
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Globalisasi memiliki pengaruh yang besar terhadap beberapa aspek, di 

antaranya aspek sosial, aspek politik dan aspek ekonomi. Akuntansi merupakan 

bagian dari aspek ekonomi tersebut. Hasil akhir dari akuntansi adalah sebuah 

laporan keuangan. Alzoubi (2016) menjelaskan laporan keuangan adalah alat 

komunikasi utama antara perusahaan dan investor. Kieso, Weygandt, dan 

Warfield (2014) dalam buku Intermediate Accounting IFRS 2nd edition 

menambakan tujuan dari suatu pelaporan keuangan adalah memberikan informasi 

keuangan berupa pelaporan entitas yang digunakan untuk menghadirkan calon 

investor ekuitas. pemberi pinjaman, dan kreditor lain dalam membuat keputusan 

tentang penyediaan sumber daya bagi entitas. 

Secara tidak langsung globalisasi ikut meningkatkan potensi perusahaan 

dalam mendatangkan investor dari seluruh dunia. Untuk memenuhi kebutuhan 

perusahaan dalam mendatangkan investor perusahaan membutuhkan suatu laporan 

keuangan yang berstandar internasional yang dapat dibandingkan dan dianalisis. 

IFRS (International Financial Reporting Standards) merupakan salah satu standar 

dalam pelaporan akuntansi yang memiliki potensi untuk memfasilitasi 

komparabilitas lintas batas, meningkatkan transparansi pelaporan, mengurangi 

biaya informasi, mengurangi asimetri informasi dan dengan demikian 

meningkatkan likuiditas, daya saing dan efisiensi pasar (Ball, 2006). 
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Daske et al. (2008) menjelaskan Pengenalan IFRS untuk perusahaan 

terdaftar di banyak negara di seluruh dunia merupakan salah satu perubahan 

regulasi yang paling signifikan dalam sejarah akuntansi. Bahari, Luthan dan 

Yonnedi (2016) menambahkan pada tahun 2006, IAI menargetkan konvergensi 

penuh IFRS di Indonesia akan terealisasi pada tahun 2008 dimana semua standar 

sudah selesai dikorvengensi ke IFRS. Namun, pada akhir tahun 2008 hanya 10 

dari 33 standar yang selesai di konvergensike IFRS. Per 1 Januari 2012 seluruh 

IFRS telah selesai di konvergensi. Pada tanggal yang sama IAI memandatkan 

perusahaan yang sudah memenuhi kriteria atau yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) untuk dapat mengimplementasikan IFRS.  

Manajemen laba berdasarkan pada akuntansi akrual. Akuntansi akrual itu 

sendiri digunakan untuk mencatat pendapatan dan beban-beban yang terjadi di 

periode mendatang, dimana cash berkemungkinan untuk diterima dan dibayar di 

periode lain, hal tersebut memberikan kesempatan kepada manajer untuk 

memanipulasi pendapatan. Wijanarko dan Tjahjono (2016) menambahkan IFRS 

sebagai standar global berdampak berkurangnya pilihan dan metode akuntansi 

yang dapat diterapkan sehingga akan meminimalisir praktik kecurangan akuntansi 

khususnya manajemen laba. Fleksibilitas ketika memilih metode akuntansi 

kadang-kadang memotivasi manajer untuk memilih metode akuntansi atau untuk 

mengubah yang digunakan dalam rangka meningkatkan, menurunkan atau 

meratakan angka pendapatan dari tahun ke tahun. 

Dalam beberapa tahun belakangan ini beberapa skandal keuangan dan 

akuntansi meningkat, salah satu kasus yang terkenal adalah kasus Enron dan 
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Worldcom di United States. Penelitian Chen (2012) seperti yang terlansir di 

penelitian Onalo, Lizam dan Kaseri (2014) menegaskan insiden dari penipuan 

perusahaan (frauds) dalam bentuk pelaporan keuangan yang salah, transaksi yang 

berbeda daripada biasanya, pendapatan yang melambung tinggi dan penggelapan 

aset telah meningkat diseluruh dunia. Efek dari hal tersebut publik dan terutama 

investor telah hilang kepercayaan dalam laporan keuangan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Grecco et at. 

