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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kebutuhan informasi yang lengkap dan berkualitas dalam berbagai bentuk 

sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Salah satu informasi 

yang diperlukan adalah informasi yang diperoleh dari laporan keuangan suatu 

entitas ekonomi. Informasi dalam laporan keuangan menyajikan informasi yang 

menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu 

perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan dalam pengambilan 

keputusan. 

Laporan keuangan adalah laporan yang berisi informasi keuangan sebuah 

organisasi. Menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), laporan keuangan 

adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan 

suatu entitas. Adapun menurut PSAK No.1 Paragraf ke 7 (Revisi 2009), tujuan 

laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, 

kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar 

kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan 

keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas 

penggunaaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka (Ikatan Akuntan 

Indonesia, 2009).  
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Salah satu informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan adalah 

informasi mengenai laba perusahaan. Menurut Statement of Financial Accounting 

Concept (SFAC) No.1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir 

kinerja atas pertanggungjawaban manajemen. Selain itu, informasi laba juga 

membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir earnings power perusahaan 

dimasa yang akan datang. Namun, informasi laba tidak selamanya akurat. 

Informasi laba sebagai bagian dari laporan keuangan sering menjadi target 

rekayasa melalui tindakan oportunitis manajemen untuk memaksimumkan 

kepuasannya dan hal tersebut dapat merugikan pemegang saham dan investor. 

Tindakan oportunitis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi 

tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan maupun diturunkan 

sesuai dengan keinginannya. Laba yang dihasilkan perusahaan sering digunakan 

sebagai dasar pengambilan keputusan , dimana laba tersebut diukur dengan dasar 

akrual.  

 Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena lebih 

rasional dan adil dalam mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara riil. 

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. 

Penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasaaan kepada pihak 

manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari 
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aturan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Walaupun prinsip akuntansi 

diatur dengan standar akuntansi keuangan, kompleksitas transaksi dan peristiwa 

bisnis tidak memungkinkan penerapan aturan akuntansi yang seragam untuk 

seluruh perusahaan sepanjang waktu (Sastradipraja, 2010). Penggunaan penilaian 

dan estimasi dalam akuntansi akrual mengizinkan manajer untuk menambah 

kegunaan angka akuntansi. Namun, beberapa manajer menggunakan kebebasan 

ini untuk mengubah angka akuntansi, terutama laba untuk keuntungan pribadi 

sehingga mengurangi kualitasnya, hal ini lebih dikenal dengan istilah manajemen 

laba (Subramanyam, 2010). Pilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih 

oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba 

atau earnings management. Badruzaman (2013) mendefinisikan manajemen laba 

adalah suatu cara yang ditempuh manajemen dalam mengelola perusahaan melalui 

pemilihan kebijakan akuntansi tertentu dengan tujuan untuk meningkatan laba 

bersih dan nilai perusahaan sesuai dengan harapan manajemen.  

Manajemen laba muncul karena adanya konflik keagenan. Masalah agensi 

timbul karena adanya konflik kepentingan antara shareholders dan manajer, 

karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Sebagai agent, 

manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para 

pemilik (principal), namun sisi lain manajer juga mempunyai kepentingan 

memaksimumkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada kemungkinan besar agent 

tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal (Jensen dan Meckling, 

1976 dalam Sunarto, 2009).  
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 Tyasari (2009) menyatakan bahwa sampai saat ini manajemen laba 

merupakan area yang paling kontroversial dalam akuntansi keuangan. Pihak yang 

kontra terhadap manajemen laba seperti investor, berpendapat bahwa manajemen 

laba merupakan pengurangan keandalan informasi laporan keuangan sehingga 

dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Di lain sisi pihak pro terhadap 

manajemen laba seperti manajer, menganggap bahwa manajemen laba merupakan 

hak yang fleksibel untuk melindungi mereka dan perusahaan dalam 

mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. 

 Tindakan earnings management telah memunculkan beberapa kasus 

skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui antara lain Enron, Merck, 

World Com, dan perusahaan lain khususnya di Amerika Serikat (Cornett et al, 

2006). Sedangkan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia, seperti PT. Lippo 

Tbk, PT. Kimia Farma Tbk, PT. Indofarma Tbk, PT. Kereta Api Indonesia, PT. 

Katarina Utama Tbk  dan PT. Ancora Mining Service melibatkan pelaporan 

keuangan (financial reporting) yang berawal dari terdeteksi adanya manipulasi. 

