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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Globalisasi berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi  

disuatu negara yang akan didukung dengan berkembangnya dunia bisnis. 

Dalam rangka pengembangan dan ekspansi, perusahaan membutuhkan 

tambahan dana dari pihak luar perusahaan untuk kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut. Oleh karena itu, munculah persaingan yang ketat antar 

perusahaan untuk tetap bertahan dan mampu bersaing serta dapat mencari 

investor sebagai sumber dana perusahaan. Dalam hal itu, perusahaan 

diwajibkan  menunjukkan  kinerja yang baik dan sehat yang tercantum dalam 

laporan keuangan perusahaan.  

Tujuan dari laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang 

menyangkut kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang 

bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan. Salah satu yang menjadi 

parameter penting dalam mengukur keberhasilan manajemen dalam 

mengelola suatu perusahaan adalah laba. Selain itu informasi laba juga 

menjadi acuan dalam menaksir earnings power perusahaan di masa yang akan 

datang oleh para pengguna informasi akuntansi. Oleh karena itu dari vitalnya 

peran laporan keuangan, para manajer mengambil tindakan oportunis untuk
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dapat memaksimalkan kinerja mereka melalui laporan keuangan dengan cara 

melakukan manajemen laba.  

Manajemen diberi kepercayaan oleh pemilik dan pemegang saham untuk 

mengoperasikan perusahaan dan mempertanggungjawabkan dalam bentuk laporan 

keuangan. Walaupun manajemen sangat berperan penting dalam relevansi dan 

keandalan laporan keuangan perusahaa manajemen seringkali melakukan praktik 

manipulasi angka-angka didalam laporan keuangan sehingga menunjukkan kondisi 

perusahaan yang seakan-akan memiliki prestasi yang bagus dan baik walaupun 

sebenarnya perusahaan tersebut sedang tidak dalam kondisi yang baik. Tindakan 

tersebut dilakukan agar para pengguna laporan keuangan perusahaan tetap menaruh 

kepercayaan kepada perusahaan tersebut dan menarik para investor untuk mau 

berinvestasi.  

Manajemen laba dibuat untuk kepentingan suatu pihak tertentu agar kondisi 

perusahaan terlihat menarik bagi pembacanya. Tapi tindakan manajemen laba akan 

bertindak fatal apabila dilakukan terus menerus dan menyimpang dari standar 

akuntansi yang telah ditetapkan. Manajemen laba akan berdampak buruk bagi 

kepercayaan publik dan bagi perekonomian bangsa karena telah merugikan seluruh 

lapisan masyarakat.  

Manajemen laba muncul sebagai dampak masalah keagenan yang terjadi 

karena adanya ketidakselarasan kepentingan antara pemegang saham (principal) dan 

manajemen perusahaan (agent). Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada agency theory. 

Dimana teori tersebut memandang bahwasanya masing-masing pihak principal dan 

agent memiliki motivasi tertentu demi kepentingannya sendiri.Pihak principal dalam 

hal ini para pemegang saham, hanya tertarik pada nilai perusahaan yang bertambah 
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dengan melihat dari sisi peningkatan informasi laba. Sedangkan, agent hanya 

termotivasi dengan kontrak yang menjanjikan kompensasi untuk kesejahteraannya. 

Terlebih lagi agent sebagai pengelola, memiliki informasi yang lebih memadai 

dibandingkan dengan principal yaitu pemilik perusahaan. Dengan pengetahuan atas 

informasi yang lebih memadai tersebut seringkali manajer mengambil tindakan 

oportunis untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pemilik perusahaan tidak 

sesuai dengan kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan bertindak untuk 

memaksimalkan kepentingan pribadi dengan melakukan praktik manajemen laba.  

Dalam beberapa dekade terakhir manajemen laba telah menjadi permasalahan 

yang serius bagi para praktisi dan akademisi akuntansi keuangan. Alasan pertama, 

manajemen laba seolah-olah telah menjadi budaya perusahaan (corporate culture) 

yang dipraktikkan semua perusahaan di dunia. Kedua, sebab dan akibat yang 

ditimbulkan dari aktivitas rekayasa manajerial ini tidak hanya menghancurkan tatanan 

ekonomi, namun juga tatanan etika dan moral. (Sulistyanto, 2008, hal. 1) 

Beberapa fenomena manajemen laba terjadi pada perusahaan-perusahaan besar 

di Indonesia diantaranya adalah PT. Bumi Resources, PT. Indofarma, Tbk, dan PT. 

Davomas Abadi, Tbk. 

