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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan menjadi aspek penting dalam perusahaan karena dapat 

menggambarkan kinerja perusahaan. Laporan keuangan menjadi tanggung jawab 

manajer dalam pengelolaan perusahaan selama periode tertentu. Informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan digunakan dalam rangka pengambilan 

keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, 

informasi dalam laporan keuangan harus mencerminkan kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya agar tidak menyesatkan para penggunanya.  

Dalam laporan keuangan informasi yang penting salah satunya dikaitkan 

dengan laba yang dicapai suatu perusahaan. Laba menjadi indikator dalam menilai 

kinerja operasional perusahaan. Dalam Hery  (2012, hlm.58) menyatakan bahwa 

perusahaan dikatakan memiliki laba yang berkualitas jika informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan mencerminkan aktivitas bisnis secara akurat. 

Disisi lain, informasi laba yang disajikan tidak selalu menggambarkan proses bisnis 

secara akurat. Manajer sebagai pengelola lebih menguasai seluruh informasi yang 

terkandung dalam laporan keuangan. Sedangkan pihak luar seperti shareholders 

hanya bisa mengandalkan informasi yang disajikan oleh manajer (Sulistyanto, 

2014, hlm 20). Dengan kondisi yang demikian, kesenjangan (asimetri) informasi  

tidak dapat dihindari sehingga mendorong manajer untuk berperilaku oportunis 

dalam mengungkapkan informasi penting (Sulistyanto, 2014, hlm.21).  

Menurut Pertiwi (2017) praktik manajemen laba dapat menyebabkan terjadinya 

asimetri informasi yang berdampak pada kualitas laba.  Lebih lanjut Sulistyanto 

(2014, hlm.21) menyatakan bahwa manajemen laba dalam perspektif oportunis 

mengakibatkan manajer hanya mengungkapkan informasi jika ada manfaat yang 

diperolehnya. Sedangkan apabila tidak ada manfaat maka manajer akan 

menyembunyikan atau menunda pengungkapan informasi. Bahkan, manajer dapat 

mengubah atau memalsukan informasi jika memang ada manfaat yang 

diperolehnya. Hal tersebut sejalan dengan Darabali dan Saitri (2016) bahwa dalam 
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penyusunan laporan laba rugi memungkinkan adanya rekayasa laba agar 

memaksimumkan kepentingan manajer sehingga menyebabkan rendahnya kualitas 

laba.  

Skandal rendahnya kualitas laba  pernah terjadi oleh perusahaan besar seperti 

Toshiba. Toshiba adalah perusahaan raksasa  yang lini produk dan usahanya sangat 

luas. Merek Toshiba terukir dari mulai produk laptop hingga nuklir. Mengutip dari 

laman berita online yaitu www.cnnindonesia.com dan 

www.bisiniskeuangan.kompas.com, Toshiba terbukti memalsukan laporan 

keuangan dengan meningkatkan keuntungan sebesar US$ 1,2 miliar selama 

beberapa tahun. Perusahaan ini sudah dilaporkan ke pengadilan dan dituntut oleh 

sekitar 15 grup dan individual sejak pertama kali mengakui adanya kesalahan 

perhitungan akuntansi, yang dilakukan sejak 2008. Salah satu lembaga yang 

menuntut Toshiba adalah lembaga pensiun Jepang, GPIF. Lembaga ini bahkan 

memiliki saham di Toshiba untuk mendorong return-nya. Pelaporan oleh sejumlah 

investor merupakan jumlah tuntutan terbesar. Sebelumnya, semua tuntutan 

kompensasi ke Toshiba jumlahnya hanya 15,3 miliar yen saja. Dari kasus tersebut 

dapat disimpulkan bahwa kualitas laba yang disajikan perlu dipertanggung 

jawabkan kebenarannya agar tidak ada kerugian di masa yang akan datang. 

