
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan. Dalam 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Laporan Keuangan adalah 

laporan yang menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain 

yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik 

ekonominya (IAI, 2002 : par 47). Tujuan laporan keuangan adalah untuk 

memberikan gambaran mengenai hasil-hasil yang telah dicapai dalam satu periode 

waktu yang telah berlalu, membantu pengguna untuk membuat keputusan bisnis 

yang relevan sehingga perusahaan dapat mempertahankan dan meningkatkan 

kembali posisi keuangan dan kinerjanya, serta berfungsi juga sebagai alat 

pertanggung jawaban manajemen. 

Secara umum, laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, 

laporan laba ditahan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (PSAK 

No.1).Didalam laporan keuangan, laporan laba rugi menjadi salah satu perhatian 

utama bagi investor, karena melalui laporan laba rugi ini kinerja perusahaan dapat 

dinilai. Selain itu informasi laba juga digunakan oleh investor atau pihak lain yang 

berkepentingan sebagai indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam 

perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat pengembalian dan indikator untuk 

kenaikan kemakmuran (Ghozali dan Chariri, 2007 : 350). Dengan adanya 

informasi asimetri dan kecenderungan dari pihak eksternal (investor) yang lebih 
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memperhatikan informasi laba sebagai parameter kinerja perusahaan akan 

mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi dalam menunjukkan 

informasi laba, yang disebut sebagai manajemen laba (Earnings management). 

Manajemen laba diukur dengan menggunakan proxy Discretionary 

accrual (DA), yang mana Discretionary accrual adalah komponen akrual yang 

berada dalam kebijakan manajer, artinya manajer memberikan investasinya dalam 

proses pelaporan akuntansi. Terdapat lima model yang digunakan dalam 

mengukur Discretionary accrual, yaitu :Healy Model, DeAngelo Model, Jones 

model, Modified Jones model dan Industry model. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Dechow (1995) dan Abdurrahman (2015) menguji berbagai 

alternatif model akrual yang digunakan untuk mengukur manajemen laba dan 

mereka menyatakan bahwa Modified Jones model (1991) adalah model yang 

paling baik untuk menguji manajemen laba. 

Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk 

mengintervensikan atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan 

tujuan untuk mengkelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi 

keuangan (Sulistyanto, 2008 : 6). Scott (2003) mendefenisikan manajemen laba 

dengan tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk 

memperoleh tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau 

meningkatkan nilai pasar perusahaan mereka. Dimana manajemen laba 

menghasilkan pelaporan keuangan yang tidak netral dimana didalamnya manajer 

secara intensif melakukan campur tangan untuk menghasilkan beberapa 

keuntungan pribadi 
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Sedangkan Setiawati dan Na’im (2000) mendefinisikan manajemen laba 

sebagai perbuatan yang tidak dibenarkan dan melanggar prinsip akuntansi. 

Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas 

laporan keuangan, dan menambah keraguan dalam laporan keuangan dan dapat 

mengganggu pemakaian laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil 

rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa. 

Tindakan manajemen laba dalam laporan keuangan menyebabkan 

pengungkapan informasi mengenai penghasilan laba menjadi menyesatkan, hal 

tersebut akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan 

oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, khususnya pihak 

eksternal. Praktik manajemen laba ini tidak akan terjadi jika laba yang diharapkan 

tidak terlalu berbeda dengan laba yang sesungguhnya. Manajer sebagai pengelola 

berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik, 

namun informasi yang disampaikan kadang tidak sesuai dengan kondisi 

perusahaan yang terjadi. 

Hingga saat ini manajemen laba masih menjadi fenomena yang umum 

terjadi dikalangan perusahaan.Tindakan manajemen laba telah memunculkan 

beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi. Fenomena mengenai manajemen 

laba yaitu terjadi pada kasus PT Inovisi Infracom (INVS) dan Grup Bakrie. 