Fenomena adanya praktik earnings management terjadi pada PT Kereta 

Api Indonesia. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT Kereta 

Api Indonesia (KAI) tahun 2005, perusahaan BUMN itu dicatat meraih 

keuntungan sebesar Rp 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, 

perusahaan seharusnya menderita kerugian sebesar Rp 63 miliar. Laporan 

keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Setelah 

hasil audit tersebut diteliti dengan seksama, ditemukan adanya kejanggalan dari 

laporan keuangan PT KAI tahun 2005 (Kompas, 2006). 
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 Fenomena manipulasi laporan keuangan juga terjadi pada PT Ancora 

Mining Service (AMS) pada tahun 2011 dilaporkan Forum Masyarakat Peduli 

Keadilan (FMPK) ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan atas 

dugaan manipulasi laporan keuangan. Ketua Bagian Investigasi FMPK, Mustopo 

menjelaskan manipulasi itu terlihat dari adanya penghasilan sebesar Rp 34,9 

miliar namun tidak ada pergerakan investasi. Selain itu, ditemukan bukti 

pembayaran bunga sebesar Rp 18 miliar padahal AMS mengaku tidak memiliki 

utang. FMPK juga menemukan bukti piutang senilai Rp 5,3 miliar namun tidak 

ada kejelasan transaksinya (Republika, 2011) 

Fenomena manipulasi laporan keuangan lainnya terjadi pada PT Katarina 

Utama Tbk (RINA). PT Katarina Utama Tbk (RINA) merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa pemasangan, pengujian, dan uji kelayakan produk dan 

peralatan telekomunikasi. Pada Agustus 2010, salah satu pemegang saham 

Katarina, PT Media Intertel Graha (MIG) dan Forum Komunikasi Pekerja 

Katarina (FKPK) melaporkan telah terjadi penyimpangan dana hasil IPO yang 

dilakukan oleh manajemen RINA. Dana yang sedianya akan digunakan untuk 

membeli peralatan, modal kerja, serta menambah kantor cabang, tidak digunakan 

sebagaimana mestinya. Hingga saat ini, manajemen perseroan belum melakukan 

realisasi sebagaimana mestinya. Dari dana hasil IPO sebesar Rp 33,66 miliar, 

yang direalisasikan oleh manajemen ke dalam rencana kerja perseroan hanya 

sebesar Rp 4,62 miliar, sehingga kemungkinan terbesar adalah terjadi 

penyelewengan dana publik sebesar Rp 29,04 miliar untuk kepentingan pribadi. 

Selain itu, Katarina diduga telah memanipulasi laporan keuangan audit tahun 
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2009 dengan memasukkan sejumlah piutang fiktif guna memperbesar nilai aset 

perseroan (Perwitasari, 2011). 

 Teori keagenan (Agency Theory) menyatakan hubungan agensi muncul 

karena adanya suatu kontrak yang dilakukan oleh satu orang atau lebih principal 

yang mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan 

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent. Manajer 

sebagai pihak pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal 

dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik. Oleh 

karena itu, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi 

perusahaan yang sesungguhnya kepada pemilik. Akan tetapi, informasi yang 

disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya. Ketidakseimbangan penguasaan informasi akan memicu 

munculnya suatu kondisi yang disebut asimetri informasi (information 

asymmetry).  

Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana manajer memiliki 

akses informasi yang lebih banyak mengenai prospek perusahaan yang tidak 

dimiliki oleh pihak eksternal perusahaan.  Keberadaan asimetri informasi 

dianggap sebagai penyebab manajemen laba. Richardson (1998) dalam 

Rahmawati dkk. (2007) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang sistematis 

antara tingkat asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Adanya asimetri 

akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya 

terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. 

Fleksibilitas manajemen untuk memanajemenkan laba dapat dikurangi dengan 
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menyediakan informasi yang lebih berkualitas bagi pihak luar. Kualitas laporan 

keuangan akan mencerminkan tingkat manajemen laba.  

 Selain asimetri informasi, profitabilitas dianggap sebagai penyebab 

earnings management. Profitabilitas merupakan salah satu indikator penting yang 

dapat digunakan untuk menilai suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas adalah 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas selain digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk 

mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. 

Bila perusahaan memiliki profitabilitas yang memadai, perusahaan memiliki 

peluang untuk mempertahankan keberlanjutan usahanya (Solihin, 2009). Semakin 

tinggi profitabilitas maka kinerja suatu perusahaan itu akan baik. Oleh karena itu, 

tingkat profitabilitas dianggap sebagai faktor penyebab timbulnya praktik 

manajemen laba. 

 Selain asimetri informasi dan profitabilitas, faktor lainnya yang dianggap 

dapat memicu praktik earnings management adalah ukuran perusahaan. Ukuran 

perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan. 