Selain itu kasus rendahnya kualitas laba juga terjadi di beberapa perusahaan 

yang cukup terkenal, yaitu kasus PT.Ades Alfindo pada tahun 2004 yang 

menyajikan informasi  yang salah berupa  perbedaan penghitungan angka produksi 

dan angka penjualan. Perbedaan informasi dalam laporan keuangan tersebut terjadi 

dari tahun 2001-2004. Untuk tahun 2001 perbedaan volume penjualan bersih 

diestimasikan sebesar Rp.13 miliar  , tahun 2002 sebesar Rp.45 miliar, tahun 2003 

sebesarRp.55 milar dan Rp.2 miliar untuk pertengahan tahun 2004. Perbedaan 

persentasi maksimal dibandingkan penjualan lebih rendah sebesar 10%, 30%, 32%, 

dan 3%. Jika diperhatikan maka tidak mungkin terjadi transaksi penjualan yang 

lebih tinggi dibandingkan volume produksi. (https://finance.detik.com/bursa-

valas/229893/manajemen-baru-ades-berikan-informasi-salah) 

Kasus lain juga pernah terjadi pada PT.Indofarma pada tahun 2004. Saat itu 

Bapepeam menemukan adanya pelanggaran yang dilkaukan oleh PT.Indofarma 

http://www.cnnindonesia.com/
http://www.bisiniskeuangan.kompas.com/
https://finance.detik.com/bursa-valas/229893/manajemen-baru-ades-berikan-informasi-salah
https://finance.detik.com/bursa-valas/229893/manajemen-baru-ades-berikan-informasi-salah
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yaitu berupa nilai barang dalam proses dinilai lebih tinggi dari seharusnya 

(overstated). Dalam penyajiannya PT.Indofarma melaporkan nilai persediaan 

barang dalam tahun buku 2001 sebesar Rp.28,87 miliar. Sehingga menyebabkan 

harga pokok penjualan mengalami understated dan laba bersih mengalami 

overstated dengan nilai yang sama. Bapepam menilai terdapat ketidaksesuaian 

dalam memberikan penyampaian laporan keuangan. 

(http://finance.detik.com/bursa-valas/238077/bapepam-denda-mantan-direksi-

indofarma-rp-500-juta) 

Dari kasus-kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik manipulasi laba 

dilakukan agar performa perusahaan terlihat baik walaupun kenyataanya hasil dari 

angka tersebut tidak menunjukkan kebenaran. Praktik tersebut membuat kualitas 

laba perusahaan justru rendah.  

Sa’diah dan Hermanto (2017) meneliti tentang manajemen laba rill dan akrual. 

Manajemen laba akrual dilakukan karena adanya keleluasaan kebijakan akuntansi 

yang dapat dideteksi melalui discerctionary accruals dan revenue discretionary. 

sedangkan untuk manajemen laba rill merupakan manipulasi laba yang dilakukan 

oleh manajemen melalui aktivitas perusahaan sehari-hari selama periode akuntansi.   

Manajemen laba yang dilakukan sering kali menggunakan komponen akrual 

karena akrual adalah komponen yang mudah dimanipulasi sesuai dengan keinginan 

orang yang melakukan pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan 

(Sulistyanto, 2014, hlm.161).  Discretionary accruals adalah komponen akrual dari 

hasil rekayasa dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi 

dan pemakaian standar akuntansi (Sulistyanto, 2014, hlm.164) . Sadiah dan Priyadi 

(2015) menyatakan bahwa semakin kecil nilai discrectionary accruals maka 

semakin tinggi kualitas laba dan sebaliknya, semakin besar nilai discrectionary 

accruals maka semakin kecil kualitas labanya.  

Marliana (2015) meneliti tentang manajemen laba di Indonesia dan Malaysia 

dalam era Masyarakat Ekonomi Asean. Secara empiris hasil penelitiannya 

disimpulkan bahwa terdapat praktik manajemen laba baik di Indonesia maupun 

Malaysia. Dalam penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa di Indonesia 

banyak motif yang mendasari praktik manajemen laba sementara di Malaysia 

http://finance.detik.com/bursa-valas/238077/bapepam-denda-mantan-direksi-indofarma-rp-500-juta
http://finance.detik.com/bursa-valas/238077/bapepam-denda-mantan-direksi-indofarma-rp-500-juta
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manajemen laba semakin rendah dikarenakan banyaknya pengungkapan yang 

dilakukan manajer dan manajemen. Prasetyo (2009) dalam Marliana (2015) 

menyatakan bahwa dari segi proteksi investor, manajemen laba rill di Malaysia 

lebih tinggi di banding Indonesia. Namun, Manajemen laba akrual Indonesia lebih 

tinggi di banding Malaysia hal tersebut dikarenakan tingkat proteksi investor yang 

rendah menyebabkan perusahaan menggunakan praktik manajemen laba akrual.  