(2014) membuktikan hasil konsisten terhadap pengaruh penerapan IFRS terhadap 

manajemen laba pada perusahaan terdaftar non-financial di Brazil dimana terdapat 

penurunan signifikan manajemen laba setelah penerapan full IFRS. Penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Xu (2014) yang meneliti 

pengaruh pengadopsian IFRS terhadap manajemen laba pada UK private firms. 

Hasil pengujian data menunjukkan pengadopsian IFRS tidak mengurangi tingkat 

manajemen laba, sebaliknya mengintensifikasikan manajemen laba bahkan pada 

perusahaan dengan ukuran besar dan kualitas audit yang tinggi menyebabkan 

manipulasi laba lebih besar.  

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan sebuah 

penelitian dengan topik “Analisis Pengaruh Penerapan International Financial 

Reporting Standard (IFRS) terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan 

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Kasus manajemen laba sudah menjadi hal umum dikenal oleh pebisnis 

dan orang-orang yang menekuni bidang ekonomi. Kasus manipulasi keuangan 

yang terkenal pertama adalah kasus waste  manajemen scandal yang terjadi pada 

tahun 1998. Perusahaan melakukan manupulasi laba agar laba dari tahun ke tahun 

meningkat. Manipulasi dilakukan dengan cara meninggikan nilai sisa dan 

memanjangkan umur manfaat aset tetap sehingga biaya depresiasi tiap tahunnya 

kecil.  

Enron merupakan kasus selanjutnya yang terjadi pada tahun 2001. Enron 

melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menggelembungkan 

pendapatannya hingga US$ 600.000.000 dan menyembunyikan hutangnya dari 

laporan posisi keuangan sebesar US$ 1.200.000.000. Kasus manipulasi laporan 

keuangan dilanjutkan dengan kasus Worldcom pada tahun 2002 yang melakukan 

manipuasi dengan mencatat beberapa kos yang harusnya beban menjadi aset yang 

mengakibatkan meningkatnya pendapatan. Manipulasi juga dilakukan dengan 

menjurnal beberapa entries penjualan palsu. 

Kasus manajemen laba yang beberapa saat yang lalu terjadi adalah kasus 

Carlos Ghosn. Carlos Ghosn merupakan ketua direktur dan CEO perusahaan 

mobil asal Yokohama Jepang yaitu Nissan. Carlos Ghosn diduga tidak 

melaporkan pendapatan nisan dan melakukan pelanggaran keuangan lainnya. 

Dugaan ini dikonfirmasi dari pernyataan resmi yang dilansir 

dalam www.cnnindonesia.com  bahwa Nissan mengaku  telah melakukan 
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penyidikan internal terhadap Ghosn. Nissan mengungkapkan pelanggaran yang 

dilakukan Ghosn telah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu.  

Carlos diduga tidak melaporkan pendapatan Nissan dalam kurun waktu 5 

tahun dengan jumlah sekitar sekitar 44 juta Dolar AS atau sekitar Rp 641 miliar. 

Carlos juga diduga memindahkan kerugian investasi pribadi ke rekening Nissan. 

Carlos juga seperti yang dilansir dalam www.cnbcindonesia.com dicurigai 

melakukan konspirasi dalam mengecilkan jumlah gaji dalam laporannya sekitar 

Rp. 1,3 triliun selama kurun waktu yang sama dengan tidak dilaporkannya 

pendapatan Nissan.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian dibentuklah 

suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1.  Apakah penerapan IFRS memiliki dampak signifikan negatif terhadap 

manajemen laba? 

2. Apakah rasio ukuran perusahaan memiliki dampak signifikan positif 

terhadap manajemen laba? 

