
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laba telah menjadi indikator umum bagi pihak manajemen dan pihak eksternal

untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Informasi laba ini dapat mempengaruhi

investor, kreditur dan pihak lainnya dalam membuat keputusan investasi dan ekonomi

(Suwito dan Herawaty, 2005). Oleh sebab itu, perusahaan berusaha untuk mencapai

target laba yang diinginkan agar perusahaan terlihat memiliki kinerja yang baik dan

dapat menarik minat pihak eksternal (Wahyuni dkk, 2015).

Laba perusahaan yang terlihat besar membuat investor berpikir bahwa

perusahaan memiliki kinerja yang baik, tanpa mengetahui bagaimana laba tersebut

dihasilkan. Hal ini mendorong atau memotivasi manajemen perusahaan untuk

melakukan tindakan mengubah atau memodifikasi informasi  laba yang dilaporkan

atau disebut juga dengan istilah manajemen laba (earning management) atau

manipulasi laba (earnings management) (Purnomo dan Pratiwi,  2009).

Tindakan earnings management telah memunculkan beberapa kasus skandal

pelaporan akuntansi secara luas diketahui, salah satunya adalah kasus Toshiba

Corporation. Rakasasa dan elektronik asal Jepang Toshiba Corp kemungkinan akan

memasukan kerugian besar 10 milyar yen atau Rp 1,17 triliun pada laporan

keuangannya tahun 2014/2015. Harian Yomiuri melaporkan, kerugian itu dimasukan

berdasarkan hasil penyelidikan adanya kegiatan akuntansi yang tidak tepat

diperusahaan tersebut. Dilansir dari Reuters, kamis 3 september 2015

mengungkapkan, hasil dari penyelidikan yang dilakukan akuntan independen, Toshiba

terbukti melebih-lebihkan keuntungan U$12 miliar dolar selama beberapa tahun.
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Fenomena lain terjadi pada maskapai AirAsia Group, Perusahaan riset

akuntansi yang berbasis di Hong Kong, GMT Research menyebut maskapai AirAsia

Group membutuhkan dana USD 1,9 miliar atau setara Rp 25,2 triliun untuk

membayar utang. Pernyataan ini dikeluarkan setelah sebelumnya GMT

mempertanyakan praktik akuntansi maskapai milik Tony Fernandes tersebut. GMT

menunding AirAsia bersama anak usahanya di Indonesia dan Filipina melakukan

kecurangan dalam penghitungan akuntansi untuk meningkatkan pendapatan

perusahaan (bisnis.news.viva.co.id, 2015)

Manajemen laba merupakan keputusan dari manajer untuk memilih kebijakan

akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu

untuk meningkatkan laba atau mengurangi tingkat kerugian yang dilaporkan (Scott

,2011). Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi

kredibilitas laporan keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan

keuangan dan dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai

angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan

Na’im, 2000). Perusahaan dengan arus kas bebas (free cash flow) yang tinggi akan

memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan manajemen laba, karena

perusahaan tersebut terindikasi menghadapi masalah keagenan yang lebih besar

(Agustia, 2013).

Leverage merupakan faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Perusahaan

yang mempunyai rasio leverage tinggi akibat besarnya jumlah utang dibandingkan

dengan aktiva yang dimiliki perusahaan diduga melakukan praktik manajemen laba

karena perusahaan terancam default yaitu tidak dapat memenuhi kewajiban

pembayaran utang pada waktunya. Perusahaan akan berusaha menghindarinya dengan

membuat kebijaksanaan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba
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(Purwanti,2010). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Jao dan Pagalung (2011)

menunjukan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Sedangkan Suriyani (2015) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh terhadap

manajemen laba. Namun berbeda dengan penelitian Robert dan Gargaring (2011)

yang menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Selain leverage, ukuran perusahaan juga berpengaruh terhadap manajemen

laba. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukan besar kecilnya

perusahaan. Perusahaan besar akan lebih diperhatikan oleh pihak luar dibandingkan

perusahaan-perusahaan yang lebih kecil. Para manajer yang mengelola perusahaan

besar tidak termotivasi untuk melakukan rekayasa dalam laporan keuangannya dan

memilih untuk mengutamakan kepentingan pemegang saham, sedangkan perusahaan

kecil lebih leluasa untuk menguah laporan keuangannya karena kurangnya perhatian

dari pihak luar (Sulistyanto, 2008). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh

