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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang Penelitian  

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk memanipulasi laba 

dalam memodifikasi laba akuntansi supaya mendapat tanggapan positif terhadap 

kinerja perusahaan dan juga informasi yang disajikan oleh mereka (Jensen & 

Meckling, 1976). 

Dechow et al. (1996), berpendapat bahwa manajemen laba adalah sebuah 

tindakan memanipulasi keuntungan dari sebuah keterbatasan dalam atau luar yang 

ditentukan oleh Generaly Accepted Accounting Principles (GAAP). 

Healy (1998), menyatakan manajemen laba merupakan sebuah proses ketika 

seorang manajer punya sebuah kemampuan untuk mempengaruhi atau 

menyesatkan pemegang saham. 

Suhendah (2005) mengatakan manajemen laba adalah satu konsep yang 

dibuat perusahaan untuk melaksanakan kegiatan memanipulasi atau mengolah 

laporan keuangan supaya laporan keuangan tersebut ketika terlihat oleh pemegang 

saham memiliki kualitas yang baik. 

Manajemen laba merupakan sebuah situasi untuk bagihan pihak manajemen 

menjalankan aktivitas intervensi yang proses menyusun laporan keuangan untuk 

pengguna luar supaya bisa menetralkan, meningkatkankan, dan menurunkan laba 

(Schipper, 1989). 

Ukuran Dewan Direksi merupakan salah satu bagian dalam tata kelola 

perusahaan. Peran direksi dalam perusahaan sangat penting, karena dewan direksi 
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dapat menentukan kinerja dalam perusahaan. Direksi memiliki kuasa dalam 

mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan (Sukandar & Rahardja, 2014) 

Kepemilikan manajerial meningkat dapat membantu setiap perusahaan 

untuk menghubungkan pihak internal terhadap pemegang saham, dan lebih 

mengarahkan dalam pengambilan keputusan agar perusahaan menjadi lebih baik 

(Endraswati, 2012). 

Komite audit sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas keuntungan 

dalam perusahaan dengan memenuhi tanggung jawab, memberikan saran, dan 

memutuskan keputusan pembukuan serta meninjau laporan keuangan dan 

memelihara pengendalian internal (Hasan, 2013). 

Ukuran Perusahaan merupakan sebuah rata-rata dari total penjualan bersih 

dalam periode yang berjalan hingga periode tertentu. Dalam tindakan ini, 

penjualan akan lebih banyak disbanding dengan beban, yang akan di peroleh 

adalah jumlah pendapatan sebelum pajak (Bringham & Houston, 2006:25) 

Kinerja perusahaan merupakan sebagai hasil kerja yang telah dicapai 

sekelompok pekerja dalam satu perusahaan yang mempunyai wewenang dan 

pertanggung jawaban dalam masing-masing pencapaian tujuan tanpa melanggar 

hukum (Rivai & Basri, 2004:16) 

Leverage dinyatakan tinggi karena adanya kelalaian pihak manajemen pada 

saat mengelola pemasukan dan pengeluaran perusahaan atau salah dalam 

pengambilan keputusan untuk menerapankan sistem dan juga kurang dalam 

mengawas. Ini yang membuat leverage menjadi tinggi, dan dapat membuat 

oportunistik menjadi meningkat (Husnan, 2005). 
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Leverage merupakan sebuah utang yang dipakai dalam perusahaan untuk 

membiayakan aset dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan operasional. 

Semakin banyak utang perusahaan sama dengan semakin tinggi resiko yang perlu 

dihadapi dalam perusahaan dan pada akhirnya perusahaa akan menaikkan tingkat 

keuntungan supaya perusahaan  tidak terancam di likuidasi (Irsyad, 2008). 

Pertumbuhan perusahaan dapat membuktikan semakin luasnya jangkauan 

perusahaan yang dapat menunjukkan kinerja perusahaan semakin hari semakin 

membaik, yang dikarenakan aset perusahaan semakin hari semakin naik, dari 

periode ini ke periode berikutnya dan juga omset penjualan juga akan meningkat 

(Fauzi & Suhadak, 2015). 

 

1.2 Masalah Penelitian 

Pada penelitian ini, akar dari permasalahan penelitian ini, yaitu:  

1. Analisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap manajemen laba. 

2. Analisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba. 

3. Analisis pengaruh komite audit independensi terhadap manajemen laba. 

4. Analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. 

5. Analisis pengaruh kinerja perusahaan terhadap manajemen laba. 

6. Analisis pengaruh leverage terhadap manajemen laba. 

7. Analisis pengaruh pertumbuhan perusahaan terhadap manajemen laba. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian yaitu untuk mencari tahu:  

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba ? 

2. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba ?  

3. Apakah komite audit independensi berpengaruh signifikan negatif terhadap 

manajemen laba ?  

4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba ?  

5. Apakah kinerja perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba ?  

6. Apakah leverage berpengaruh signifikan positif terhadap manajemen laba ?  

7. Apakah pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap 

manajemen laba ? 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Peneliti menelusuri penelitian ini untuk menambah wawasan yang lebih dan 

memperdalam ilmu pengetahuan tentang tata kelola perusahaan terhadap 

Manajemen Laba. 
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2. Bagi Perusahaan 

Peneliti berharap dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya tata 

kelola perusahaan terhadap Manajemen Laba untuk mengantisipasi terjadi 

yang tidak diinginkan dalam perusahaan. 

3. Bagi Investor  

Hasil penelitian yang telah di teliti diharapkan mampu memberikan faktor 

yang memengaruhi suatu tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba 

apabila para investor ingin menanamkan modal ke perusahaan tersebut 

dapat mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum menanamkan modalnya. 

4. Bagi Akademisi 

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menambag wawasan atau ilmu 

pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dapat memberikan uraian 

bersifat umum tentang isi, penjelasan setiap bab yang dapat dilihat dalam 

pembuatan laporan karya ilmiah ini. Sistematika pembahasan yang dipakai dalam 

penelitian ini disusun sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bagian ini akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika 

pembahasan penelitian.  
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini memberikan uraian secara sistematis untuk landasan 

teori, penemu, hasil peneliti sebelumnya, dan data-data untuk 

dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan penulisan ini. 

Pembahasan pada bagian ini merupakan ringkasan singkat tentang 

materi yang berkaitan dengan teknik atau kerangka pendekatan dan 

konsep yang akan atau telah digunakan dalam penulisan ini. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini akan ada penjelasan mengenai kerangka pemikiran, 

pengajuan hipotesis, sumber data, definisi variabel, teknik 

pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis 

data.  

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini diuraikan obyek penelitian, analisis data, dan 

pembahasan dari analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat 

kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat 

saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan 

penelitian lebih lanjut. 
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