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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan jasa yaitu perusahaan yang kegiatannya menyediakan berbagai

pelayanan seperti kemudahan, keamanan, atau kenikmatan kepada masyarakat

yang memerlukan dengan maksud meraih keuntungan. Adapun ciri-ciri

perusahaan jasa adalah 1) kegiatan usahanya selalu membantu orang lain/badan

lain dengan menerima balas jasa, 2) pembelian barang (merupakan bahan habis

pakai/perlengkapan dan peralatan), tidak untuk diolah atau dijual kembali tetapi

untuk memberikan pelayanan kepada pemakai jasa, 3) pendapatannya diperoleh

dari penjualan jasa, 4) laba usaha diperoleh dari pendapatan jasa dikurangi dengan

biaya-biaya usaha.

Perusahaan asuransi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak

dibidang jasa pertanggungan atas resiko atau kerugian yang dialamioleh

tertanggung dan dijamin oleh penanggung yaitu perusahaan asuransi itu sendiri

sesuai dengan kriteria yang berlaku. Pertumbuhan industri asuransi di Indonesia

setiap tahunnya semakin meningkat. Setiap tahun pertumbuhan rata-rata premi

asuransi di Indonesia sebesar 23%, sementara pertumbuhan aset dari perusahaan

aset asuransi tersebut sekitar 25 %.

Industri asuransi di Indonesia akhir-akhir ini mengalami perkembangan

yang cukup pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-
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tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Dengan adanya deregulasi dan undang-

undang tersebut pemerintah memberikan kemudahan dalam hal perizinan, yang

tujuannya adalah untuk memacu tumbuhnya perusahaan-perusahaan baru, pada

gilirannya akan meningkatkan hasil produksi/premi nasional.

Laporan Research and Markets, bertajuk Indonesian Insurance Report Q3

2009 yang dikeluarkan awal juli lalu menyebut, industri asuransi Indonesia

tumbuh 43% tahun lalu. Lembaga riset yang berpusat di Dubin Irlandia ini

menyebutkan, total premi asuransi di Indonesia tahun 2008 mencapai Rp 78, 267

triliun, diantaranya berasal dari asuransi jiwa Rp 54,400 triliun dan premi non

jiwa Rp 23,867 triliun. Mereka memperkirakan pada tahun 2013 ini premi

asuransi jiwa mencapai Rp 134,207 triliun sedangkan non jiwa Rp 29,109 triliun.

Research and Markets memperkirakan tahun ini premi asuransi non jiwa akan

meningkat lebih drastis meski perekonomian melambat.

Laporan keuangan merupakan salah satu pertanggung jawaban manajemen

atas pengelolaan sumber daya perusahaan kepada pihak internal maupun pihak

eksternal perusahaan. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi

keuangan perusahaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat

keputusan seperti: penilaian kerja manajemen, penentuan kompensasi manajemen,

pemberian deviden kepada pemegang saham, dan lain sebagainya. Seperti yang

diterangkan dalam kerangka konseptual financial accounting standard board

(FASB), kegiatan objektif dari laporan keuangan adalah memberikan informasi

yang berguna untuk kepentingan bisnis serta petunjuk kepada para pemegang

saham potensial dan investor  lainnya dalam membuat keputusan investasi.
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Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi

keuangan kepada pihak-pihak diluar korporasi. Laporan keuangan tersebut

diharapkan dapat memberikan informasi kepada para investor dan kreditor dalam

mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasi dana mereka. Dalam

penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih rasional dan adil

dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara rill. Akuntansi berbasis

akrual mempunyai keunggulan bahwa informasi laba perusahaan dan pengukuran

komponennya berdasarkan akuntansi akrual secara umum memberikan indikasi

lebih baik tentang kinerja ekonomi perusahaan daripada informasi yang dihasilkan

dari aspek penerimaan dan pengeluaran kas terkini (FASB, 1978). Namun,

akuntansi akrual juga memiliki kelemahan. Pengguna dasar akrual dapat

memberikan keleluasaan kepada pihak manajemen dalam memilih metode

akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan

yang berlaku. Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh

manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba atau

earning manajemen.

Apabila suatu kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil

mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan

fleksibilitas yang diperbolehkan standar akuntansi dalam menyusun laporan

keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. Manajemen termotivasi

untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau

keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih

dan menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih

baik.
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Menurut Standar Akuntansi Keuangan No I (IAI, 2009) tujuan laporan

keuangan yaituuntuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan,

kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi

sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Laporan keuangan yang sering disajikan adalah (1) neraca, (2) perhitungan

laba rugi, (3) laporan arus kas, (4) laporan perubahan ekuitas pemilik atau

pemegang saham. Selain itu pengungkapan dalam catatan merupakan bagian yang

terpadu dari masing-masing keempat laporan keuangan dasar ini. Salah satu

informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan sering digunakan untuk

mengukur peningkatan atau penurunan kinerja perusahaan adalah laba (Earning).

