
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Setiap perusahaan didalam menjalankan kegiatan usahanya selalu 

bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan, perkembangan 

perusahaan serta berusaha untuk mendapatkan laba. Untuk dapat mencapai hal 

tersebut, perusahaan harus dapat mengkoordinasikan seluruh bidang usaha  yang 

dimiliki agar tujuan perusahaan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu 

perusahaan sangat perlu untuk mengetahui kondisi keuangan agar dapat 

mengambil keputusan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap posisi 

keuangan maupun perkembangan suatu perusahaan adalah pemilik perusahaan, 

kreditur, bankir, investor, dan pemerintah dimana perusahaan tersebut berdomisili.  

Penyusunan laporan keuangan pada dasarnya bertujuan untuk 

menyediakan informasi mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh 

pihak ketiga yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan. Pihak pemilik atau pemegang saham membutuhkan 

informasi yang didapat dari laporan keuangan. Selain itu pihak eksternal yang 

juga berkepentingan adalah pihak kreditor. Pemilik atau investor dan kreditor 

merupakan pengguna utama laporan keuangan suatu perusahaan. Selain mereka, 

masih banyak pihak yang memerlukan informasi ini, seperti karyawan, pemasok, 

pelanggan, pemerintah, dan masyarakat yang juga menggunakan laporan 

keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang berbeda-beda. 

Laporan keuangan mencerminkan kinerja suatu perusahaan dan berguna 

bagi para pemakainya, baik pihak eksternal maupun pihak internal dalam 

melakukan pengambilan keputusan ekonomi. Parameter yang seringkali 

digunakan untuk menilai kinerja perusahaan adalah laba yang diperoleh untuk 

suatu periode tertentu, yang tercermin dalam laporan laba rugi. Suatu perusahaan 

yang dinilai atau dievaluasi berdasarkan laporan keuangannya akan berusaha agar 



laporan keuangannya dapat memberikan ‘penampilan’ terbaik bagi para pengguna 

laporan keuangan. 

Earning atau laba yang dihasilkan mencerminkan suatu penilaian positif 

atas kinerja operasi perusahaan yang dijalankan oleh manajemen yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan bisnis perusahaan. Oleh karena itu, 

banyak perusahaan yang berusaha untuk ‘memoles’ laporan keuangannya agar 

terlihat ‘cantik’ dimata pemakai laporan keuangan (Media Akuntansi Edisi 

32/April/TahunX/2003). 

Mengacu pada kemungkinan tersebut, maka perusahaan akan berusaha 

mengelola dengan baik neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas agar sesuai 

dengan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan. Perusahaan-perusahaan semakin menyadari bahwa para pemakai 

laporan keuangan akan selalu menggunakan laporan keuangan untuk mengambil 

keputusan finansial. 

Pemaparan di atas membawa penulis kepada konsep manajemen laba 

(earnings management) yang merupakan suatu konsep dimana perusahaan akan 

berusaha mengelola laporan keuangannya agar terlihat berkualitas. Manajemen 

laba pada awalnya belum banyak dikenal. Namun dalam beberapa tahun terakhir 

ini, konsep ini telah menjadi suatu fenomena baru yang menggemparkan dunia 

pasar modal global. Harapan agar terciptanya suatu Good Corporate Governance 

yang baik telah terkoyak dengan mencuatnya praktik manajemen laba yang 

dilakukan oleh sejumlah perusahan besar. 

Istilah earnings management atau manajemen laba mungkin tidak terlalu 

asing bagi para pemerhati manajemen dan akuntansi, baik praktisi maupun 

akademisi. Istilah tersebut mulai menarik perhatian para peneliti, khususnya 

peneliti akuntansi, karena sering dihubungkan dengan perilaku manajer atau para 

pembuat laporan keuangan (preparers of financial statements). 

Sekilas, tampak bahwa manajemen laba berhubungan erat dengan tingkat 

perolehan laba (earning) atau prestasi usaha suatu organisasi. Hal ini tidaklah 

aneh karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan 

prestasi manajemen disamping memang adalah suatu yang lazim bahwa besar 



kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajer tergantung dari besar kecilnya 

laba yang diperoleh. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan bila manajer sering 

berusaha menonjolkan prestasinya melalui tingkat keuntungan atau laba yang 

dicapai. 

Apabila kita bicara tentang manajemen laba, bahasan kita tidak akan 

terlepas dari suatu teori baru di akuntansi, yaitu teori akuntansi positif atau 

positive accounting theory. Mungkin dapat dikatakan bahwa salah satu pioner 

teori akuntansi positif adalah Watts dan Zimmerman (1978; 1986; 1990). 

