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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kemampuan suatu perseroan biasanya dapat diukur ataupun dinilai melalui 

laporan finansial atau keuangan yang dipublikasi oleh perseroan tersebut. Informasi 

yang terdapat didalam laporan finansial sangat mempengaruhi pihak dalam dan pihak 

luar perseroan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan 

(Chandrasegaram, Rahimansa, Rahman, Abdullah, dan Mat, 2013). Pihak dalam 

perseroan yang memerlukan laporan finansial yaitu pihak manajemen perseroan, 

sedangkan pihak luar perseroan yang membutuhan laporan finansial yaitu para kreditor, 

investor dan pemerintah. Isi atau kualitas dari sebuah laporan finansial perseroan 

sangat terpengaruh oleh prisnip keuangan atau akuntansi yang diimplementasikan oleh 

perseroan tersebut, contohnya seperti manajemen laba dan konservatisme (Hu, Huang, 

Li, dan Liu, 2017). 

Manajer perseroan dapat memanfaatkan kemudahan dan keringanan asimetris 

informasi yang diperbolehkan oleh peraturan akuntansi (GAAP) untuk mengubah 

laporan finansial atau laba perseroan untuk keuntungan pribadi maupun perseroan. 

Manipulasi laporan finansial perseroan yang dilakukan oleh manajer dapat membuat 

pihak internal maupun pihak eksternal sukar untuk memahami keadaan perseroan yang 

aktual, oleh karena ini, banyak perseroan yang mengimplementasikan prinsip kehati-

hatian atau konservatisme untuk mengecilkan peluang manajer untuk mengubah 

laporan finansial perseroan dan asas ini juga sanggup mengurangi  anggaran agensi 

yang timbul akibat asimetris informasi (LaFond dan Watts, 2011). 

Berlandaskan pengkajian di atas, maka penulis termotivasi untuk melakukan 

studi tentang aspek apa saja yang dapat berdampak kepada manajemen laba dan 

konservatisme. Dalam studi ini, peneliti akan menggunakan leverage, ukuran 

perusahaan, intensitas modal, likuiditas, growth opportunities, direktur berlatar 

belakang akuntansi sebagai variabel mempengaruhi untuk membuktikan apakah semua 
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variabel ini berdampakkepada manajemen laba dan konservatisme dan studi ini diberi 

judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba dan 

Konservatisme” 

1.2 Urgensi Penelitian 

Aksi manajemen laba telah membentuk sebuah fenomena yang sering dilihat 

dan dilakukan oleh sejumlah perseroan yang ingin mencapai tujuan tertentu. Menurut 

laporan yang disajikan oleh Badan Pengawas Pasar Modal tentang aksi penyimpangan 

yang terjadi di pasar modal dari periode 2002 hingga maret periode 2003, 

menyampaikan bahwa dalam waktu kurun sedekat ini telah terjadi 25 kasus 

pelanggaran di pasar modal dan diantaranya terdapat 13 kasus yang berhubungan 

dengan manajemen laba (Purnomo dan Pratiwi, 2009).  

Aksi penyimpangan mengenai aksi manajemen laba kepada laporan finansial 

semakin marak di Indonesia dalam beberapa tahun ini, contohnya seperti kasus 

perseroan Garuda, perseroan PLN, perseron Kimia Farma dan Perseroan Indofarma. 

Kasus perseroan Garuda ini terjadi karena perseroan tersebut menyajikan laporan 

finansial tahun 2018 yang menyatakan bahwa perseroan tersebut telah menghasilkan 

laba bersih sebesar US$ 809,846 atau senilai Rp 11,49 miliar pada tahun 2018. Tetapi 

jika ditinjau atau diselidiki lebih detail, perseroan yang bergerak dibidang penerbangan 

ini seharusnya sedang mengalami kerugian, karena jumlah beban usaha yang 

dibukukan pada tahun lalu mencapai US$ 4,5 miliar, nilai ini malah lebih besar 

US$ 206,08 juta, jika dibandingkan dengan pendapatan perseroan pada tahun 2018, 

setelah diselidiki oleh pihak yang bersangkutan ternyata penghasilan laba perseroan 

tersebut dapat meroket dratis karena perseroan tersebut telah mengakui laba yang 

belum direalisasikan dari hasil kerja sama dengan perseroan lain (Sumber : 

www.cnbcindonesia.com).  

Sedangkan kasus yang terjadi di perseroan PLN yaitu perseroan tersebut 

menyatakan bahwa telah menghasilkan laba sebesar 11,56 trilliun rupiah pada tahun 

2018, laba yang dihasilkan pada tahun 2018 ini hampir yaitu tiga kali lipat dari hasil 
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laba perseroan tersebut pada tahun 2017. Padahal pada tahun 2019, perseroan tersebut 

masih memiliki utang atau kewajiban sebesar 18,48 trilliun rupiah yang disebabkan 

kerugian kurs sebesar 17,32 trilliun. Setelah diselidiki oleh pihak yang bersangkutan, 

ternyata besarnya laba yang dihasilkan perseroan tersebut pada tahun 2018 disebabkan 

perseroan tersebut memperlambat pengakuan kepada kerugian. 