Informasi laba seperti yang diterangkan dalam Statement of Financial Accounting

Concept (SPAC) No. 2 adalah merupakan suatu elemen utama dan terpenting

dalam suatu laporan keuangan, karena memiliki nilai prediktif dengan pihak-pihak

yang menggunakan. Selain itu informasi laba juga dapat digunakan sebagai

pengukur kinerja manajemen dan operasional perusahaan dalam mengestimasi

sumber daya manajemen dan prospeknya dimasa yang akan datang.

Laporan keuangan utamanya dibuat berdasarkan basis akrual. Standar

akuntansi mengharuskan konsep akurual. Para pendukung konsep ini yakin bahwa

akuntansi akrual lebih unggul dibandingkan akuntansi berbasis kas, baik untuk

mengukur kinerja maupun kondisi keuangan. Statement of Financial Accounting

Concept No.1 menyatakan bahwa “informasi mengenai laba perusahaan

berdasarkan akuntansi akrual biasanya memberikan indikasi kemampuan

perusahaan untuk menghasilkan arus kas saat ini dan masa depan yang lebih baik
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dibandingkan dengan informasi yang dibatasi oleh aspek keuangan berupa

penerimaan dan pembayaran kas”.

Laporan keuangan digunakan untuk menghitung kekuatan laba.

Penghitungan ini membutuhkan pengetahuan, penilaian, pengalaman, dan

perspektif. Laba merupakan ukuran yang paling andal dan relevan untuk tujuan

penilaian. Meskipun penilaian berorientasi masa depan. Laba periode terakhir

yang melampaui siklus usaha mencerminkan kinerja operasi aktual dan

memberikan suatu perspektif atas aktivitas operasi dimana kita dapat

mengestimasi kinerja masa depan suatu perusahaan.

Akuntansi akrual menimbulkan reaksi yang sama kuat dari penentangnya.

Bagi para penentangnya, akuntansi akrual merupakan kombinasi dari aturan yang

rumit dan tidak sempurna yang menghalangi tujuan laporan keuangan, penyajian

informasi mengenai arus kas dan kapasitas untuk menghasilkan kas.

Menurut Hery (2009:151) rekayasa laba dilakukan oleh manajer atau

penyusun laporan keuangan  karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari

tindakan yang dilakukan. Rekayasa laba dapat memberikan gambaran tentang

prilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usaha pada  suatu periode tertentu,

yaitu adanya kemungkinan motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk

merekayasa laporan keuangan.

Menurut Stice (2007) ada 4 alasan yang membuat manajer melakukan

rekayasa laba, yaitu untuk memenuhi target internal, memenuhi harapan pihak

eksternal, memberikan perataan laba (income smoothing), dan agar laporan

keuangan seolah-olah tampak baik demi kepentingan penawaran saham perdana

ke publik atau mendapatkan pinjaman.



6

Kehadiran motivasi dan peluang merupakan insentif bagi manajer untuk

mengelola laba. Menurut subramanyam (2010), motivasi manajemen laba

meliputi insentif perjanjian, dampak harga saham dan biaya politik. Manajer

termotivasi mengelola laba untuk mencapai target kinerja, meminimalkan

perjanjian utang dan biaya politik

Kelemahan akuntansi akrual menimbulkan peluang bagi manajer untuk

mengimplementasikan strategi manajemen laba. Strategi ini dikategorikan

menjadi peningkatan laba, big bath dan perataan laba. Menurut Subramanyam dan

John J.Wil (2010:129) Manajemen laba dapat didefinisikan  sebagai “intervensi

manajemen dengan sengaja dalam proses penentuan laba, biasanya untuk

memenuhi tujuan pribadi”

Teory keagenan menyatakan bahwa earning manajemen dipengaruhi oleh

konflik kepentingan antara manajemen dengan pemilik yang timbul ketika setiap

pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmurannya.

Manajemen laba merupakan intervensi lansung dalam proses laporan keuangan

dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu, baik bagi

manajer maupun bagi perusahaan. Motivasi manajer melakukan manajemen laba

berkaitan dengan adanya informasi akuntansi.

