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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan suatu perusahaan pada saat ini menjadi analisa seorang 

investor untuk melakukan sebuah investasi. Laporan keuangan menggambarkan 

kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka 

waktu tertentu (Harahap (2008:105)). Keputusan yang akan diambil tergantung 

pada informasi yang dihasilkan pada laporan keuangan.  

Laba merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat 

kinerja perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Menurut SAK (2015), Laba 

adalah sebagai ukuran kinerja atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti 

imbal hasil investasi (return of investment) atau laba per saham (earning per 

share). Perusahaan yang memiliki laba yang besar akan lebih diminati oleh para 

investor karena diharapkan dapat memberikan return yang besar pula. Pelaporan 

laba pada laporan keuangan merupakan laba yang berasal dari penghitungan 

dengan menggunakan metode akrual. Dengan menggunakan metode akrual, 

manajer dapat menggunakan informasi untuk menambah kegunaan angka 

akuntansi.  Sehingga praktik manajemen laba tidak dapat dipungkiri 

penggunaanya oleh setiap manajer.  

Manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi 

diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak 

terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan



2 
 

demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar perusahaannya melalui 

manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (income smoothing) 

dan pertumbuhan laba sepanjang waktu (Scott 2000, dalam Rahmawati dkk, 

2006). 

Earnings management (EM) sebagai campur tangan dalam proses 

penyusunan  pelaporan  keuangan  eksternal,  dengan  tujuan  untuk  memperoleh 

keuntungan pribadi. Laporan keuangan eksternal sangat dibutuhkan investor 

karena digunakan untuk mengetahui status keuangan dan prospek perusahaan 

pada masa yang akan datang. Selain memperoleh keuntungan pribadi, manajemen 

laba digunakan agar perusahaan dapat mempertahankan keseimbangan dan 

menjaga kelangsungan hidup dalam persaingan bisnis. Sebagai pihak investor, 

tentu menginginkan return yang tinggi atas saham yang telah di investasikan 

terhadap perusahaan. Seorang manajer juga menginginkan suatu penilaian kinerja 

yang baik dimana tindakan yang dilakukan terhadap pengelolaan laba dapat 

mempengaruhi pendapatan mereka. Ketidak sesuaian kepentingan inilah yang 

menjadikan benturan antara investor dengan manajemen, sehingga memunculkan 

suatu teori yakni teori keagenan (agency theory). 

 Teori keagenan menjelaskan hubungan antara agent (agen yang mengatur 

manajemen sebuah usaha) dan principal (pemilik usaha). Teori keagenan 

menjelaskan berbagai konflik kepentingan dalam perusahaan baik antara manajer 

dengan pemegang saham, atau pemegang saham dengan manajer, yang 

disebabkan adanya hubungan keagenan (agency relationship). 
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Profitabilitas atau kemampuan memperoleh laba adalah suatu ukuran 

dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu 

menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Rasio profitabilitas 

merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan (Kasmir 2010 : 196). Sedangkan menurut Fahmi (2012) 

“Profitabilitas merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena digunakan 

untuk mengukur tingkat kelangsungan perusahaan dalam jangka waktu lama. 

Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan 

tingginya perolehan keuntungan perusahaan”. 

Profitabilitas merupakan salah satu variabel yang erat kaitannya dengan 

manajemen laba. Sehingga penggunaan variabel ini sering dilakukan. Menurut 

penelitian Dwi Suhartono 2015, profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap manajemen laba, sedangkan menurut I Ketut Gunawan, Nyoman Ari 

Surya Darmawan, dan I Gusti Ayu Purnamawati (2015), profitabilitas 

berpengaruh secara signifikan. Perbedaan inilah yang mendasari peneliti untuk 

menganalisa seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba pada 

suatu perusahaan. 

Leverage adalah penggunaan aktiva dan sumber dana oleh perusahaan 

yang memiliki biaya tetap (beban tetap) yang berasal dari pinjaman karena 

memiliki bunga sebagai beban tetap dengan maksud agar meningkatkan 

keuntungan potensial pemegang saham (Sjahrial, 2009). Dalam menjalankan 

bisnisnya, perusahaan tidak akan lepas dari istilah utang. Leverage berfungsi
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untuk mengukur seberapa besar penggunaan utang guna memperbesar investasi 

terhadap suatu perusahaan.  

Financial leverage akan timbul jika suatu perusahaan mempergunakan 

utang jangka panjang dengan bunga tetap untuk membiayai investasinya, karena 

bunga yang sifatnya tetap perusahaan akan tetap menanggung beban bunga 

terlepas perusahaan tersebut akan memperoleh laba atau tidak. Leverage juga 

dapat meningkatkan risiko keuntungan, karena jika perusahaan mendapatkan 

keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka penggunaan leverage 

akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh pemegang saham. 