Selanjutnya yaitu kasus perseroan Kimia Farma yang terjadi pada tahun 2001, 

kasus ini terjadi karena perseroan tersebut telah salah menyajikan laporan keuangan 

tahun 2001, berupa kesalahan dalam menilai persediaan dan pencatatan terhadap 

penjualan perseroan yang mengakibatkan perseroan menghasilkan laba yang sangat 

tinggi apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kasus yang sama pun pernah 

terjadi di perseroan indofarma, dimana perseroan tersebut telah salah menilai terhadap 

perserdiaan perseroan dan merendahkan atau memanipulasi harga pokok penjualan 

yang mengakibatkan perseroan tersebut menghasilkan laba yang sangat tinggi.  

Kasus terakhir yaitu kasus perseroan Lippo Karawaci yang terjadi pada tahun 

2018, kasus ini terjadi karena perseroan tersebut telah mempublikasikan laporan 

finansial yang menyatakan bahwa perseroan terserbut telah menghasilkan laba sebesar 

1,15 triliun rupiah yang meroket dratis sebesar 135% dari jumlah penghasilan 

perseroan tersebut pada tahun sebelumnya, setelah diselidiki oleh pihak yang 

bersangkutan, kenaikan laba perseroan ini yang tidak wajar disebabkan oleh laba yang 

dihasilkan oleh anak perseroan tersebut tidak secara langsung dariemiten berticker 

kepada perseroan terserbut. Aksi manajemen laba yang sering terjadi dalam sejumlah 

perusahaan sebenarnya juga dapat diminimalisirkan dengan cara penerapan 

konservatisme akuntansi, ini karena konservatisme memiliki karakteristik yang 

memaksakan perseroan untuk mengakui terjadinya kerugian pada tepat waktu dan 

melambatkan pengakuan jika terjadinya keuntungan, sehingga dapat menekan 

keinginan dan peluang manajer perseroan untuk mengimplementasikan metode 

manajemen laba (Givoly, Hayn, dan Natarajan, 2005).  
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berlandaskan latar belakang diatas dan studi terdalulu terdapat beberapa aspek 

yang berdampak kepada manajemen laba dan konservatisme, akan tetapi hasil studi 

dari penguji sebelumnya menghasilkan hasil yang berbeda-beda baik signifikan 

maupun tidak signifikan. Dengan rumusan atau penjelasan diatas dapat disimpulkan 

bahwa terdapat beberapa rumusan pernyataan sebagai berikut: 

1. Apakah leverage berdampak kepada manajemen laba? 

2. Apakah ukuran perusahaan berdampak kepada manajemen laba? 

3. Apakah intensitas modal berdampak kepada manajemen laba? 

4. Apakah likuiditas berdampak kepada manajemen laba? 

5. Apakah growth opportunities berdampak kepada manajemen laba? 

6. Apakah direktur berlatar belakang akuntansi berdampak kepada manajemen 

laba? 

7. Apakah leverage berdampak kepada konservatisme? 

8. Apakah ukuran perusahaan berdampak kepada konservatisme? 

9. Apakah intensitas modal berdampak kepada konservatisme? 

10. Apakah likuiditas berdampak kepada konservatisme? 

11. Apakah growth opportunities berdampak kepada konservatisme? 

12. Apakah direktur berlatar belakang akuntansi berdampak kepada 

konservatisme? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Berlandaskan penjelasan di atas, maka sasaran yang ingin didapatkan dalam 

studi ini yaitu memahami mengenai: 

1. Dampak leverage kepada manajemen laba. 

2. Dampak ukuran perusahaan kepada manajemen laba. 

3. Dampak intensitas modal kepada manajemen laba. 
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4. Dampak likuiditas kepada manajemen laba. 

5. Dampak growth opportunities kepada manajemen laba. 

6. Dampak direktur berlatar belakang akuntansi kepada manajemen laba. 

7. Dampak leverage kepada konservatisme. 

8. Dampak ukuran perusahaan kepada konservatisme. 

9. Dampak intensitas modal kepada konservatisme. 

10. Dampak likuiditas kepada konservatisme. 

11. Dampak growth opportunities kepada konservatisme. 

12. Dampak direktur berlatar belakang akuntansi kepada konservatisme. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dihasilkan dari studi ini yaitu :  

1. Bagi Perseroan 

Perseroan dapat memanfaatkan hasil studi ini menjadi bahan dan pengarahan 

bagi pihak manajemen perusahaan mengenai dampak leverage, ukuran 

perusahaan, intensitas modal, likuiditas, growth opportunities, direktur berlatar 

belakang akuntansi kepada manajemen laba dan konservatisme perseroan. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat dimanfaatkan menjadi wawasan mengenai aspek apa saja yang memiliki 

dampak kepada manajemen laba dan konservatisme sebuah perusahaan serta 

juga dapat dimanfaatkan sebagai panduan dan pengarahan bagi penelitian 

kedepanya.  

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih detail dalam membaca dan memahami studi ini, maka materi yang 

tertera dilaporan akan dibagi atas beberapa bab : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Pada bab 1 ini akan terdapat deskripsi tentang latar belakang masalah pada 

studi ini, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab 2 ini akan terdapat penjelasan tentang konsep yang berhubungan 

dengan variabel yang akan diteliti, model penelitian terdahulu serta hipotesis 

yang dirumuskan 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab 3 ini akan terdapat penjelasan mengenai metode yang akan 

dimanfaatkan pada studi ini, antara lainya seperti metode yang dimanfaatkan 

untuk memilih sampel, data serta metode-metode pengujian dan analisis data.  

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab 4 ini akan mempersoalkan tentang hasil yang didapatkan dari 

pengujian studi ini.  

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab terakhir ini akan membahas mengenai kesimpulan dan keterbatasan dari 

studi ini serta memberikan saran kepada penelitian kedepanya. 
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