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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di dunia bisnis sering kita dengar dimana perusahaan berusaha

meningkatkan laba dengan tujuan untuk menarik minat investor untuk

berinvestasi pada perusahaan mereka, dengan adanya tambahan modal  investasi

tersebut meka suatu perusahaan akan mendapat suntikan dana dan mampu

meningkatkan produktivitas pada perusahaan sehingga perusahaan mampu

memperuleh laba  semaksimal mungkin.

Tak jarang perusahaan juga sering membuat laporan keuangan dengan

mengecilkan laba agar perusahaan mereka tidak di kenai pajak yang tinggi. suatu

perusahaan harus menilai dan menelisik lebih dalam pengukuran kualitas laba

dengan kinerja perusahaan agar laporan keuangan yang dihasilkan bisa benar-

benar mewakili keadaan kondisi perusahaan.

Tujuan utama berdirinya suatu bank adalah untuk memperoleh keuntungan

semaksimal mungkin guna membiayai seluruh kegiatan perusahaan, melalui

kegiatan operasional hingga kegiatan ekspansi untuk kegiatan dimasa yang akan

datang. Hal yang amat penting bagi suatu bank  untuk mendapatkan keuntungan

secara terus menerus, sebab dengan adanya perolehan keuntungan secara terus

menurus akan  kelangsungan hidup sebuah bank akan semakin terjamin dan dapat

terus berkembang (Yusti Hajar, 2008).

Perbankan juga melakukan kegiatan jasa–jasa pendukung lainnya yang

mendukung langsung dan tidak langsung kelancaran kegiatan menghimpun dan
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menyalurkan dana. Jasa perbankan lainnya antara lain: jasa pemindahan uang

(transfer), jasa penagihan (inkaso), jasa kliring (clearing), jasa penjualan mata

uang asing (valas), serta jasa bank lainnya. Kelengkapan jasa yang ditawarkan

sangat tergantung dari kemampuan bank masing–masing. Dengan kata lain

semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang

ditawarkan (Asad Ridjal Nur dan Sultan Syah; 2013).

Kemampuan bank dapat dilihat dari segi permodalan, manajemen serta

fasilitas yang dimilikinya. Setiap perusahaan, baik bank maupun non bank pada

suatu waktu (periode tertentu) akan melaporkan semua kegiatan keuangannya.

Laporan keuangan ini bertujuan memberikan informasi keuangan perusahaan,

baik kepada pemilik, manajemen, maupun pihak luar yang berkepentingan

terhadap laporan tersebut (Asad Ridjal Nur dan Sultan Syah; 2013).

Dalam dunia perbankan, bank sering juga sering melakukan pemberikan

kredit kepada pihak-pihak luar seperti kepada perusahaan maupun perseorangan,

dengan pemberian kredit ini bang akan mendapatkan keuntungan dari bunga yang

diberikan atas pemberian kredit terhadap pihak luar. Namun tak jarang pemberian

kredit ini mendapat kendala berupa kridit macet, dengan terjadinya kridit macet

bank akan bank tidak akan mempu memperoleh laba semaksimal mungkin,

dengan demikian kualitas laba akan rendah.

Kualitas laba merupakan sesuatu yang sentral dan penting dalam dunia

akuntansi karena berdasarkan kualitas laba tersebut profesi akuntansi

dipertaruhkan. Investor, kreditor dan para pemangku kepentingan lainnya

mengambil keputusan salah satunya berdasar pada laporan keuangan, apabila
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kualitas laba yang disajikan tidak dapat di andalkan maka para pemangku

kepentingan tidak dapat percaya lagi pada profesi akuntansi. Oleh karena itu

berbagai upaya dan studi terus dilakukan agar dapat menyusun laporan keuangan

dengan kualitas laba yang tinggi.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi keuangan yang

diberikan oleh perusahaan kepada publik terutama para investor dan kreditur.

