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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada suatu perusahaan, laba adalah bagian dari informasi penting bagi

pihak internal maupun eksternal walaupun informasi laba suatu perusahaan tidak

selalu akurat karena bisa saja informasi laba perusahaan tersebut dimanipulasi

untuk memenuhi tujuan oportunis manajemen perusahaan. Maka dari itu

terciptalah yang namanya manajemen laba, dimana manajemen laba itu proses

pelaporan keuangan oleh manajer dimana tujuannya untuk memberikan laba

kepada manajer dan pihak lain yang bersangkutan. Manajemen laba ini

merupakan salah satu cara manajer untuk mengelola laba perusahaan dengan

tujuan kesejahteraan bersama. Manajemen laba menurut Wirakusuma (2016)

adalah proses manajemen yang dilakukan secara sengaja dan ada batasan yang

menggunakan standar akuntansi keuangan untuk membentuk laporan laba

perusahaan.

Cara untuk mengukur aktivitas manajemen laba adalah menggunakan

cara discretionary accrual, dimana cara ini memberikan bantuan pada saat

melakukan pelaporan keuangan. Konsep dari discretionary accrual yakni

memberikan pemahaman kepada pihak manajemen bahwa pihak tersebut bisa

memanipulasi pendapatan perusahaan yang didapatkan. Praktik manajemen laba

mengutamakan dua pandangan yang berbeda, yakni pandangan dalam tindakan

yang negatif dan pandangan dalam tindakan yang benar dimana seharusnya

dilaksanakan oleh manajer perusahaan. Manajemen laba lebih mengutamakan

situasi dimana manajer menyusun angka laba dalam laporan keuangan untuk

kepentingan perusahaan atau pribadi. Manajer perusahaan menggunakan sistem

manajemen laba untuk melakukan perkiraan laba perusahaan dalam praktik

manajemen sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. (Fandriani dan

Tunjung, 2019). Sistem perlakuan manajemen laba memberikan kesempatan

kepada manajer yang oportunis sebuah fleksibilitas untuk melindungi perusahaan
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dan diri sendiri dalam mencegah kejadian yang tidak terduga demi kepentingan

pihak yang bersangkutan (Adhikara, 2011).

Faktor yang mempengaruhi manajemen laba ini salah satunya adalah

profitabilitas yang menggunakan indikator ROA (Return on Asset). Setiap

perusahaan pasti memiliki tingkat profitabilitas yang beragam. Profitabilitas

merupakan rasio yang dijadikan oleh perusahaan sebagai tolak ukur kemampuan

dalam mendapatkan laba dalam periode tertentu atau dapat dijadikan sebagai

indikato kinerja operasional perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut

Kasmir (2011:196), profibilitas adalah rasio untuk mengukur atau menilai

kemampuan suatu perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Hubungan antara

profitabilitas dengan manajemen laba yakni jika profitabilitas telah didapatkan

oleh perusahaan pada periode tertentu maka akan memancing perusahaan

melaksanakan perlakuan manajemen laba sehingga dapat mempertahankan

keuntungan yang telah didapat perusahaan. Penelitian sebelumnya mengenai

pengaruh profitabilitas dengan manajemen laba menjelaskan profitabilitas

berpengaruh negatif pada manajemen laba (Suhartanto, 2015), sedangkan

penelitian Murni (2017) menjelaskan profitabilitas berpengaruh pada manajemen

laba.

Faktor kedua adalah leverage. Leverage merupakan rasio yang

menunjukkan kondisi hutang dalam keuangan perusahaan. Menurut Kasmir

(2014:153), leverage adalah rasio solvabitas yang dipakai perusahaan untuk

mengukur kemampuan perusahaan dalam membiayai aktivitas operasionalnya

dengan menggunakan utang. Pemakaian utang terlalu sering mengakibatkan

perusahaan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang termasuk dalam kategori

extreme leverage dimana perusahaan terikat dengan tingkat utang yang tinggi dan

tidak bisa lepas dari beban utang itu.