Adapun dalam penelitian Leuz dkk (2003) yang membandingkan manajemen 

laba di 31 negara menunjukkan bahwa nilai agregat manajemen laba Indonesia 

diurutan 15 terbesar dari 34 negara penelitian. Dalam penelitian tersebut juga 

diungkapkan pengelompokan berdasarkan negara dengan salah satu variabel 

struktur kepemilikan menyebar yang dapat mengurangi manajemen laba, dalam 

pengelompokan tersebut Indonesia berada di cluster 3 bersama dengan India, 

Spanyol, Portugal, Philipina, Thailand, dsb. 

Penelitian lain mengungkapkan bahwa sebelum dan setelah konvergensi IFRS, 

kualitas akrual pada perusahaan manufaktur semakin meningkat karena dengan 

pengadopsian IFRS, maka entitas dituntut untuk mengungkapkan informasi 

akuntansi lebih rinci sehingga akan mengurangi tingkat asimetri informasi antara 

agen dan prinsipal (Windarti dkk, 2017). Hal tersebut memperkuat penelitian 

Sanjaya dan Ulupui (2016) yang meneliti tingkat manajemen laba sebelum dan 

sesudah konvergensi IFRS, bahwa manajemen laba perusahaan manufaktur di 

Indonesia menurun semenjak konvergensi IFRS 

Namun, dalam penelitian Kittiakrastein (2013) yang meneliti tentang kualitas 

akuntansi setelah deklarasi MEA yang memfokuskan pada pengaruh adopsi IFRS 

terhadap kualitas akuntansi menyatakan bahwa Indonesia, Thailand dan Vietnam 

yang masih kurang dalam menerapkan IFRS ternyata memiliki tingkat manajemen 

laba yang lebih besar dibandingkan dengan negara yang lebih banyak menerapkan 

IFRS seperti di Malaysia, Singapore, dan Philiphina  

Untuk mengetahui melihat gambaran kualitas laba tahun 2013-2016 di 

perusahaan manufaktur, maka dilakukan observasi awal dengan rata-rata kualitas 

laba sebagai berikut:  
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Gambar 1.1 Rata-rata Discretionary Accruals Perusahaan Manufaktur 

 

 

Dari tabel di atas dapat dilihat adanya fluktuasi nilai discretionary accrual yang 

terjadi dari tahun 2013 sampai tahun 2016. Adapun nilai tersebut di tahun 2013 dan 

2014 cendurung di nilai positif. 2015 dan 2016 cenderung di nilai negatif. Artinya, 

praktik manajemen laba bernilai positif mengggunakan pola menaikkan laba 

sedangkan nilai negatif menunjukkan pola penurunan laba (Sulistyanto, 2014, 

hlm.166). Adapun praktik penuruan laba rata-rata terbesar pada tahun 2016 dengan 

rata-rata sebesar -0.04629. Sedangkan pola penaikan laba rata-rata terbesar terjadi 

pada tahun 2013 dengan jumlah rata-rata 0.04671. Perubahan yang paling 

mencolok pada discretionary accrual terjadi pada PT Alumindo Light Metal 

Industry Tbk yang mana pada tahun 2013 dan 2014 memiliki nilai yang cukup besar 

berpola menaikkan laba sebesar 0.327 serta 0.356. Namun, di tahun 2015 terjadi 

pola penurunan laba dengan nilai yang cukup besar yaitu sebesar -0.54256. 

Perbedaan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh perhitungan nilai akrual yang 

selisihnya cukup besar, yaitu (2,740,818,003,606). 
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Hubungan teori agensi dalam kualitas laba mengacu pada adanya hubungan 

antara shareholders dan agen yang memicu perbedaan informasi yang disajikan. 

Pihak manajemen lebih mengetahui segala informasi yang disajikan serta yang 

terjadi dalam operasionalisasi perusahaan dibandingkan dengan pihak shareholders 

atau prinsipal. Atas motif perbedaan kepentingan yang terjadi mengakibatkan 

informasi yang disajikan diragukan kebenaran dan keakuratannya sehingga 

menyebabkan informasi laba yang disajikan memiliki kualitas laba yang rendah. 

Dalam menentukan faktor yang mempengaruhi kualitas laba, masih banyak 

perbedaan hasil penelitian yang membahas topik tersebut. Dalam Warianto dan 

Rusiti (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas 

laba dimana ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

discrectionary accruals. Hasil penelitian Widayanti dkk (2014), Irawati (2012), 

Dira dan Astika (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kualitas laba. Sebaliknya, hasil penelitian Pertiwi (2017) menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap kualitas laba.  