Perusahaan dengan keuntungan yang tinggi cenderung menggunakan sistem 

akuntansi yang dapat meningkatkan laba (income-increasing) untuk 

mengamankan tingkat likuditas perusahaan tersebut di mata kreditur (Watts dan 

Zimerman 1986 dalam Perdana 2012). 

Praktik manajemen laba sudah tidak asing lagi di Indonesia, bahkan 

beberapa perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur terseret dalam kasus ini. 

Contoh kasus pertama yakni PT. Ades Alfindo Putrasetia, Tbk. PT. ADES diduga 

telah melakukan penyesatan dalam memberikan informasi keuangan kepada 

publik. Ketidak konsistenan pencatatan ini ditemukan oleh manajemen baru PT. 

Ades dalam laporan keuangan periode tahun 2001-2004 oleh manajemen lama.  

Pada tahun  2001 manajemen  Ades  baru melaporkan  angka  penjualan  

riil  diperkirakan  lebih  rendah dari 13 miliar rupiah dari  yang  dilaporkan.  Pada 

tahun 2002,  perbedaanya  mencapai Rp  45  miliar. Sedangkan   untuk   tahun 

2003   sebesar Rp 55   miliar.   Kesalahan tersebut terbebas dari pengamatan
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publik    karena    PT.    Ades    tidak memasukkan  volume  penjualan  dalam  

laporan  keuangan  yang  telah  diaudit. Akibatnya laporan  keuangan  yang  

disajikan  PT. Ades  pada  tahun  2001  dan  2004 lebih tinggi dari yang 

seharusnya. (Siaran Pers Bapepam,2006). 

Kasus yang kedua berasal dari perusahaan manufaktur farmasi yakni PT. 

Kimia Farma, Tbk. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia 

Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut 

di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Tetapi Kementerian BUMN 

dan Bapepam meragukan laporan keuangan tersebut dan diduga mengandung 

rekayasa sehingga dilakukan audit ulang pada tanggal 3 Oktober 2002. Pada 

laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 

miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba yang 

dilaporkan pada audit 31 Desember 2001. Kesalahan pencatatan terdapat pada unit 

Industri Bahan Baku yaitu berupa overstated penjualan sebesar Rp 2,7 miliar pada 

unit Logistik Sentral berupa overstated persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar 

pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa overstated persediaan sebesar Rp 8,1 

miliar dan overstated penjualan sebesar Rp 10,7 miliar. Kesalahan penyajian 

berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai yang ada dalam daftar harga 

persediaan digelembungkan.  

PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah 

daftar harga persediaan (master prices) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. 

Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar 

penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001.
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Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan 

dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut 

dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak 

berhasil dideteksi. Berdasarkan penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP 

yang mengaudit laporan keuangan PT. Kimia Farma telah mengikuti standar audit 

yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP 

tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan 

tersebut. Sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan Pasal 102 

Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 61 Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 tahun 1995, Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 

tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal maka PT 

Kimia Farma (Persero) Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda yaitu 

sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

Dari fenomena yang muncul di karenakan adanya ketidaksesuaian antara 

seorang agent dan principal dan seberapa besar pengaruh leverage dan 

profitabilitas terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh seorang manajer, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada topik “Pengaruh 

Leverage dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Pada 

Perusahaan Manufaktur Makanan-Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2013-2015)”.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah bagian terpenting dalam penulisan suatu karya 

ilmiah. Peneliti harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. 

Berdasarkan   latar belakang yang ada, peneliti merumuskan permasalahan 

sebagai berikut:  

1. Apakah Leverage berpengaruh terhadap manajemen laba? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba? 

3. Apakah Leverage dan Profitabilitas berpengaruh bersama-sama terhadap 

manajemen laba? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan pengaruh Leverage terhadap 

Manajemen Laba. 

2. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan pengaruh Profitabilitas 

terhadap Manajemen Laba. 

3. Untuk menganalisa dan mendeskripsikan Leverage dan Profitabilitas 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap Manajemen Laba. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Bagi investor 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh para 

investor maupun calon investor untuk mengambil keputusan dalam 
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menginvestasikan dana pada perusahaan manufaktur khususnya pada 

perusahaan makanan dan minuman. 

2. Bagi emiten 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya kelengkapan dan kejelasan dalam melakukan pelaporan 

keuangan yang akan diberikan kepada para pemangku kepentingan. 

3. Bagi akademik 

Penelitian ini akan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya Akuntansi Manajemen tentang “Pengaruh 

Leverage dan Profitabilitas Perusahaan Terhadap Manajemen Laba (Pada 

Perusahaan Manufaktur Makanan-Minuman yang Terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia Periode 2013-2015)”. 

4. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan acuan, referensi dan tambahan wawasan bagi peneliti 

selanjutnya. 