Dalam buku mereka yang berjudul “Positive Accounting Theory”, Watts dan 

Zimmerman (1986) memaparkan suatu teori akuntansi yang berusaha 

mengungkapkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu atau ciri-ciri suatu unit 

usaha tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan 

keuangan. Lebih khususnya, Watts dan Zimmerman (1986) mengungkapkan 

pengaruh dari variabel-variabel ekonomi terhadap motivasi manajer untuk 

memilih suatu metode akuntansi. Mereka menegaskan bahwa teori akuntansi 

positif mempunyai peranan yang sangat penting dalam perkembangannya, sebab 

teori ini dapat memberikan pedoman kepada para pembuat keputusan kebijakan 

akuntansi dalam melakukan perkiraan-perkiraan atau penjelasan-penjelasan akan 

konsekuensi dari keputusan tersebut. Dari sekian banyak penelitian, yang berbasis 

pada teori akuntansi positif, salah satunya yang diteliti dan menarik perhatian 

adalah penelitian tentang manajemen laba. 

Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer atau para 

pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi 

karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. 

Manajemen laba menjadi menarik untuk diteliti karena dapat memberikan 

gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usahanya pada suatu 

periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan munculnya motivasi tertentu yang 

mendorong mereka untuk memanage atau mengatur data keuangan yang 

dilaporkan. Perlu dicatat disini bahwa manajemen laba tidak harus dikaitkan 

dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih 

condong dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi (accounting methods) 



untuk mengatur keuntungan yang bisa dilakukan karena memang diperkenankan 

menurut accounting regulations. 

Melihat kenyataan semakin menariknya topik manajemen laba, maka 

penulis mencoba mengungkap fenomena tersebut. Penelitian ini dipicu oleh 

penelitian yang dilakukan Ummi Arifa Afni dan JOI Ihalauw (2002) dengan 

judul "Manajemen Earning dalam Penawaran Perdana Saham Di Bursa 

Efek Jakarta Periode  1998-2000". Berdasarkan hasil penelitian tersebut 

diperoleh bahwa Manajemen Laba dengan motivasi untuk mempengaruhi harga 

saham terbukti dilakukan oleh perusahaan yang go public di BEJ periode 1998-

2000; krisis ekonomi tidak meningkatkan kecenderungan untuk melakukan 

manajemen laba; dan besaran perusahaan tidak terbukti mempengaruhi 

manajemen laba. Penelitian ini berusaha melanjutkan penelitian yang dilakukan 

oleh Ummi Arifa Afni dan JOI Ihalauw (2002), dengan batasan permasalahan  

sebagai berikut: 

1. Penulis hanya akan meneliti pengaruh ukuran perusahaan (terdiri dari 

perusahaan besar, dan perusahaan kecil) dalam kaitannya dengan praktik 

manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang go public di Bursa Efek 

Indonesia. 

2. Penulis mengambil periode pengamatan yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya, yaitu periode dari tahun 2006-2007 dengan asumsi bahwa tahun 

tersebut dunia usaha Indonesia lebih stabil dibandingkan dengan periode 

pengamatan penelitian terdahulu. 

3. Penulis menggunakan total penjualan sebagai proksi ukuran perusahan. 

Karena semakin besar total penjualan berarti menggambarkan semakin besar 

ukuran perusahaan. 

4. Penulis menggunakan proksi discretionary accruals untuk mengukur earnings 

management. 

Melihat fenomena earnings management ini, penulis sangat tertarik untuk 

meneliti ulang penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan terhadap 

perusahaan go public di Indonesia. Manajemen laba menjadi menarik untuk 

diteliti karena dapat memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam 



melaporkan kegiatan usahanya pada suatu periode tertentu, yaitu adanya 

kemungkinan munculnya motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk 

mengatur data keuangan yang dilaporkan. 

Atas dasar tersebut di atas, maka penulis berminat untuk melakukan 

penelitian dengan judul: "PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN (FIRM 

SIZE) TERHADAP MANAJEMEN LABA  PADA PERUSAHAAN  GO 

PUBLIC  DI INDONESIA ". 

 

1.2 Identifikasi Masalah  

 Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi 

dari masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba pada 

perusahaan go public di Indonesia. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Adapun maksud penulis mengadakan penelitian ini yaitu untuk 

melaksanakan penyusunan dan penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk 

menempuh Ujian Sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas 

Widyatama. 

Tujuan penelitian adalah untuk menemukan bukti empiris apakah ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan go public di 

Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Dengan memperhatikan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat bagi berbagai pihak, yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan 

dan pemahaman khususnya mengenai earnings management. 

 

 



2. Bagi Perusahaan Go public 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai earnings 

management dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan perusahaan, 

sehingga perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk 

menghindari terjadinya pelanggaran terhadap standar akuntansi keuangan. 

3. Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai praktik 

earnings management di lantai bursa, sehingga investor dapat melakukan 

analisis secara cermat dan mengambil keputusan yang tepat berkaitan dengan 

keputusan investasi. 

4. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan 

menjadi bahan referensi khususnya mengenai topik yang berkaitan dengan 

penelitian ini, dan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian dan analisis 

berikutnya. 

  

1.5 Metode Penelitian  

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

verifikatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa dokumen dan 

laporan keuangan tahunan yang akan diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut 

dengan dasar-dasar teori yang telah dipelajari. Lebih lengkapnya metode 

penelitian akan diterangkan pada Bab III. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di pojok BEI Universitas Widyatama, Bandung. 

Sedangkan waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai dengan 

selesai. 

 

 

 
 


