mereka untuk menambah kegunaan angka 

akuntansi. Namun beberapa manajer menggunakan kebebasan ini untuk 

mengubah angka akuntansi terutama laba untuk kepentingan pribadi sehingga 

mengurangi kualitasnya. 

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen laba 

adalah tindakan campur tangan pihak manajemen dalam proses laporan keuangan 

eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri. 

Perbedaan kepentingan pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan 

menyebabkan informasi yang dibutuhkan satu pihak dengan pihak yang lain 

menjadi berbeda. Untuk itu laporan keuangan harus dapat mengakomodasi dan 

menfasilitasi semua kebutuhan itu dengan baik. Seperti yang terjadi pada 

perusahaan Olympus Corporation yang telah melakukan manajemen laba dengan 

menyelundupkan dana sangat besar untuk menutupi kerugiannya di investasi 

saham, jumlah kerugian yang disembunyikan mencapai 130 milyar yen. Dan juga 

terjadi pada perusahaan Real Estate dan Properti, PT Alam Sutera Realty Tbk 

yang melakukan manajemen laba dengan tindakan perataan laba sebesar 0.86% 

pada tahun 2011, dan juga terjadi pada perusahaan PT Duta Pertiwi Tbk yang 

melakukan tindakan perataan laba sebesar 0.27% pada tahun 2011. Tindakan 

perataan laba ini menyebabkan pengungkapan informasi mengenai penghasilan 

bersih atau laba menjadi menyesatkan, sehingga akan menyebabkan terjadinya 
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kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan khususnya pihak eksternal. Peningkatan perataan laba diindikasikan 

karena profitabilitas, leverage dan total aktiva. Perusahaan dengan menggunakan 

leverage yang tinggi membuat perusahaan berusaha untuk memberikan informasi 

laba yang lebih baik, agar para kreditur masih percaya kepada perusahaan 

tersebut. Semakin tinggi leverage, maka perusahaan semakin melakukan perataan 

laba. Karena leverage keuangan yang lebih besar tidak diragukan lagi 

meningkatkan resiko bagi para pemegang saham. 

Diskriminasi pasar dan persaingan menjadi suatu hal tolak ukur 

perusahaan di mata dunia Bursa Efek Ekonomi sehingga menimbulkan dorongan 

atau tekanan pada perusahaan efek untuk berlomba-lomba dalam menunjukkan 

kualitas dan kinerja yang baik.Pendeteksian terhadap tindakan manajemen laba 

dalam laporan keuangan dapat dilakukan melalui penggunaan Akrual yaitu 

metode akuntansi di mana setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran diakui 

atau dicatat. Jumlah akrual dapat dilihat dari perhitungan laba yang terdiri dari 

discretionary accrual dan non discretionary accrual. Discretionary accrual 

adalah merupakan komponen akrual dari manajemen laba yang dilakukan 

manajer, misalnya dengan cara menaikkan biaya amortisasi dan depresiasi, 

mencatat persediaan yang sudah usang. Non discretionary accrual merupakan 

akrual yang diharapkan terjadi seiring berubahnya aktivitas operasional 

perusahaan (Widyaningdyah, 2001). 

Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan, secara langsung 

keberadaan komisaris independen menjadi sangat penting karena didalam praktek 
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sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang 

mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) 

serta stakeholder lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang 

menggunakan dana masyarakat di dalam pembiayaan usahanya. Semua komisaris 

pada hakikatnya harus bersikap independen dan diharapkan mampu melaksanakan 

tugasnya secara independen, semata-mata untuk kepentingan perusahaan, terlepas 

dari pengaruh dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang dapat 

berbenturan dengan kepentingan pihak lain. 

Penelitian terdahulu mengenai komisaris independen hasil yang 

diungkapkan pun berbeda-beda. Menurut Ryan (2011) dan Mintara (2008) bahwa 

keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba 

dikarenakan penerapan corporate governance baru dirasakan dampaknya dalam 

waktu yang panjang, setelah semua aturan dilaksanakan sesuai mekanisme yang 

ada. Dalam penyesuaian ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga 

belum terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Namun 

pendapat tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Ujiyantho dan Pramuka (2007) dan Gea (2013) mengungkapkan bahwa 

keberadaan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba artinya 

keberadaan komisaris independen pada dewan komisaris akan mengurangi 

tindakan manajemen laba. 

Kompensasi bonus merupakan salah satu penghargaan yang diberikan oleh 

perusahaan atas jasa karyawan. Pada umumnya, tujuan setiap organisasi dalam 

merancang sistem kompensasi adalah untuk memikat karyawan dan menahan 
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karyawan yang kompeten. Selain itu, kompensasi harus bisa memotivasi para 

karyawan serta mematuhi semua peraturan hukum. Penelitian Healy (1985) dalam 

Andiany (2011) menggunakan pendekatan program bonus manajemen, yaitu 

bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara 

batas bawah (bogey) dan batas atas (cap). Ketika laba berada di bawah (bogey) 

manajer tidak mendapatkan bonus, dan ketika laba berada diatas (cap) manajer  

mendapatkan bonus tetap. 