Perkembangan manajemen laba dilakukan dengan basis akrual.Pengguna

basis akrual ini menurut justrina (2007) disebabkan oleh tiga hal. Pertama akrual

merupakan produk utama dari prinsip akuntansi berlaku umum (Generally

Accepted Accounting Principle) dan manajemen laba lebih mudah terjadi pada

laporan keuangan berbasis akrual dibandingkan dengan yang berbasis kas.
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Kedua, dengan memahami penggunaan basis akrual, maka akan dapat

mengurangi masalah yang timbul dalam mengukur dampak dari berbagai pilihan

metode akuntansi terhadap laba. Dampak yang timbul terjadi akibat kesengajaan

dalam memilih metode akuntansi tertentu dalam memudahkan perekayasaan

laba.Dampak tersebut dapat menyesatkan pemakai laporan keuangan bahkan bagi

manajer sebagai pembuat laporan keuangan.

Ketiga, jika indikasi manajemen laba tidak dapat diamati dari akrual, maka

investor tidak akandapat menjelaskan dampak dari menejemen laba pada

penghasilan yang dilaporkan perusahaan. Manajemen laba hanya dapat dideteksi

dalam laporan keuangan yang berbasis akrual. Pada umumnya perusahaan lebih

menyukai kebijakan dalam basis akrual yang menggunakan laba sebelum pajak.

Jadi, jika investor tidak dapat menentukan adanya indikasi manajemen

laba yang basis akrual, maka tidak terjadi manajemen laba pada laporan keuangan

perusahaan tersebut dan investor tidak perlu memperhitungkan dampak yang

timbul akibat dari manajemen laba seperti kesalahan dalam penanaman modal.

Deteksi atas kemungkinan dilakukannya manajemen laba dalam laporan

keuangan melalui penggunaan akrual. Jumlah akrual yang tercermin dalam

perhitungan laba terdiri dari discretionary accrual dan non discretionary accrual.

Discretionary accrual 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 dengan berubahnya aktivitas

operasional perusahaan, misalnya beban depresiasi (Sulistyanto, 2008).
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Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sartono dalam Igan Budiasih

menemukan bahwa leverage berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan

dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulia Muhardhani dkk menemukan bahwa

leverage tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba dikemukankan

oleh Robert Joe (2011), bahwa dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. Berbeda dengan penelitian

yang dilakukan oleh Zulia Muhardhani dkk dalam penelitiannya menemukan

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Penelitian lain tentang pengaruh umur perusahaan terhadap manajemen

laba dikemukakan oleh Sri Daryanti Zen yang menemukan bahwa umur

perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan penelitian yang

dilakukan oleh Zulia Muhardhani dkk menemukan bahwa umur perusahaan tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba.

Manajemen laba tampaknya memang fenomena yang sukar untuk

dihindari karena fenomena ini hanyalah dampak dari penggunaan dasar akrual

dalam penyusunan laporan keuangan. Dasar akrual disepakati sebagai dasar

penyusunan laporan keuangan karena dasar akrual memang lebih rasional dan adil

dibandingkan dasar kas.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. Alasan  yang

mendasari ketertarikan peneliti adalah adanya ketidakkonsistenan yang terjadi

antara penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang

membahas manajemen laba.
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Melihat kenyataan semakin menariknya topik manajemen laba dan

berdasarkan beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh leverage, ukuran

perusahaan dan umur perusahaan, peneliti tertarik untuk menguji kembali

pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap manajemen laba dengan tahun

penelitian 2009, 2010, 2011 dan 2012 karena dari penelitian-penelitian

sebelumnya ditemukan ada perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh variabel

independen terhadap variabel dependen yaitu praktik manajemen laba dengan

judul penelitian “Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Umur

Perusahaan Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Asuransi yang

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis

merumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?

3. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan  Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen

laba?

2. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap

manajemen laba?
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3. Untuk mengetahui apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap

manajemen laba?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

sekaligus sebagai masukan agar dapat menjadi bahan pertimbangan

dalam menilai laporan keuangan untuk mengambil keputusan.

2. Bagi  peneliti, untuk menambah wawasan peneliti tentang motivasi dan

strategi praktik manajemen laba.

3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah

wawasan tentang motivasi dan strategi praktik manajemen laba serta

sebagai bahan kajian mengenai fenomena yang relevan dengan

penelitian ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai bagian-bagian yang

akan dibahas dalam penelitian ini, penulis membaginya menjadi lima bab yaitu

sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
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Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan teori-teori yang ada hubungannya dengan penelitian

ini, sehingga penulis dapat mengemukakan suatu hipotesis.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber

data, variabel dan pengukurannya, model penelitian, uji pendahuluan

dan uji hipotesis.

Bab IV PEMBAHASAN

Bab ini menelaskan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh

leverage, ukuran perusahaan dan umur perusahaan terhadap manajemen

laba pada perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Bab V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran-saran yang

diperlukan dan keterbatasan penelitian.
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