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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Davidson, Stickney dan Weil (1987) dalam Sulistiyanto (2008)

manajemen laba merupakan proses untuk mengambil langkah tertentu yang

disengaja dalam batas prinsip akuntansi berterima umum untuk menghasilkan

tingkat yang di inginkan dari laba yang dilaporkan. Upaya untuk merekayasa

informasi akuntansi hanya membuat laporan keuangan tidak dapat menjalankan

fungsinya sebagai media pertanggungjawaban manajer kapada semua pihak yang

mempunyai hubungan dan kepentingan dengan perusahaan.

Permasalahan ini tentu bukan hanya disebabkan adanya kelemahan yang

melekat dalam konsep-konsep manajemen itu namun juga didorong oleh moral

hazard orang-orang yang menggunakannya. Ada kecenderungan seseorang untuk

selalu mencari celah dari suatu aturan atau pedoman tertentu yang dapat

dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Menurut Sulistiyanto (2008)

manajemen laba muncul berkaitan dengan teori agensi, yaitu adanya pihak yang

lebih mengutamakan kepentingan pribadi meskipun merugikan pihak lain. Bahkan

permasalahan agensi menjadi permasalahan antara pengelola dengan pihak lain

dan juga permasalahan yang muncul dari keinginan manajer untuk

mengoptimalkan kesejateraan pribadi.
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Menurut Kristianti (2016) manajemen sebagai pengelola perusahaan lebih

banyak mengetahui informasi mengenai kondisi perusahaan serta prospek

perusahaan di masa yang akan datang daripada pemilik perusahaan (pemegang

saham). Ketidakseimbangan informasi yang terjadi antara manajemen dengan

pemegang saham dapat memberikan kesempatan pihak manajemen untuk

melakukan tindakan manajemen laba dalam rangka penilaian kinerja perusahaan

maupun keuntungan pribadi manajemen.

Beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi atau praktik manajemen laba

secara luas sudah diketahui seperti kasus kesalahan pencatatan laporan keuangan

salah satunya Bank Lippo pada tahun 2003 dapat dikategorikan sebagai tindakan

pidana. Kasus Bank Lippo berawal dari munculnya dua laporan keuangan yang

bertolak belakang. Pada akhir November 2002, laporan kepada publik

menyebutkan total asetnya mencapai Rp. 24 triliun, dengan keuntungan bersih Rp.

99 miliar. Namun, sebulan kemudian dalam laporan ke Bursa Efek Jakarta (BEJ),

aset Lippo merosot menjadi Rp. 22,8 triliun dan menderita kerugian hingga Rp.

1,3 triliun.

Turunnya aset tersebut terkait dengan anjloknya nilai agunan yang sudah

diambil alih (biasa disebut sebagai AYDA, foreclosed asset), dari semula Rp 2,4

triliun menjadi Rp 1 triliun. Kejanggalan tersebut kemudian menjadi sorotan

masyarakat pasar modal. BEJ yang menyelidiki masalah ini menemukan Bank

Lippo memberikan informasi yang dapat menyesatkan publik. Investigasi Badan

Pengawas Pasar Modal (Bapepam) tak hanya terbatas pada laporan keuangan

ganda, tapi juga memeriksa dugaan rekayasa harga saham Bank Lippo di pasar



3

modal antara November 2002 hingga Januari 2003. (27 Februari 2003 |

liputan6.com)

Kemudian, Bapepam menjatuhkan sanksi administratif berupa denda sebesar

Rp 2,5 miliar kepada direksi Bank Lippo, karena dianggap melanggar prinsip

kehati-hatian dalam mencantumkan kata audit dalam laporan keuangannya.

Sebulan sebelumnya, BEJ juga memberikan peringatan keras kepada bank. (1

Agustus 2003 | tempo.co)

Kasus Bank Lippo ini membuktikan adanya tindakan manajemen laba.

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik tersebut diantaranya

profitabilitas karena profitabilitas merupakan sesuatu yang penting. Profitabilitas

merupakan salah satu indikator penting yang dapat digunakan untuk menilai suatu

perusahaan. Tingkat profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh

laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan

tingginya perolehan keuntungan perusahaan (Fahmi, 2013).