Manajemen laba dilakukan oleh tiga perusahaan tambang batu bara milik Grup 

Bakrie dengan cara merendahkan nilai penjualan dari yang seharusnya. Kasus tersebut 

dimuat dalam artikel berita tempo.co sebagai, tiga perusahaan tambang batu bara 

milik Grup Bakrie dilaporkan oleh Indonesia Coruption Watch dengan kasus rekayasa 

laporan penjualan yang telah menyebabkan kerugian negara sebesar US$ 620,49 juta. 

Hasil perhitungan ICW dengan menggunakan berbagai data primer termasuk 

laporan keuagan yang telah diaudit, menunjukkan laporan penjualan Bumi Resource 
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selama 2003-2008 lebih rendah US$ 1,06 miliar dari yang sebenarnya. Akibatnya, 

selama itu pula, diperkirakan kerugian negara dari kekurangan penerimaan Dana 

Hasil Produksi Batubara (royalti) sebesar US$ 143,18 juta. Pihak manajemennya 

sengaja melakukan manajemen laba dengan menurunkan laba agar perusahaan dapat 

menghindari pembayaran pajak yang tinggi serta royalti. 

Kasus PT. Indofarma, Tbk dimuat dalam artiker finance.detik.com. PT. 

Indofarma ditetapkan telah menggelembungkan nilai persediaan dari yang 

seharusnya sebesar 28,87 miliar. Akibatnya harga Pokok Penjualan 

mengalami understated dan laba bersih mengalami overstated dengan nilai yang 

sama.  PT Indofarma merupakan perusahaan publik dimana sahamnya tercatat di 

bursa saham. Bila status sebagai perusahaan publik tetap melekat hampir dipastikan 

manajemen BUMN tersebut tidak dapat berfungsi efektif. Kerugian yang dialami 

cukup mengagetkan berbagai pihak. Sebab selama 9 bulan dalam 2002 lalu kinerja 

dan citra Indofarma cukup bagus. Meraih peningkatan laba yang cukup signifikan 

selama periode tersebut dimana pada setiap laporan keuangan triwulannya, tidak 

pernah mengalami masalah. Karena selama periode itu. Indofarma selalu mencatat 

untung dan mengalami pertumbuhan  penjualan. Akibat kasus tersebut direksi 

dikenakan sanksi administratif sebesar 500juta.  

Maraknya praktik manajemen laba juga terjadi pada tingkat internasional yang 

diketahui bersama pada skandal akuntansi Enron. Dikutip dalam finance.detik.com, 

sejumlah Eksekutif Enron melakukan manipulasi pembukuan melalui Arthur 

Anderson yang menyebabkan laba Enron terdongkrak US$ 1 milyar untuk 

menyesatkan para investornya. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan 

laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih 

Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode 
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sebelumnya. Pada tanggal 2 Desember 2001 Enron mendaftarkan kebangkrutan 

perusahaan ke pengadilan dan memecat 5000 pegawai.  

Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak di 

laporkan senilai lebih dari satu milyar dolar. Dengan pengungkapan ini nilai investasi 

dan laba yang di tahan (retained earning) berkurang dalam jumlah yang sama. Kasus 

ini merupakan cerminan dari pengelolaan perusahaan oleh manajemen yang buruk. 

Masalah keagenan menyebabkan manajemen sebagai agen dapat melakukan 

manipulasi laporan keuangan demi kepentingannya sendiri 

Enron telah menjadi bukti nyata bahwa praktik kecurangan benar-benar 

terjadi, bahkan pada perusahaan terbesar ke tujuh di Amerika Serikat. Selain itu, kasus 

manajemen laba di dunia internasional juga dilakukan oleh perusahaan besar 

elektronik yaitu Toshiba pada tahun 2015. Kasus tersebut dikutip dalam 

money.kompas.com, pimpinan puncak Toshiba Corporation terlibat secara 

"sistematis" dalam skandal penggelembungan keuntungan perusahaan sebesar 1,2 

miliar dollar AS selama beberapa tahun. Hal tersebut diketahui ketika regulator 

sekuritas menemukan kejanggalan setelah menyelidiki neraca perusahaan.  