Salah satu unsur dalam laporan keuangan yang paling banyak diperhatikan dan

dinanti-nantikan informasinya adalah laporan laba rugi. Laba yang berhasil

dicapai oleh suatu perusahaan merupakan salah satu ukuran kinerja dan menjadi

pertimbangan oleh para investor atau kreditur dalam pengambilan keputusan

untuk melakukan investasi atau untuk memberikan tambahan kredit.

Pelaporan keuangan perusahaan dan pengungkapan perusahaan yang ada

dalam konteks yang dinamis, terus berubah sejalan dengan dunia bisnis.

Perusahaan diuntungkan jika mereka lincah dalam beradaptasi dengan struktur

perusahaan dan mengembangkan atau memanfaatkan instrumen keuangan yang

inovatif dan canggih. Ditengah perkembangan dunia bisnis berdiri profesi

akuntansi yang perlu untuk menjamin pelaporan lanjutan dan integritas laporan

keuangan.

Masih ingat dalam ingatan kita kasus pada bank Century yang laporan

keuangannya dimanipulasi oleh pemiliknya yaitu Robert Tantular. Jumlah yang di

gelapkan diduga sebesar 13 triliun.dugaan manipulasi tersebut dikuatkan dengan

adanya temuan badan pemeriksa keuangan (BPK) yang menyatakan posisi rasio

kecukupan modal Century per Oktober 2008 adalah -3,5 persen.
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Sedangkan dalam laporan keuangan unaudlted per September 2008 yang

dilaporkan manajemen laba menyebutkan rasio kecukupan modal Century 2,5

persen. Padahal Bank Century baru saja mendapat fasilitas pinjaman jangka

pendek  dari BI. Di tambah lagi lanjutan manajemen laba banyak melakukan

kredit fiktifdalam laporan keuangannya serta aset-aset yang ternyata bodong.

Dalam kasus ini pemilik perusahaan berusaha menyajikan laporan

keuangan dalam bentuk laba yang stabil dan perusahaan dalam keadaan aman dan

baik-baik saja. Namun dibalik itu semua, ternyata perusahaan justru sedang

mengalami kesulitan. Manipulasi itu dilakukan semata-mata agar perusahaan tetap

mendapat tambahan dana dari pihak luar.

Bagi investor, laporan laba dianggap mempunyai informasi untuk

menganalisis saham yang diterbitkan oleh emiten. Kualitas laba penting bagi

mereka yang menggunakan laporan keuangan untuk tujuan kontrak dan

pengambilan keputusan investasi (Schipper dan Vincent, 2003 dalam Sovi

Ismawati Rahayu, 2008).

Analis mencoba mengetahui atau memprediksi laba atau arus kas

memerlukan informasi yang berbeda dari manajer dalam meninjau alokasi dan

pemanfaatan aset. Investor mencoba untuk menggunakan langkah-langkah yang

relatif baru seperti nilai tambah ekonomis.

Tujuan utama perusahaan, adalah meningkatkan nilai perusahaan.

Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan

para pemakainya seperti investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan akan

berkurang (Siallagan dan Machfoedz, 2006) dalam ( Christian Paulus, 2012).
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Fama (1978) dalam Christian Paulus (2012), menyatakan nilai perusahaan

akan tercermin dari harga pasar sahamnya. Laba sebagai bagian dari laporan

keuangan yang tidak menyajikan fakta yang sebenarnya tentang kondisi ekonomis

perusahaan dapat diragukan kualitasnya. Laba yang tidak menunjukkan informasi

yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan pihak pengguna

laporan. Jika laba seperti ini digunakan oleh investor untuk membentuk nilai pasar

perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang

sebenarnya (Boediono, 2005 dalam Christian Paulus, 2012).

Laba akuntansi yang berkualitas adalah laba akuntansi yang mempunyai

sedikit atau tidak mengandung gangguan persepsi (perceived noise) didalamnya

dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya (Sovi

Ismawati Rahayu, 2008). Ayres (1994) dalam Sovi Ismawati Rahayu (2008),

menyatakan bahwa laba akuntansi dikatakan berkualitas apabila elemen-elemen

yang membentuk laba tersebut dapat diinterprestasikan dan dipahami secara

memuaskan oleh pihak yang berkepentingan.