Kasus PT Inovisi Infracom (INVS) terjadi pada tahun 2015.Dalam kasus 

ini Bursa Efek Indonesia (BEI) menemukan indikasi salah saji dalam laporan 

keuangan INVS periode September 2014. Dalam keterbukaan informasi INVS 

bertanggal 25 February 2015, ada delapan item dalam laporan keuangan INVS 
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yang harus diperbaiki. BEI meminta INVS untuk merevisi nilai asset tetap, laba 

bersih per saham, laporan segmen usaha, kategori instrument keuangan, dan 

jumlah kewajiban dalam informasi segmen usaha. Selain itu, BEI juga meyatakan 

manajemen INVS salah sah item pembayaran kas kepada karyawan dan 

permintaan (pembayaran ) bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas. 

Pada periode semester pertama 2014 pembayaran gaji pada karyawan Rp. 1,9 

Triliun. Namun, pada kuartal ketiga 2014 angka pembayaran gaji pada karyawan 

turun menjadi Rp. 54 Milyar. Sebelumnya, manajemen INVS telah merevisi 

laporan keuangannya untuk periode Januari hingga September 2014. Dalam 

revisinya tersebut, beberapa nilai pada laporan keuangan mengalami perubahan 

nilai, salah satu contohnya adalah penurunan nilai asset tetap menjadi Rp. 1,16 

triliun setelah revisi dari sebelumnya diakui sebesar Rp. 1,45 triliun. Inovisi juga 

mengakui laba bersih per saham berdasarkan laba periode berjalan. Praktik ini 

mejadikan laba bersih per lembar saham periode berjalan yang diatribusikan 

kepada pemilik entitas induk (http:///www.bareksa.com). 

Kasus manipulasi laba lainnya juga terjadi pada perusahaan milik Grup 

Bakrie. Indonesia Coruption Watch (ICW) melaporkan penjualan tiga perusahaan 

tambang batu bara milik Grup Bakrie kepada Derektorat Jendral Pajak. ICW 

menduga rekayasa pelaporan yang dilakukan PT Bumi Resources Tbk dan anak 

usaha sejak tahun 2003-2008 tersebut menyebabkan kerugian bagi Negara sebesar 

US$ 620,49 juta. Koordinasi Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, 

Firdaus Ilyas mengatakan dugaan manipulasi laporan penjualan terjadi pada PT 

http://www.bareksa.com/
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Kaltim Prima Coa (KPC), PT Arutmin Indonesia (Aritmin), dan induk kedua 

perusahaan tersebut, yakni PT Bumi Resiurces Tbk (Bumi).  

Hasil perhitungan ICW dengan menggunakan berbagai data primer 

termasuk laporan keuangan yang telah diaudit, menunjukkan laporan penjualan 

Bumi selama 2003-2008 lebih rendah US$ 1,06 milyar dari sebenarnya. 

Akibatnya, selama itu pula diperkirakan kerugian Negara dari kekurangan 

pemerintah Dana Hasil Produksi Barubara (royalti) sebesar US$ 143,29 juta. 

(http:///www.tempo.com) 

Dari kedua kasus tersebut menggambarkan bahwa penerapan manajemen 

laba dalam suatu perusahaan akan memiliki dampak negative terhadap perusahaan 

dan juga dapat merugikan pihak eksternal yang memiliki kepentingan terhadap 

perusahaan tersebut. Dengan adanya manajemen laba, akan berdampak pada 

perubahan informasi yang tedapat dalam laporan keuangan perusahaan yang dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan investor ataupun pihak internal lain yang 

bergantung pada informasi yang ada dalam laporan keuangan. 