Leverage dapat dikatakan sebagai sumber dana perusahaan secara

eksternal karena penerimaan dana tersebut diterima dari hasil uang yang diterima

dari konsumen atau pihak eksternal. Hubungan antara leverage dengan aktivitas

manajemen laba adalah investor menganalisis rasio leverage suatu perusahaan

karena leverage ini dapat mempengaruhi risiko yang terjadi dalam perusahaan.
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Semakin rendah rasionya, semakin rendah pula risiko yang akan terjadi. Dengan

cara seperti itulah perusahaan dapat mengambil keputusan apakah akan

melakukan manajemen laba atau tidak. Jika risiko yang ditimbulkan dari rasio

leverage tersebut maka besar kemungkinan perusahaan akan melakukan tindakan

manajemen laba untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Penelitian sebelumnya

mengenai pengaruh leverage terhadap manajemen laba yang dijalankan oleh

Astuti, Nurain dan Wijaya (2017) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh

secara signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan Suhartanto (2015)

menyatakan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap

manajemen laba.

Dari penjelasan tersebut, penelitian ini mengkaji tentang perbedaan hasil

penelitian terkait pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap manajemen laba,

sehingga penelitian kali ini bertujuan untuk meneliti kembali pengaruh kedua

variabel independen tersebut pada variabel dependennya. Periode yang dipakai

pada penelitian ini adalah periode tahun 2017 hingga 2019 dan sampel penelitian

yang dipakai adalah perusahaan yang berjalan dalam bidang manufaktur yang

terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dikarenakan perusahaan manufaktur

merupakan perusahaan industri terbesar yang termasuk dalam bursa efek dan

laporan keuangannya menggunakan basis akrual dalam pelaporannya.

1.2 Rumusan Masalah

Menurut penjelasan dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas,

berikut susunan masalah yang telah dirumuskan :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba?

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap manajemen laba?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari dibuatnya rumusan masalah di atas, terbentuklah tujuan penelitian

yang diharapkan dapat tercapai pada penelitian adalah sebagai berikut :
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1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap

manajemen laba.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh leverage terhadap

manajemen laba.

1.4 Manfaat Penelitian

Penilitian ini peneliti lakukan dengan harapan dengan adanya penelitian

ini mampu memberikan beberapa manfaat, yaitu :

1. Manfaat Akademik

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini diharapkan dapat

menjadi acuan bagi para peneliti berikutnya yang ingin melakukan

penelitian terhadap topik yang serupa serta berguna untuk dijadikan

sebagai pembanding dengan penelitian sebelumnya terkait dengan topik

yang sejenis, yaitu pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap

manajemen laba.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan tambahan

informasi untuk perusahaan perusahaan publik serta dapat memberikan

pengetahuan tambahan berkaitan dengan aktivitas manajemen laba di

masa yang mendatang dengan meneliti dan mencermati pengaruh

profitabilitas dan leverage terhadap manajemen laba.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada Bab 1 ini terdapat uraian penjelasan terhadap latar belakang

masalah yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan

skripsi.
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BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab 2 terdapat uraian penjelasan pada landasan teori yang

menjeskan topik yang akan dibahas, penelitian terdahulu dari penelitian

sebelumnya, pengembangan hipotesis dan rerangka konseptual yang dipakai

pada penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada Bab 3 terdapat uraian enam pokok bahasan yang berisikan

uraian penjelasan mengenai desain penelitian; identifikasi data, definisi

operasional dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode

pengumpulan data; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; serta

analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada Bab 4 tersusun atas empat pokok bahasan yaitu uraian

penjelasan mengenai objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data dan

pembahasan hasil penelitian pada variabel terkait.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Bab terakhir pada rangkaian penelitian ini berisikan kesimpulan dari

analisis yang telah dideskripsikan pada bab sebelumnya, saran bagi peneliti

selanjutnya, serta keterbatasan yang dialami penulis saat proses penelitian ini

berjalan.