Tata Kelola (Corporate Governance) merupakan suatu sistem yang mengatur 

keberadaan fungsi (organ) dan hubungannya, baik hubungan di antara fungsi 

internal perusahaan maupun dengan pihak eksternal di mana semua diarahkan 

untuk memenuhi kepentingan pemegang dan pemangku kepentingan lainnya 

(Wiwin dan Abdulloh ,2017,hlm 91).  Sistem Good Corporate Governance yang 

baik seharusnya dapat memberikan perlindungan kepada stakeholder dan kreditor 

melalui mekanisme internal maupun eksternal perusahaan (Sulistyanto, 2014, 

hlm.136). 

Studi yang dilakukan oleh diretorat penelitian dan pengembangan oleh KPK 

menyebutkan bahwa penerapan GCG di Indonesia dinilai baik. Hal tersebut terbukti 

dari indeks GCG yang cukup tinggi. Namun, implementasi sektor swasta non 

lembaga keuangan aspek compliance lebih rendah karena banyak perusahaan yang 

belum melengkapi komite-komite fungsionalya serta tindakan komisaris terhadap 

(potensi) benturan kepentingan yang menyangkut dirinya (kpk.go.id). 
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Gambar 1.2 : Grafik perbandingan indeks implementasi kerangka kerja GCG 

berdasarkan kelompok usaha 

 

Sumber : kpk.go.id  

Namun, penerapan GCG di Indonesia masih terbilang lemah dibanding negara 

lain.  Mengutip laman berita online (economy.okezone.com), pembina Indonesia 

Institute for Corporate Directorship (IICD) menyatakan bahwa hanya 2 emiten asal 

Indonesia yang masuk top GCG Asia Tenggara dari total 50 perusahaan. Dua 

perusahaan tersebut berasal  dari sektor keuangan, yaitu PT.Bank Danamon Tbk 

dan PT. Bank CIMB Niaga Tbk. Pencapaian masih jauh dibandingkan dengan 

negara Asean lainnya. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi bahwa GCG Indonesia 

masih kalah bersaing dengan negara lain. Selain itu, sektor lain seperti manufaktur 

masih belum bisa menembus top 50 GCG. 

Gambar 1.3 : Perusahaan Masuk Top 50 GCG Asia Tenggara 
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Sumber : laman berita online economy.okezone.com (data diolah) 

Galdi dan Sousa (2016) dalam penelitiannya yang berjudul the relationship 

between equity ownership concentration and earnings quality : evidence from 

Brazil menyatakan akurasi laba yang dipengaruhi oleh struktur kepemilikan 

berkontribusi bagi komunitas investasi. Struktur kepemilikan menjadi penting 

karena dapat mencegah dalam tindakan kecurangan (manajemen laba). Struktur 

kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan manajerial maupun kepemilikan 

institusional. Kepemilikan manajerial merupakan besarnya jumlah saham yang 

dimiliki manajer dalam entitas (Darabali dan Saitri, 2016). Dalam Penelitian  

Boediono (2015) kepemilikan manajerial memberikan pengaruh pada manajemen 

laba yang terbilang lemah. Seperti halnya Darabali dan Saitri (2016) menjelaskan 

bahwa semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajemen di dalam perusahaan, 

maka kualitas laba dari perusahaan tersebut akan semakin meningkat. Namun, 

Pertiwi dkk (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan manajerial 

tidak memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laba. 

Kepemilikan institusional merupakan saham yang dimiliki oleh 

institusi/perusahaan.  Dalam penelitian Darabali dan Saitri (2016) kepemilikan 

institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laba. Sebaliknya,  

Siregar dan Utama (2005) menyatakan kepemilikan institusional tidak terbukti 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laba.  

Volatilitas arus kas adalah derajat penyebaran arus kas atau indeks penyebaran 

distribusi arus kas perusahaan (Dechow dan Dichev, 2002). Fanani (2010), Kusuma 

dan Sadjiarto (2014) mengungkapkan bahwa volatilitas arus kas berpengaruh 

negatif terhadap kualitas (presistensi) laba, dimana presistensi laba sendiri dapat 

diartikan sebagai laba yang menunjukkan keadaan yang sebenarnya dan dapat 

menjadi acuan untuk memprediksi laba pada periode yang akan datang. 
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Investment Opportunity Set merupakan kesempatan bertumbuh yang dapat 