Terdapat banyak faktor yang menjadi motivasi manajer dalam melakukan 

manajemen laba, diantaranya arus kas bebas (free cash flow), ukuran perusahaan 

(firm size), leverage keuangan dan intelectual capital. Ross et.al dalam Rosdini 

(2009) mendefinisikan free cash flow sebagai kas perusahaan yang dapat 

didistribusi kepada kreditur atau pemegang saham yang tidak digunakan untuk 

modal kerja (working capital) atau investasi pada aset tetap. Perusahaan dengan 

aliran kas bebas berlebih menunjukkan memiliki kinerja yang lebih baik 

dibandingkan perusahaan lainnya karena perusahaan tersebut dapat memperoleh 

http://www.tempo.com/
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keuntungan atas berbagai kesempatan yang mungkin tidak dapat diperoleh 

perusahaan lain. Perusahaan dengan aliran kas bebas tinggi bisa diduga lebih 

mampu bertahan dalam situasi yang buruk. Sedangkan aliran kas bebas negatif 

berarti sumber dana internal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan 

investasi perusahaan sehingga memerlukan tambahan dana eksternal baik dalam 

bentuk hutang maupun penerbitan saham baru. Aliran kas bebas menunjukkan 

gambaran bagi investor bahwa dividen yang dibagikan oleh perusahaan tidak 

sekedar strategi menyiasati pasar dengan maksud meningkatkan nilai perusahaan. 

Jensen (1986) menyatakan bahwa jika arus kas bebas dalam perusahaan 

tidak digunakan atau diinvestasikan untuk memaksimalkan atau menyeimbangkan 

pendapatan pemegang saham dalam bentuk investasi yang menguntungkan, maka 

akan meningkatkan masalah keagenan. Investor akan merasa bahwa manajemen 

tidak mampu memberikan keuntungan kepada pemilik perusahaan. Sebagai 

hasilnya, perusahaan akan dapat berada pada posisi pertumbuhan yang rendah. 

Tidak adanya sistem pengawasan yang efektif atau tindakan disipliner oleh 

pemegang saham independen, maka manajer dapat mengaburkan informasi atas 

tindakan mereka dengan meminimalkan pengungkapan atau melakukan 

manipulasi akuntansi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Devi (2012) serta Sungiri dan Abdullah 

(2003:19) telah melakukan penelitian tentang arus kas bebas dan menyebutkan 

bahwa arus kas bebas memiliki perngaruh positif terhadap manajemen laba. 

Namun, menurut Jones dan Sharma (2001) serta Ahmad (2011) menyebutkan 

bahwa arus kas bebas memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap 
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manajemen laba. Hal ini berarti bahwa semakin besar arus kas bebas maka 

perusahaan cenderung melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan 

labanya. 

Ukuran perusahaan (firm size) adalah ukuran perusahaan yang ditentukan 

dari jumlah aset yang dimiliki perusahaan yang ditentukan dari jumlah aset yang 

dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan dapat ditentukan berdasarkan jumlah 

tenaga kerja, kapitalisasi pasar, total penjualan, total nilai aktiva, dan sebagainya. 

Semakin besar kapitalisasi pasar menandakan semakin perusahaan diketahui oleh 

masyarakat, semakin besar penjualan menandakan perputaran uang semakin 

banyak, dan semakin besar aktiva menandakan modal yang ditanam semakin 

banyak. Total aset digunakan sebagi proksi ukuran perusahaan. Pemilihan total 

aset dikarenakan total aset relatif lebih stabil daripada ukuran lain untuk menilai 

ukuran perusahaan (Sudarmadji dan Sularto, 2007).  

Muliati (2011) serta Jao dan Pagalung (2011) menemukan bahwa ukuran 

perusahaan dengan manajemen laba berpengaruh negatif. Perusahaan besar 

kurang memiliki motivasi dalam melakukan praktik manajemen laba. Hal ini 

dikarenakan pemegang saham dan pihak luar di perusahaan besar dianggap lebih 

kritis dibandingkan dengan perusahaan kecil. Namun, Rahmani dan Mir (2013) 

menemukan bahwa ukuran perusahaan dan manajemen laba berpengaruh positif. 