Reviani dan Sudantoko (2012) yang menunjukan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Namun bertolak belakang dengan

penelitian yang dilakukan oleh Restuwulan (2009) yang menunjukan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Manajemen laba juga dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan dalam laporan

keuangan, menurut (Hapsoro, 2006) tingkat pengungkapan dapat memberikan

implikasi bahwa keterbukaan merupakan basis kepercayaan publik terhadap

manajemen di dalam sistem korporasi. Tingkat pengungkapan dalam laporan

keuangan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk memahami isi dan

angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Dengan adanya peningkatan

pengungkapan, maka asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham

dan pengguna laporan keuangan lainnya akan berkurang, sehingga fleksibilitas
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manajer untuk melakukan manajemen laba akan berkurang. Sejalan dengan penelitian

Nugraheni (2017) menunjukan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh negatif

terhadap manajemen laba.

Uraian diatas menunjukan hasil penelitian mengenai manajemen laba yang

masih beragam. Penelitian ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Jao dan

Pagalung (2011) yang meneliti pengaruh corporate government, ukuran perusahaan

dan leverage terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur di Indonesia. Alasan

peneliti mereplikasi penelitian Jao dan Pagalung (2011) yaitu untuk mengkaji ulang

konsistensi dari hasil penelitian terdahulu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Jao dan

Pagalung (2011) yaitu terletak pada periode penelitian dan penggantian variabel. Pada

penelitian sebelumnya yaitu periode 2006-2009 dengan variabel corporate

government, ukuran perusahaan dan leverage. Sedangkan pada penelitian ini

menggunakan periode 2012-2016 dengan variabel leverage, ukuran perusahaan dan

voluntary disclosure.

Adapun alasan peneliti memilih perusahaan industri barang konsumsi sebagai

objek penelitian karena mempunyai peranan penting dalam perekonomian indonesia.

Secara umum sektor ini memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan

produk domestik bruto nasional dan penerimaan devisa. Sektor industri diyakini

sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian

dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk industri selalu memiliki tern

of trade yang tinggi serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar dibandingkan

produk-produk lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk

yang sangat beragam dan mampu memberikan manfaat yang tinggi kepada

pemakainya (Dumairy, 2000).
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Alasan peneliti mengganti variabel, karena voluntary disclosure merupakan

pengungkapan yang memberikan informasi tambahan dari pengungkapan wajib,

sehingga informasi yang terdapat dalam pengugkapan sukarela  dapat membuat para

investor maupun kreditur mampu mengambil keputusan dengan lebih tepat. (Alsaeed,

2005)

Penelitian ini penting dilakukan karena hasil penelitian terdahulu masih

beragam, selain itu juga dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang

mempengaruhi manajemen laba.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka masalah penelitian

dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba?

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba?

3. Apakah voluntary disclosure berpengaruh negatif terhadap manajemen laba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

a. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif leverage terhadap

manajemen laba.

b. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap

manajemen laba.

c. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh negatif voluntary diclosure

terhadap manajemen laba.

2. Manfaat Penelitian
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Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan,

yaitu:

a. Bagi Perusahaan Manufaktur

Penelitian ini memberikan masukan dan informasi yang sesuai dengan

kebutuhan informasi bagi perusahaan dalam hal manajemen laba.

b. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan landasan

untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen laba.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pihak yang ingin melakukan

penelitian lebih lanjut mengenai manipulasi aktivitas riil dan dapat pula

menjadi sumber informasi untuk memperluas khasanah ilmu.
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