Menurut Fendi (2011) dalam Yenny Wulansari (2013), kualitas laba

perusahaan merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik

dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Rendahnya kualitas laba

akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan para pemakainya seperti

investor dan kreditur, sehingga nilai perusahaan akan berkurang.

Menurut Surifah (2010), kualitas laba merupakan indikator dari kualitas

informasi keuangan. Kualitas informasi keuangan yang tinggi berasal dari

tingginya kualitas pelaporan keuangan. Bellovary et al. (2005) dalam Surifah
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(2010), mendefinisikan kualitas laba sebagai kemampuan laba dalam

merefleksikan kebenaran laba perusahaan dan membantu memprediksi laba

mendatang, dengan mempertimbangkan stabilitas dan persistensi laba. Laba

mendatang merupakan indikator kemampuan membayar deviden masa

mendatang.

Menurut Sonya Romasari (2013), Ukuran perusahaan dapat menentukan

baik tidaknya kinerja perusahaan. Investor biasanya lebih memiliki kepercayaan

pada perusahaan besar, karena perusahaan besar dianggap mampu untuk terus

meningkatkan kinerja perusahaannya dengan berupaya meningkatkan kualitas

labanya. Pada saat pengumuman laba, informasi laba akan direspon positif oleh

pasar. Dengan demikian semakin besar ukuran perusahaan akan membuat investor

semakin merespon laba yang diumumkan.

Suatu ukuran perusahaan dapat menentukan baik atau tidaknya kinerja dari

perusahaan tersebut. Investor biasanya lebih memiliki kepercayaan pada

perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dianggap mampu untuk

terus meningkatkan kinerja perusahaannya dengan berupaya meningkatkan

kualitas labanya. Perusahaan besar juga dianggap memiliki informasi yang lebih

banyak dibandingkan perusahaan kecil (Mulyani, dkk., 2007  dalam Paulina

Wirianto, 2013).

Dalam Yossi Diantimala (2008), Perusahaan yang memiliki kapitalisasi

pasar yang kurang dari 1 triliun menunjukkan bahwa perusahaan itu perusahaan

kecil. Perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasarnya antara 1 triliun sampai 5

triliun menunjukkan perusahaan tersebut berukuran sedang. Sedangkan
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perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar di atas 5 triliun, menunjukkan bahwa

perusahaan tersebut adalah perusahaan besar.

Dalam Dhina Eka Erawati (2012), Ukuran perusahaan adalah suatu ukuran

perusahaan yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut log

size. Ukuran perusahaan berhubungan dengan kualitas laba karena semakin besar

perusahaan maka semakin tinggi pula kelangsungan usaha suatu perusahaan

dalam meningkatkan kinerja keuangan sehingga perusahaan tidak perlu

melakukan praktek manipulasi laba.

Dalam Sonya Romasari (2013), Apabila perusahaan melakukan pinjaman

kepada pihak di luar perusahaan maka akan timbul utang sebagai konsekuensi dari

pinjamannya tersebut dan berarti perusahaan telah melakukan financial leverage.

Semakin besar utang maka financial leverage juga akan semakin besar. Berarti

resiko yang dihadapi perusahaan akan semakin besar karena utangnya tersebut.

Struktur modal biasanya diukur dengan leverage karena untuk mengetahui

seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang perusahaan. Perusahaan

yang memiliki hutang tinggi dapat berdampak pada risiko keuangan yang semakin

besar yaitu kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar utang-utangnya.

Adanya risiko gagal bayar ini menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan

perusahaan untuk mengatasi hal tersebut semakin besar sehingga akan

menurunkan laba perusahaan.

Oleh karena itu, jika tingkat leverage suatu perusahaan tinggi maka akan

memiliki kecenderungan untuk melakukan manajemen laba yang besar sehingga
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kualitas laba yang dihasilkan menjadi rendah (Ghosh dan Moon, 2010 dalam

Paulina Wirianto, 2013).