3. Apakah rasio leverage memiliki dampak signifikan positif terhadap 

manajemen laba? 

4. Apakah rasio pertumbuhan memiliki dampak signifikan positif terhadap 

manajemen laba? 

5. Apakah  arus kas operasional memiliki dampak signifikan negatif 

terhadap manajemen laba? 
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6. Apakah rasio Perubahan pada saham biasa memiliki dampak signifikan 

positif terhadap manajemen laba ? 

7. Apakah  rasio tingkat perputaran aktiva memiliki dampak signifikan 

positif manajemen laba? 

8. Apakah  rugi memiliki dampak signifikan negatif terhadap manajemen 

laba? 

9. Apakah audit laporan keuangan oleh auditor Big four memiliki dampak 

signifikan negatif terhadap manajemen laba? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

14.1 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai didasarkan 

pada latar belakang dan permasalahan penelitian berikut merupakan tujuan 

diadakannya penelitian ini: 

1. Sebagai sumber informasi dan menguji pengaruh rasio keuangan 

terhadap manajemen laba pada perusahaan non-keuangan yang ada di 

Indonesia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan International Financial 

Reporting Standards (IFRS) terhadap manajemen laba. 

3. Mengetahui besar kecilnya dampak penerapan IFRS pada perusahaan 

non-keuangan di Indonesia 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Dibalik tujuan dan latar belakang, penelitian dapat dikatakan bermutu 

atau memiliki nilai apabila memiliki manfaat yang berguna untuk berbagai 
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pihak/hal. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut 

ini tujuan diadakannya penelitian ini: 

1. Untuk Perusahaan; Penelitian ini menyediakan informasi mengenai 

dampak penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS) 

dan pemahaman mengenai faktor lain yang memdampaki manajemen 

laba setelah penerapan IFRS di Indonesia. 

2. Untuk Investor; Penelitian ini diharapkan sebagai gambaran dari faktor-

faktor yang memdampaki manajemen laba yang mencerminkan laporan 

keuangan dan membantu investor dalam proses pengambilan keputusan. 

3. Untuk Akademi; Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan 

yang menambah wawasan terutama di bidang akuntansi dan skripsi 

dimasa yang akan datang. Diharapkan juga dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam perancangan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan memberikan gambaran dari isi dan diskusi 

penelitian dari setiap  bab yang memuat persiapan pembuatan skripsi penulis. 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, permasalahan penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian serta 

sistematika dalam penelitian. 
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BAB II  KERANGKA TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu penjelasan penelitian sebelumnya 

dan penjelasan mengenai dependent variable (variable yang didampaki) 

dan model penelitian yang menggambarkan penelitian serta rumusan 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini terdapat pendekatan dan metode penelitian yang digunakan 

dimana terdiri dari design penelitian, objek penelitian, definisi 

operasional dari variable dan perhitungannya, teknik pengumpulan data 

dan metode analisis data. Metode analisis data meliputi stastitik 

deskriptif, uji outlier, dan panel regresi. 

BAB IV  ANALISIS DAN DISKUSI 

Pada bab ini, kita mendikusikan mengenai hasil tes dari pengumpulan 

data, analisis statistik deskriptif, hasil tesoulier, hasil tes regresi 

bersamaan dengan penjelasan dari hasil percobaan hipotesis. 

BAB V  KONKLUSI, PEMBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini termasuk bagian dari penelitian dengan meringkas penelitian 

secara keseluruhan, analisi yang berkaitan dengan penelitian dan 

diskusi dari bab sebelumya, pembatasan yang ditemukan di penelitian 

dan rekomendasi yang disarankan agar menjadi manfaat untuk 

penelitian selanjutnya. 

Debby Chynthia Valentin. Analisis Penerapan International Financial Reporting Standards (IFRS) Terhadap 
Manajemen Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  
UIB Repository©2019