Perusahaan besar mempunyai dorongan yang cukup besar untuk melaksanakan 

parktik manipulasi laba, alasan utamanya karena perusahaan yang berukuran besar 

harus dapat memenuhi ekspektasi yang tinggi dari pemegang saham atau 

investornya. 
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Leverage keuangan (financial leverage) digunakan untuk mengetahui 

besarnya penggunaan utang dalam struktur modalnya oleh suatu perusahaan. 

Apabila pihak manajemen memutuskan untuk melakukan pinjaman utang sebagai 

alternativ pendanaan, maka bias dikatakan perusahaan telah melakukan leverage 

keuangan. Penggunaan leverage keuangan yang banyak akan dapat meningkatkan 

tingkat pengembalian yang diharapkan namun juga dapat meningkatkan resiko 

yang berakibat buruk bagi perusahaan. Penggunaan utang dalam investasi 

merupakan sebagai tambahan untuk mendanai aset perusahaan dan diharapkan 

dengan bertambahnya aset perusahaan akan meningkatkan aktivitas operasional 

perusahaan sehingga pada akhirnya akan meningkatkan keuntungan (laba) bagi 

perusahaan ataupun keuntungan bagi pemilik perusahaan. 

Leverage keuangan dianggap menguntungkan apabila laba yang diperoleh 

lebih besar dari pada beban tetap yang timbul akibat penggunaan utang tersebut, 

namun disisi lain penggunaan leverage keuangan juga dapat berpotensi negatif. 

Hal ini dikarenakan penggunaan leverage keuangan yang tidak disertai dengan 

peningkatan dalam aktivitas operasional usaha atau perusahaan tidak mampu 

memaksimalkan tingkat perputaran aset yang dimilikinya. Hubungan antara 

manajemen laba dengan leverage keuangan  adalah mengenai kebijakan  utang 

yang merupakan salah satu dari alternatif dalam pendanaan perusahaan selain 

menjual saham dipasar modal. Untuk menghindari pelanggaran perjanjian utang 

dengan pihak kreditor, pihak manajer termotivasi untuk melakukan manajemen 

laba dan perusahaan yang memenuhi perjanjian utangnya maka akan mendapatkan 

penilaian kinerja yang baik dari pihak kreditor. Devi (2012), Najmi (2015) dan 
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Sungiri dan Abdullah (2003:19) telah melakukan penelitian tentang leverage 

keuangan dan menyebutkan bahwa leverage keuangan berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba dan Manurung (2010) dan Faradhilla (2010) 

menyebutkan bahwa leverage keuangan berpengaruh negatif yang signifikan 

terhadap manajemen laba.  

Sejarah munculnya manajemen intellectual capital dimulai pada tahun 

1980 pada saat para manajer, akademis dan konsultan mulai menyadari bahwa 

intangible asset yang dimiliki suatu perusahaan merupakan intellectual capital 

yang sering kali menjadi faktor penentu utama perolehan laba suatu perusahaan. 

intellectual capital mengacu pada pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

oleh suatu kolektivitas sosial, seperti sebuah organisasi, komunitas intelektual, 

atau praktek profesional. Secara umum, intellectual capital didefinisikan sebagai 

jumlah dari apa yang dihasilkan oleh tiga elemen utama organisasi yang berkaitan 

dengan pengetahuan dan teknologi yang dapat memberikan nilai lebih bagi 

perusahaan berupa keunggulan bersaing organisasi. 

Informasi laba merupakan salah satu sarana informasi penting di dalam 

laporan keuangan perusahaan yang berperan sebagai sinyal kinerja perusahaan, 

serta sangat dipengaruhi oleh sumber daya dan kemampuan yang dimiliki oleh 

perusahaan. Menurut Tendy et al (2016) globalisasi dan inovasi teknologi 

memunculkan suatu pandangan baru dalam dunia bisnis yaitu kemakmuran suatu 

perusahaan akan tergantung pada penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari 

pengetahuan yang disebut intellectual capital. Chen et al (2004) menyatakan 

ekonomi industri dengan fitur kombinasi optimal faktor produksi dan kekayaan 
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ekonomi, yaitu aset berwujud dan fisik, telah memberikan tempat untuk ekonomi 

berbasis pengetahuan, sebagai faktor kunci, memainkan peran penting dalam 

menciptakan nilai dan kekayaan. Karena pada saat ekonomi berbasis pengetahuan, 

modal intelektual (intellectual capital) menjadi jauh lebih penting daripada modal 

yang disetor. 