Perusahaan Enron dan Toshiba adalah perusahaan-perusahaan besar yang 

bisnisnya bahkan mampu mempengaruhi perekonomian dunia, seperti Enron sendiri 

adalah perusahaan terbesar ke tujuh Amerika Serikat pada saat itu. Sedangkan, 

Toshiba merupakan perusahaan elektronik yang produknya berhasil merajai sektor 

industri elektronik yang berasal dari Jepang. Namun, dari kasus-kasus di atas 

menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan besar cenderung mempraktikan tindakan 

kecurangan dalam laporan keuangan. Hal ini dikarenakan untuk mempertahankan 

penilaian baik dari kinerja manajemen dan citra baik perusahaan di mata publik. 
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Berdasarkan beberapa kasus manajamen laba di atas, adanya praktik 

manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan bertujuan untuk 

suatu kepentingan tertentu. Tindakan tersebut dapat merubah kandungan informasi 

atas laporan keuangan yang disajikan perusahaan.Hal ini perlu diwaspadai pengguna 

laporan keuangan karena informasi yang telah mengalami penambahan atau 

pengurangan tersebut dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan. 

Melihat begitu pentingnya laporan keuangan terutama informasi laba maka 

penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba juga menjadi 

penting bagi perusahaan go public di Indonesia. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi praktik manajemen laba, salah satunya yaitu pengaruh utang 

perusahaan (leverage) dan kompensasi yang akan didapatkan oleh manajerial atas 

penilaian kinerja perusahaan yang tergambar dalam sebuah laporan keuangan. 

Salah satu penyebab manajemen laba adalah leverage. Leverage merupakan 

tingkat sekuritas dengan utang digunakan dalam struktur modal sebuah perusahaan. 

Leverage menunjukkan seberapa besar aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. 

Leverage diukur dengan cara perbandingan total utang dengan total aset.  

Semakin tinggi nilai leverage maka risiko yang akan dihadapi oleh investor 

akan semakin tinggi dan para investor akan meminta keuntungan yang semakin besar. 

Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh 

perusahaan. Rasio leverage juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Oleh 

karena itu, semakin besar leverage maka manajer perusahaan cenderung untuk 

melakukan manajemen laba agar laba perusahaan terlihat stabil dan besar. Hal ini 

berbanding lurus agar manajer perusahaan menghidari kewajibannya untuk 
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menghasilkan kinerja perusahaan lebih baik lagi dalam kondisi risiko leverage yang 

tinggi. 

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan perusahaan, manajer 

akan berusaha untuk mencari tambahan dana dalam rangka keberlangsungan usaha 

dan ekspansi perusahaan agar semakin berkembang. Selain aliran dana dari investor, 

perusahaan dapat mendapatkan dana dari pinjaman kreditur (utang). Dengan adanya 

motivasi mencari pinjaman ke kreditur inilah yang membuat manajemen memberikan 

performa yang baik pada laporan keuangan agar tujuannya dalam mencari dana dapat 

tercapai. Baiknya performa perusahaan mengindikasikan adanya tindakan manajemen 

laba yang telah dilakukan.  

Skandal mengenai manajemen laba dengan motivasi utang tercermin pada 

kasus PT Davomas Abadi. Tbk yang dikutip pada artikel berita yang dimuat dalam 

id.saham.com, PT Davomas Abadi Tbk terancam gagal dalam membayar kewajiban 

obligasinya pada tahun 2009 sebesar US$ 238 juta. Oleh karena itu, PT Davomas 

Abadi Tbk melakukan penggelumbungan laba dengan menarik laba periode yang 

akan datang ke periode berjalan. Hal ini terungkap pada tahun 2012 dengan 

mengakibatkan munculnya saldo utang baru sekitar Rp 2,87 triliun Jumlah utang 

tersebut dinilai tidak wajar, mengingat bahwa Davo hanya melaporkan pendapatan 

sebesar Rp1,32 triliun dan kerugian bersih sebesar Rp272 miliar untuk tahun 2011,  

Kasus diatas menunjukkan bahwa utang juga mempengaruhi manajer 

perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Hal itu dilakukan dengan cara 

memanipulasi laporan keuangan dengan tidak mencatat pendapatan yang sebenarnya 

dan tidak mencatat utang yang dimilikinya agar kreditur dapat mempercayai 

perusahaan berada dalam kondisi yang stabil. 
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Faktor kedua adalah kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu 

penghargaan yang diberikan oleh perusahaan atas jasa karyawan. Tujuan dari sistem 

kompensasi yang dirancang oleh sebuah organisasi adalah untuk memikat karyawan 

dan menahan karyawan yang kompeten. Selain itu kompensasi juga dapat memotivasi 

karyawan untuk lebih optimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai.  