Terdapat dua pandangan tentang ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.  

Pandangan pertama menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan 

positif dengan manajemen laba. Artinya, semakin besar ukuran perusahaan maka 

akan menyebabkan semakin besar manajemen laba. Menurut Watt dan 

Zimmerman (1990) dalam Jao dan Gagaring (2011) hal ini dikarenakan 

perusahaan-perusahaan besar yang memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung 
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memilih metode akuntansi untuk mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan 

perusahaan-perusahaan kecil. 

Pandangan kedua tentang ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

yaitu ukuran perusahaan memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. 

Artinya, ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik 

manajemen laba daripada perusahaan besar (Jao dan Gagaring, 2011). 

Berdasarkan Nasution dan Setiawan (2007) dalam Jao dan Gagaring (2011) hal ini 

dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi 

perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada 

perusahaan tersebut. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kecenderungan 

melakukan tindakan manajemen laba lebih kecil dibandingkan perusahaan yang 

ukurannya lebih kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dipandang lebih 

kritis oleh pemegang saham dan pihak luar. Sehingga perusahaan besar 

mendapatkan tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan keuangan yang kredible 

(Pujiningsih, 2011). 

 Penelitian Desmiyawati, dkk (2009) meneliti pengaruh asimetri informasi 

dan ukuran perusahaan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005 – 2006, 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen 

laba. Berbeda dengan hasil penelitian Anis, Rahmawati dan Yacob (2007) yang 

menyimpulkan bahwa asimetri indormasi tidak mempengaruhi hubungan antara 

kebijakan multipapan dan manajemen laba. 
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 Penelitian Widyastuti (2009) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap manajemen laba. Perusahaan yang 

memiliki profitabilitas tinggi akan cenderung untuk mengatur labanya. Namun hal 

ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2014) dimana 

profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. 

 Penelitian Nuryaman (2008) menemukan hubungan signifikan antara 

ukuran perusahaan dengan praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Namun sebaliknya, Nasution dan 

Setiawan (2007) dengan sampel perusahaan perbankan tidak menemukan adanya 

pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 

 Pada penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian (research 

gap) sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai praktik earnings management pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013.  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis hendak melakukan 

penelitian mengenai pengaruh asimetri informasi dan ukuran perusahaan serta 

menambahkan profitabilitas sebagai variabel independen dengan periode 

pengamatan dan objek penelitian yang berbeda untuk membedakan dengan 

penelitian sebelumnya dan manajemen laba sebagai variabel dependen. Oleh 

karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : 

“PENGARUH ASIMETRI INFORMASI, PROFITABILITAS DAN 

UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT 
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(Studi Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013)”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap earnings 

management pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013 ? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap earnings management 

pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap earnings 

management pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013? 

4. Apakah terdapat pengaruh secara simultan antara asimetri informasi, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap earnings management pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013? 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.3.1 Maksud Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh data 

maupun informasi yang relevan mengenai pengaruh asimetri informasi, 

profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap earnings management dan membuat 

kesimpulan dari hasil penelitian serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian sarjana pada Universitas Widyatama (Studi pada perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013). 

 

1.3.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris 

mengenai : 

1. Pengaruh asimetri informasi terhadap earnings management pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

2. Pengaruh profitabilitas terhadap earnings management pada Perusahaan 

manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2011-2013. 

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap earnings management pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.  
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4. Pengaruh asimetri, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap earnings 

management secara simultan pada perusahaan manufaktur sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-

2013. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan 

relevan serta dapat bermanfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut : 

1. Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

mengembangkan wawasan di bidang akuntansi keuangan serta 

memperoleh pemahaman lebih mendalam dari teori yang telah diperoleh 

dengan kenyataan yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan 

pengaruh asimetri informasi, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap 

earnings management. Penelitian ini juga bermanfaat untuk memenuhi 

salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana pada Fakultas 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Widyatama. 

2. Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam membuat 

laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga informasi yang 

diberikan perusahaan tidak menyesatkan dalam pengambilan keputusan 

bagi pihak-pihak berkepentingan. 
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3. Investor 

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai dasar masukan dan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi saham, terutama 

dalam menilai kualitas laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 

4. Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya 

mengenai praktik earnings management. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

Data sekunder bersumber dari Bursa Efek Indonesia (BEI) yang beralamat di jalan 

Veteran No. 10 Bandung dan situs internet dengan alamat www.idx.co.id. Waktu 

penelitian dilakukan dari bulan september 2014 sampai dengan februari 2015. 
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