digunakan sebagai dasar dalam menentukan klasifikasi pertumbuhan perusahaan di 

masa yang akan datang (Sadiah dan Priyadi, 2015). Hasil penelitian Warianto dan 

Rusiti (2014), Sadiah dan Priyadi (2015) menyimpulkan bahwa IOS berpengaruh 

negatif terhadap kualitas laba. Sebaliknya, Darabali dan Saitri (2016) menyatakan 

bahwa IOS tidak berpengaruh terhadap kualitas laba serta Siahaan (2013) 

menyatakan bahwa IOS berpengaruh positif terhadap kualitas laba 

Studi kasus yang dipilih  dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

dikarenakan jumlah serta variasi yang banyak, sehingga bisa mewakili setiap sub 

sektor manufaktur.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Darabali dan Saitri (2016) 

dengan perbedaan mendasar terletak pada model disrectionary accruals yang 

menjadi pengukuran kualitas laba serta teknik analisis yang digunakan berupa 

regresi data panel. 

Berdasarkan latar belakang di atas serta  adanya perbedaaan hasil penelitian 

terdahulu menjadi salah satu faktor peneliti untuk kembali  meneliti kembali dengan 

judul  “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Mekanisme GCG, Volatilitas Arus Kas 

serta Investment Opportunity Set terhadap Kualitas Laba (Studi Pada 

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-

2016) ” 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian di latar belakang, maka peneliti menyusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba? 

2. Bagaiaman  kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kualitas laba? 

3. Bagaimana kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kualitas laba? 

4. Bagaimana volatilitas arus kas berpengaruh terhadap kualitas laba? 

5. Bagaimana investment oportunity set berpengaruh terhadap kualitas laba? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian di latar belakang, terdapat perbedaan pandangan terhadap 

pengaruh dari setiap variabel. Maka, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 
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1. pengaruh ukuran perusahaan terhadap kualitas laba 

2. pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kualitas laba 

3. pengaruh kepemilikan institusional terhadap kualitas laba 

4. pengaruh volatilitas arus kas terhadap kualitas laba. 

5. pengaruh investment oportunity set terhadap kualitas laba 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Aspek teoritis 

Aspek teoritis dalam penelitian ini adalah sebagai implikasi dari ilmu yang telah 

dipelajari selama masa perkuliahan terutama yang berkaitan tentang kualitas 

laba yang dilihat dari disretionary accrual dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi 

bagi penelitian selanjutnya. 

2. Aspek praktis 

Dalam aspek praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi 

terutama pada investor yang menamkan dana pada perusahaan manufaktur 

mengenai kualitas laba sektor manufaktur. Selain itu bagi pengelola perusahaan 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kualitas laba 

terutama pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI sehingga menjadi 

pertimbangan dalam melaporkan laba. 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur  organanisasi skripsi berisi rincian tentang urutan penulisan dari bab 

dan bagian bab dalam skripsi, mulai dari bab I hingga bab V. Adapun rinciannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Bab I berisi uraian tentang pendahuluan yang merupakan bagian awal 

skripsi yang membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuam 

penelitian, serta manfaat dan struktur organisasi skripsi 

2. Bab II berisi uraian mengenai kajian pustaka yang menjelaskan tentang teori 

yang berkaitan dengan variabel penelitian serta kerangka pikir yang menjadi 

acuan dalam penelitian. Dalam Bab II terdiri dari : 

a. Kajian pustaka, berisi teori yang berkaitan dengan variabel 
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b. Penelitian terdahulu yang berisi daftar jurnal/penelitian terdahulu yang 

disajikan dalam bentuk tabel dengan menampilkan kesimpulan 

penelitian serta perbedaan penelitian 

c. Kerangka pemikiran yang berisikan teori-teori yang menjelaskan alur 

logika hubungan variabel dalam penelitian  

d. Hipotesis merupakan kesimpulan sementara sebelum peneliti yang 

didasarkan pada kerangka pemikiran 

3. Bab III berisi penjabaran rinci mengenai metode penelitian yang terdiri dari 

objek penelitian, metode penelitian, desain penelitian, definisi dan 

operasionalisasi variabel, populasi dan sampel penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

4. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang berisi pengelolaan dan 

analisis data serta pembahasan hasil dari analisis data tersebut. 

5. Bab V menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil 

analisis yang telah dilakukan serta menyimpulkanya. Selain itu kesimpulan 

juga terdapat saran untuk kepentingan penelitian selanjutnya. 

 