Selain profitabilitas, kompensasi bonus merupakan salah satu faktor yang

dapat memotivasi tindakan manajemen laba. Menurut Sofyandi (2013)

kompensasi merupakan suatu bentuk biaya yang harus dikeluarkan oleh

perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh imbalan dalam

bentuk prestasi kerja dari karyawannya. Kompensasi dalam hal ini dapat

dikategorikan kedalam dua golongan besar, pertama kompensasi langsung (direct

compensation) artinya suatu balas jasa yang diberikan perusahaan kepada

karyawan karena telah memberikan prestasinya demi kepentingan perusahaan.
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kompensasi ini diberikan karena berkaitan secara langsung dengan pekerjaan yang

dilakukan oleh karyawan tersebut. Sebagai contoh: upah atau gaji, insentif atau

bonus, dan tunjangan jabatan. Kedua kompensasi  tidak langsung (indirect

compensation) adalah pemberian kompensasi kepada karyawan sebagai tambahan

yang didasarkan kepada kebijakan pimpinan dalam rangka upaya meningkatkan

kesejahteraan karyawan. Tentunya pemberian kompensasi ini tidak secara

langsung berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan tersebut.

Sebagai contoh: tunjangan hari raya, tunjangan pensiun, tunjangan kesehatan dan

lain sebagainya, termasuk fasilitas-fasilitas dan pelayanan yang diberikan

perusahaan.

Menurut Moeheriono (2014) pada umumnya, bonus diartikan sebagai

pemberian pendapatan tambahan bagi karyawan atau pekerja yang hanya

diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi. Penentuan besarnya

bonus tidak dilakukan pada level bawah, karena pada level bawah sistem

penilaian prestasi kerjanya belum tentu menjamin objektivitas dan dapat

menimbulkan keruwetan atau perselisihan. Manajemen laba berhubungan erat

dengan tingkat perolehan laba atau prestasi usaha suatu organisasi, hal ini karena

tingkat keuntungan atau laba dikaitkan dengan prestasi manajemen dan juga besar

kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer (Elfira, 2014).

Banyak studi empiris yang menguji literatur-literatur manajemen laba  seperti

Widyastuti (2009), Perwitasari (2014), Ulya dan Khairunnisa (2015), Givari

(2015), Arifin dan Nicken (2016), Finola (2016) bahwa profitabilitas berpengaruh

positif terhadap manajemen laba (discretionary accruals), Putri dkk (2014)
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menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap manajemen laba

sedangkan hasil berbeda ditujukkan dengan oleh Wiyadi, Rina, Noer dan Ichwani

(2015) dimana profitabilitas tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Guidry (1998), Yanti dan I Gusti (2015) menyatakan bahwa kompensasi

bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba, pernyataan lain

dikemukakan oleh Pujiati dan Muhammad  Arfan (2013) bahwa kompensasi

memiliki pengaruh dengan arah hubungan negatif terhadap manajemen laba,

Mahutu dan Setiyadi (2016) mengatakan bahwa kompensasi bonus tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba  menyatakan bahwa kompensasi bonus

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Berdasarkan teori,  fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian diatas,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada industri yang berbeda

yaitu:

“PENGARUH PROFITABILITAS DAN KOMPENSASI BONUS

TERHADAP MANAJEMEN LABA” (Studi kasus pada Perusahaan Jasa

Sub Sektor Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang akan diidentifikasi

dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen

laba pada perusahaan jasa sub sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) Tahun 2011-2016.
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2. Apakah kompensasi bonus berpengaruh positif signifikan terhadap

manajemen laba pada perusahaan jasa sub sektor bank yang terdaftar di

Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2016.

3. Apakah profitabilitas dan kompensasi bonus berpengaruh signifikan

terhadap manajemen laba pada perusahaan jasa sub sektor bank yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2016.

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang akan diidentifikasi

dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada

perusahaan jasa sub sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Tahun 2011-2016.

2. Apakah kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba pada

perusahaan jasa sub sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Tahun 2011-2016.

3. Apakah profitabilitas dan kompensasi bonus berpengaruh signifikan terhadap

manajemen laba pada perusahaan jasa sub sektor bank yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.
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1.4 Manfaat

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan peneliti mengenai

pengaruh profitabilitas dan kompensasi bonus terhadap manajemen laba yang

terjadi pada perusahaan jasa sub sektor bank yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia (BEI) tahun 2011-2016.

2. Bagi investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menganalisa

laporan keuangan emiten.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan para peneliti selanjutnya untuk

meneliti manajemen laba.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada perusahaan jasa sub sektor bank yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016. Penelitian dilakukan sejak

Agustus 2017 sampai dengan 22 Oktober 2018.