Selain komposisi komisaris independen, kompensasi bonus, reputasi 

auditor juga di perlukan untuk lebih meningkatkan lagi kualitas informasi yang 

terdapat dalam laporan keuangan perusahaan sesuai tugasnya.Auditing harus 

dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen. Hal itu berarti auditor 

harus memiliki kemampuan, dapat bersikap netral atau tidak memihak dan 

bersikap objektif agar laporan auditor yang dikeluarkan memiliki kredibilitas yang 

tinggi. Kompetensi dan independensi yang dimiliki oleh auditor juga akan 

membuat para pengguna laporan keuangan merasa yakin dan percaya atas laporan 

keuangan yang telah di audit, sebab para pengguna laporan keuangan akan 

mengambil keputusan investasi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit 

tersebut. 

Faktor lain yang dapat menimbulkan manajemen laba oleh manajer, yaitu 

leverage. Hutang yang digunakan secara efektif dan efisien akan meningkatkan 

nilai perusahaan, namun apabila dilakukan dengan alasan untuk menarik perhatian 

para kreditur, maka justru akan memicu terjadinya praktik manajemen laba. 

Perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi akibat besarnya hutang 

dibandingkan aktiva yang dimiliki perusahaan, diduga melakukan manajemen 
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laba karena perusahaan terancam default, yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban 

membayar hutang pada waktunya (Shanti dan Yudhanti, 2007). Veliandina (2013) 

dan Vanian (2014) melakukan penelitian yang menghasilkan kesimpulan bahwa 

leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan hasil penelitian Anisa 

Elfira (2009) dan Maria (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu bahwa 

leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya 

yang mereplikasi variabel Manajemen Laba sebagai variabel dependen pada 

penelitian Yusmawarni (2014). Untuk membedakannya dengan penelitian 

sebelumnya maka peneliti melakukan beberapa perubahan di antaranya adalah : 

(1) Penelitian ini menambahkan variabel leverage, karena tidak konsistennya 

penelitian terdahulu mengenai pengaruh leverage terahadap manajemen laba. 

Menurut pemahaman peneliti bahwa perusahaan yang memiliki leverage yang 

tinggi cendrung untuk melakukan tindakan manajemen laba, dari pemahaman ini 

peneliti tertarik untuk menambahkan variabel leverage sebagai variabel 

independen. (2) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

Real Estate dan Properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 

periode 2013 hingga 2015. Sedangkan populasi yang digunakan dalam penelitian 

Yusmawarni (2014) adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada periode 2012 hingga 2014. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul 

Pengaruh Reputasi Auditor, Komposisi Komisaris Independen, Kompensasi 

Bonus Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Real 

Estate Dan Properti Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang 

dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh reputasi auditor terhadap manajemen laba ? 

2. Apakah terdapat pengaruh komposisi komisaris independen terhadap 

manajemen laba ? 

3. Apakah terdapat pengaruh kompensasi bonus terhadap manajemen laba ? 

4. Apakah terdapat pengaruh leverage terhadap manajemen laba ? 

5. Apakah terdapat pengaruh reputasi auditor, komposisi komisaris independen, 

kompensasi bonus dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan 

real estate dan properti yang terdaftar di bei tahun 2013-2015 ? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh reputasi auditor terhadap 

manajemen laba. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh komposisi komisaris independen 

terhadap manajemen laba. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompensasi bonus terhadap 

manajemen laba. 

4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh leverage terhadap manajemen 

laba. 
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5. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh reputasi auditor, komposisi 

komisaris independen, kompensasi bonus dan leverage secara bersama-sama 

terhadap manajemen laba pada perusahaan real estate dan properti yang 

terdaftar di bei tahun 2013-2015. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam bidang manajemen laba khususnya. 

2. Bagi investor 

Mengingat kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba pada 

suatu perusahaan, maka penelitian ini adalah diharapkan dapat mencapai 

acuan investor dalam mengambil keputusan. 

3. Bagi Perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan perusahaan dapat membuat 

laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga informasi 

yang diberikan perusahaan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan. 

4. Bagi Civitas Akademik 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual 

bagi pengembangan literature tentang manajemen laba sehingga dapat 

dijadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya. 
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1.4 Sistematika Penulisan  

Dalam memperoleh gambaran secara umum bagian-bagian yang akan 

dibahas dalam penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi masing-

masing bab dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memuat tentang 

landasan teori yang mendasari penelitian ini, yang berkaitan dengan 

masalah penelitian dan juga diuraikan tentang hipotesis-hipotesi 

penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada Bab ini akan membahas tentang desain penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, operasional penelitian, variabel 

penelitian dan alat analisis. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada Bab ini mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang 

menguraikan segala pengujian pada variabel independen dan 

dependen penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian dan saran untuk pihak 

yang terkait. 

 