Penelitian Healy menggunakan pendekatan program bonus manajemen, yaitu 

bahwa manajer akan memperoleh bonus secara positif ketika laba berada di antara 

batas bawah (bogey) dan batas atas (cap). Ketika laba berada di bawah (bogey) 

manajer tidak mendapatkan bonus dan ketika laba berada di atas (cap) manajer hanya 

mendapatkan bonus tetap.  

Kompensasi diduga mampu mempengaruhi praktik manajemen laba. Dimana 

jika kompensasi diberikan oleh perusahaan kepada manajer berdasarkan atas capaian 

manajer dalam mengoperasikan perusahaan, maka manajer akan melakukan upaya 

agar kondisi perusahan terlihat baik melalui informasi labanya.  

Contoh kasus manajemen laba terkait dengan kompensasi dapat dilihat pada 

atikel berita yang dimuat oleh ekbis.roml.co, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

sering menemukan kecurangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hal 

perhitungan akuntansi laporan keuangannya. Tujuannya, agar BUMN seolah terlihat 

memiliki laba besar dari sebenarnya sehingga direksi mendapatkan bonus. 

Berdasarkan kasus diatas, dapat dikatakan bahwa faktor kompensasi bukan 

hanya sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja para manajer tetapi juga sebagai 

motivasi dalam melakukan praktik manajemen laba dengan cara memanipulasi 

laporan keuangan. Informasi dalam lapran keuangan mencatat informasi laba bukan 

yang sebenarnya dengan demikian akan menggambarkan kinerja manajer yang baik. 
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Dengan tujuan mengaharapkan pemberian kompensasi yang besar atas kinerja yang 

dicapai. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya serta adanya 

tidak keseragaman hasil penelitian, penulis ingin meneliti kembali faktor-faktor yang 

mempengaruhi manajemen laba. artinya hasil penelitian sebelumnya menunjukkan 

adanya research gap (kesenjangan penelitian).  

Penelitian tersebut diantaranya Deviyanti (2018); Sosiawan (2012) dan Jun 

(2017) menunjukkan hasil yang sama bahwa leverage memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap manajemen laba. Sedangkan Susanti (2019) dan Tanomi (2012) 

menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan 

antara leverage terhadap manajemen laba. 

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Prihastomo (2018); Jiwandono 

(2015) dan Hassen (2014) menunjukkan hasil yang sama bahwa kompensasi memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Sebaliknya, penelitian yang 

dilakukan oleh Deviyanti (2018); Sosiawan (2012) dan Jun (2017) menunjukkan hasil 

yang sebaliknya yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan antara kompensasi terhadap 

manajemen laba.  

Penelitian Wijaya (2014) menghubungkan kompensasi dalam bentuk bonus 

menemukan bahwa kompensasi bonus berpengaruh signifikan dan berperan dalam 

praktik manajemen laba. Sedangkan Sosiawan (2012) menemukan bukti empiris yang 

menyatakan bahwa secara parsial kompensasi tidak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap praktik manajemen laba. Perbedaan ini terjadi karena penelitian Wijaya 

(2014) menggunakan kompensasi dengan proksi variabel dummy, sedangkan 

Sosiawan (2012) menggunakan logaritma natural penjumlahan gaji, bonus, tunjangan 

sebagai proksi dari kompensasi.  



10 
 

 
 

Dari beberapa hasil penelitian, dapat diketahui terdapat hasil penelitian yang 

tidak konsisten. Berdasarkan fakta-fakta dan terdapat reseach gap dari beberapa 

peneliti terdahulu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan 

judul “Pengaruh Leverage dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Manajemen 

Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2018” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah berikut : 

1. Adakah pengaruh leverage terhadap manajemen laba? 

2. Adakah pengaruh kompensasi eksekutif terhadap manajemen laba? 

3. Adakah pengaruh leverage dan kompensasi eksekutif terhadap manajemen 

laba? 

 

 

 

 

C. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

leverage dan kompensasi terhadap manajemen laba. Disamping itu, penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya terkait dengan keberhasilan usaha. 

2. Kegunaan Praktis 
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a. Bagi Peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan yaitu 

mengenai leverage, menambah pengetahuan mengenai informasi bonus dan 

hal-hal yang mempengaruhi manajemen laba. 

b. Bagi Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI 

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi yang positif dan 

sumbangan pemikiran mengenai leverage dan bonus yang akan 

mempengaruhi manajemen laba perusahaan. 

c. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk perbaikan atau 

pengembangan materi bagi peneliti lain di bidang yang sama, yaitu mengenai 

pengaruh leverage dan kompensasi terhadap manajemen laba perusahaan. 