Dalam Dhina Eka Erawati (2012), Struktur modal mempunyai pengaruh

terhadap kualitas laba karena jika aset perusahaan lebih besar dibiayai oleh hutang

daripada modalnya maka peran daripada investor menjadi menurun. Perusahaan

dinilai tidak dapat menjaga keseimbangan finansial dalam penggunaan dana

antara jumlah modal yang tersedia dengan modal yang dibutuhkan. Oleh karena

itu, jika tingkat leverage suatu perusahaan semakin tinggi maka kualitas laba akan

semakin rendah.

Investment opportunity set (IOS) merupakan keputusan investasi dalam

bentuk kombinasi aktiva yang dimiliki dan pilihan investasi dimasa yang akan

datang (Kallapur dan Trombley, 2001 dalam Yenny Wulansari, 2013). Perusahaan

dengan tingkat investment opportunity set tinggi akan memiliki kemampuan

meng-hasilkan laba yang lebih tinggi. Sehingga pasar akan memberi respon yang

lebih besar terhadap perusahaan yang mempunyai kesempatan bertumbuh

(investment opportunity set). Tingginya respon pasar terhadap laba

mengindikasikan bahwa pe-rusahaan memiliki kualitas laba yang baik (Mulyani et

al, 2007 dalam Yenny Wulansari, 2013).

Menurut Paulina Wirianto (2013), Investment Opportunity Set (IOS)

merupakan kesempatan perusahaan untuk tumbuh. IOS dijadikan sebagai dasar

untuk menentukan klasifikasi pertumbuhan perusahaan di masa depan. Kole

(1991) dalam Paulina Wirianto (2013), nilai IOS bergantung pada pengeluaran-

pengeluaran yang ditetapkanmanajemen di masa yang akan datang (future
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discretionary expenditure) karena pada saat ini merupakan pilihan-pilihan

investasi dan diharapkan akan menghasilkan return lebih besar dari biaya ekuitas

(cost of equity) dan dapat menghasilkan keuntungan.

Kallapur dan Trombley (2001) dalam Andri Rachmawati dan Hanung

Triatmoko (2007), menyatakan bahwa kesempatan investasi perusahaan

merupakan komponen penting dari nilai pasar. Hal ini disebabkan Investment

Opportunity Set (IOS) atau set kesempatan investasi dari suatu perusahaan

mempengaruhi cara pandang manajer, pemilik, investor dan kreditor terhadap

perusahaan.

Likuiditas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam

membayar utang jangka pendeknya yang jatuh tempo. Current ratio merupakan

indikator terbaik sampai sejauh mana klaim dari kreditur jangka pendek telah

ditutup oleh aktiva-aktiva yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dengan

cukup cepat (Brigham & Houston, 2006 dalam Yenny Wulansari, 2013).

Perusahaan dengan likuiditas tinggi akan memiliki risiko yang relatif kecil

sehingga kreditur merasa yakin dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan

dan investor akan ter-tarik untuk menginvestasikan dananya ke perusahaan

tersebut karena investor yakin bahwa perusahaan mampu bertahan (tidak

dilikuidasi).

Likuiditas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu

perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancarnya

(Sugiarto dan Siagian, 2007 dalam Paulina Wirianto, 2013). Rasio likuiditas yang

umum digunakan adalah current ratio. Current ratio yang tinggi biasanya
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dianggap menunjukkan tidak terjadi masalah dalam likuiditas, sehingga semakin

tinggi likuiditas artinya laba yang dihasilkan suatu perusahaan berkualitas karena

manajemen perusahaan tidak perlu melakukan praktik manajemen laba (Paulina

Wirianto, 2013).

Dalam Dhian Eka Erawati (2012), likuiditas mempunyai pengaruh

terhadap kualitas laba karena jika suatu perusahaan memiliki kemampuan dalam

membayar hutang jangka pendeknya berarti perusahaan memiliki kinerja

keuangan yang baik dalam pemenuhan hutang lancar sehingga perusahaan tidak

perlu melakukan praktek manipulasi laba. Jadi likuiditas berpengaruh positif

terhadap kualitas laba.