Ada beberapa penelitian tentang peran IC yang signifikan dalam 

mepengaruhi pengelolaan manajemen laba suatu perusahaan seperti yang 

dilakukan berikut ini: Darabi et al (2012) dengan menggunakan sampel sebanyak  

158 perusahaan dan 948 tahun observasi  perusahaan dari Tehran Stock Exchange 

menunjukkan  IC dan komponen sumberdaya manusia (human capital 

component) memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laba yang 

diproksikan dengan discretionary accruals. Darabi et al (2014), Galdipour et al 

(2014) dan Tendy (2016) memberikan hasil yang  menunjukkan manajemen laba 

(earnings management) dan IC secara signifikan berhubungan satu sama lain. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

beberapa hal. Penelitian sebelumnya hanya menggunakan dua variabel yaitu arus 

kas bebas dan leverage keuangan, maka dipenelitian ini penulis menambahkan 

ukuran perusahaan (firm size) dan intellectual capital sebagai variabel 

pembedanya. Periode tahun dan perusahaan yang diteliti juga berbeda, penelitian 

terdahulu menggunakan perusahaan property dan real estate dengan periode 

waktu 2008 sampai dengan 2011.Sedangkan penelitian ini menggunakan 

perusahaan manufaktur dengan periode waktu 2012 sampai dengan 2016. 
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Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka 

peneliti ingin melakukan penelitian guna mengetahui hasil yang sebenarnya 

terjadi dengan data yang relevan dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Free 

Cash Flow, Firm Size, Leverage Keuangan dan Intellectual Capital Terhadap 

Manajemen Laba Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di 

Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah free cash flow mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakan firm size mempunyai pengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah leverage keuangan mempunyai pengaruh terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia? 

4. Apakah intellectual capital mempunyai pengaruh terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek 

Indonesia? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dilakukanxcnya penelitian oleh penulis 

adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana free cash flow berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana fim size berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 
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3. Untuk mengetahui sejauh mana leverage berpengaruh terhadap 

manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

4. Untuk mengetahui sejauh mana intellectual capital berpengaruh 

terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti : sebagai bahan pembelajaran mengenai free cash flow, 

firm size, leverage keuangan danintellectual capital serta bagaimana 

pengaruhnya terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi Manajemen Perusahaan : hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pihak manajemen perusahaan. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya : hasil ini diharapkan dapat memberikan 

tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademis dan dapat diajukan 

sebagai acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian yang 

dilakukan, maka disusunlah sistematika penulisan yang berisi tentang hal-hal yang 

akan dibahas dalam setiap bab sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar 

belakang yang timbul, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 
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penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bab ini akan 

diuraikan mengenai latar belakang masalah yaitu Analisis 

Pengeruh free cash flow, Firm Size, Leverage Keuangan dan 

intellectual capitalterhadap Manajemen Laba. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa landasan teori serta teori  

teori tentang variable yang bersangkutan yaitu Free Cash Flow, 

Firm Size, Leverage Keuangan, intellectual capitaldan 

Manajemen Laba. Penelitian yang dilakukan sebelumnya, 

kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan variable penelitian dan definisi 

operasiaonal, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data dan metode analisis data yang akan digunakan 

dalam penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini menjelasan mengenai analisis interpensi dari hasil 

temuan yang diperoleh selama penelitian.Bab ini bertujuan untuk 

menjawab rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh 

penulis. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan serta saran yang 

diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran 
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yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk 

penelitian selanjutnya. 

 