Analisis rasio likuiditas adalah analisis yang dilakukan terhadap

kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya atau

kewajiban yang sudah jatuh tempo. Seberapa jauh pemberian kredit kepada

nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan

deposan yang ingin menarik kembali uang yang telah digunakan oleh bank untuk

memberikan kredit (Dendawijaya, 2003 dalam Diah Aristya Hesti, 2010).

Penelitian terdahulu banyak yang meneliti kualitas laba pada perusahaan

yang bergerak dibidang manufaktur, dan belum melakukan penelitian pada

perusahaan perbankan, hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mencoba

meneliti pada perusahaan perbankan, dengan melihat apakah perbedaan yang

terjadi pada laporan keuangan antara perusahaan manufaktur dengan perbankan

bisa memberi hasil yang berbeda terhadap kualitas laba.
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Berdasarkan uraian di atas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian

yang berjudul Pengaruh Ukuran Parusahaan, Struktur Modal, Investment

Opportunity Set, dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan

Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian yang berjudul pengaruh ukuran

parusahaan, struktur modal, investment opportunity set, dan likuiditas terhadap

kualitas laba (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di bei tahun

2009-2012) adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba pada

perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012?

2. Apakah struktur modal berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan

Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012?

3. Apakah investment opportunity set (IOS) berpengaruh terhadap kualitas laba

pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012?

4. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusahaan

Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012?

5. Apakah ukuran perusahaan, struktur modal, investment opportunity set (IOS),

dan likuiditas berpengaruh secara bersama-sama terhadap kualitas laba pada

perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012?
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dibuat maka tujuan dalam

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas

laba pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012?

2. Untuk mengetahui apakah struktur modal berpengaruh terhadap kualitas laba

pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012?

3. Untuk mengetahui apakah investment opportunity set (IOS) berpengaruh

terhadap kualitas laba pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun

2009-2012?

4. Untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap kualitas laba pada

perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012?

5. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, struktur modal, investment

opportunity set (IOS), dan likuiditas berpengaruh secara bersama-sama

terhadap kualitas laba pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI tahun

2009-2012?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun  manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan bahan informasi bagi penulis tantang

Pengaruh Ukuran Parusahaan, Struktur Modal, Investment Opportunity Set,
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dan Likuiditas Terhadap Kualitas Laba Pada Perusahaan Perbankkan Yang

Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012.

2. Manfaat bagi perusahaan

Menjadi bahan masukan bagi perusahaan mengenai pengungkapan wajib dan

luas pengungkapan sukarela terhadap kualitas laba. Serta Hasil dari penelitian

ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan untuk lebih

meningkatkan aspek pengungkapan serta transparansi dari laporannya,  dimana

hal ini diharapkan akan mendorong investor untuk menanamkan investasinya

diperusahaan yang secara tidak langsung akan meningkatkan perekonomian

Indonesia.

3. Bagi investor

Menjadi tambahan informasi untuk menganalisis saham yang diterbitkan oleh

emiten.

4. Bagi peneliti lain

Diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam mengadakan penelitian

dengan ruang lingkup yang sama, serta dapat menjadi pengetahuan bagi

pembaca.

1.4 Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya maka penulis

memfokus penelitian ini pada perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI

pada tahun 2009-2012 saja.
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1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini lebih sistematis dan terarah, maka penulis membagi

pembahasan dalam 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab akan membahas

masalah-masalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Berisi landasan teori sebagai kerangka acuan pemikiran dalam

pembahasan masalah yang akan diteliti dan sebagai dasar analisis yang

diambil dari berbagai literatur. Selain berisi landasan teori, bab ini juga

meliputi penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini,

kerangka pikir teoritis, dan hipotesis.

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang ruang populasi dan sampel, jenis data

yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik

analisis data.

BAB IV :PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematis kemudian dianalisis

dengan menggunakan metode penelitian yang telah ditetapkan untuk

selanjutnya diadakan pembahasan tentang hasilnya.
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BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan

penelitian dan saran-saran bagi peneliti selanjutnya.


