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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Suasana persaingan yang ketat akan menuntut perusahaan untuk lebih 

efektif dan efisien dalam mengelola sumber daya yang dimiliki guna meraih laba 

yang optimal dalam rangka mempertahankan kelangsungan usahanya. Profit atau 

laba dapat diperoleh dari pendapatan setelah dikurangi biaya-biaya, karena itu 

besar kecilnya profit atau laba yang diperoleh perusahaan tergantung pada jumlah 

pendapatan dan biaya. Biaya yang lebih besar dari pendapatan dapat menunjukan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba tidak tercapai atau mengalami 

kerugian. Jumlah laba kerap dibandingkan dengan ukuran kegiatan atau kondisi 

keuangan lainnya seperti penjualan, aktiva, ekuitas pemegang saham untuk 

menilai kinerja sebagai suatu persentase dari beberapa tingkat aktivitas atau 

investasi.  

Pasar modal semakin berkembang dari waktu ke waktu. Perusahaan 

menerbitkan sahat untu memperoleh modal dari para investor. Investor membeli 

saham dengan harapan akan memperoleh keuntungan berupa deviden. Ketika 

akan berinvestasi investor harus memilih perusahaan yang kinerjanya baik agar 

memperoleh keuntungan yang diinginkan. Namun investor terkadang terkendala 

akan keterbatasan informasi sebab hanya pihak manajemen yang mengetahui 

kinerja perusahaan. Oleh sebab itu, investor membutuhkan laporan keuangan 

untuk menggambarkan mengenai kinerja perusahaan dengan tujuan memberikan 

dasar dalam keputusan berinvestasi. 
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Laporan keuangan merupakan sarana mengkomunikasikan informasi  

keuangan kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan keuangan diharapkan 

dapat memberikan informasi kepada para investor dan kreditor  dalam mengambil 

keputusan yang berkaitan dengan investasi. Apabila suatu kondisi di mana pihak 

manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target  laba yang ditentukan, maka 

manajemen akan memanfaatkan fleksibelitas  yang diperbolehkan standar 

akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang 

dilaporkan. Manajemen termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik 

dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga 

manajemen cenderung memilih dan menerapkan metode akuntansi yang dapat 

memberikan informasi laba lebih baik. 

Badruzaman (2010) dalam Putu Tiya Mahawyahrti & I Gusti Ayu Nyoman 

Budiasih (2016) mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah  suatu cara yang 

ditempuh manajemen dalam  mengelola  laporan  keuangan  perusahaan melalui 

pemilihan kebijakan akuntansi tertentu dengan tujuan  meningkatkan laba bersih 

dan nilai perusahaan sesuai dengan harapan  manajemen. Manajemen laba diduga 

muncul dan dilakukan oleh manajer atau para penyusun laporan keuangan dalam 

proses perlaporan keuangan suatu perusahaan karena mereka mengharapkan suatu 

manfaat dari tindakan tersebut. 

Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang 

dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas dapat memberikan petunjuk yang 

berguna dalam menilai keefektifan dari operasi sebuah perusahaan sehingga rasio 

profitabilitas akan menunjukan kombinasi dari efek modal kerja dan utang pada 
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hasil-hasil operasi. Profitabilitas akan menunjukan perimbangan pendapatan dan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada berbagai tingkat operasi, 

sehingga rasio ini akan mencerminkan efektifitas dan keberhasilan manajemen 

secara keseluruhan.  

Dilihat dari konsep Leverage memberikan semacam pendahuluan terhadap 

efek hutang, keuntungan, dan risiko. Dengan singkat kata, hutang yang tinggi 

menaikkan keuntungan yang diharapkan tetapi juga menaikkan risiko (Hanafi, 

2004:337). Jumlah Leverage dalam struktur modal merupakan kombinasi dari 

hutang jangka panjang dan ekuitas yang dipertahankan oleh perusahaan yang 

secara signifikan dipengaruhi oleh tingkat pengembalian dan risiko (Sundjaja, 

Barlian, 2001:152). Menggunakan hutang dalam jumlah yang lebih besar akan 

meningkatkan risiko yang ditanggung oleh pemegang saham. 

Namun,menggunakan lebih banyak 4 hutang pada umumnya akan meningkatkan 

perkiraan pengembalian atas ekuitas (Brigham, Houston, 2013:155). 

Keberadaan kepemilikan institusional dipandang mampu menjadi alat 

monitoring efektif bagi perusahaan.Penelitian yang dilakukan oleh Adisti (2013) 

dalam Putri (2014) menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara 

kepemilikan institusional dan manajemen laba. Pemilik institusi memiliki 

pengalaman dan pengetahuan yang profesional terkait fungsi pengawasan dan 

pengelolaan organisasi sehingga menyadari kemungkinan perilaku manajemen 

laba. keberadaan dari pemilik institusi dalam perusahaan dapat mencegah 

pemborosan yang dilakukan pihak manajemen. Semakin kecil proporsi 

kepemilikan saham oleh institusional, maka semakin besar kemungkinan 
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perusahaan melakukan manajemen laba.  

Tingginya tingkat kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan, 

mengindikasi bahwa tingginya keinginan manajer untuk mengutamakan 

kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan pemegang saham, sehingga akan 

berakibat pada tingginya resiko perusahaan di mata pemegang saham. Paling 

tidak, diharapkan perusahaan dapat menetapkan suatu bahwa seorang manajer 

juga menjadi pemegang saham agar dapat memonitor segala aktivitas, kinerja 

perusahaan secara optimal. Masalah kepemilikan manajerial merupakan masalah 

yang sangat penting bagi setiap perusahaan karena baik buruknya keuangan 

perusahaan ditandai dengan besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang 

saham dengan saham yang dimiliki oleh perusahaan. Manajer memiliki saham 

perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang 

saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2007). Semakin tinggi saham yang 

dimiliki oleh pihak internal semakin menunjukkan bahwa perusahaan mampu 

memakmurkan pihak yang terkait dalam perusahaan tersebut. Semakin tinggi 

harga saham berarti semakin memakmurkan pemilik saham. Masalah kepemilikan 

manajerial pada perusahaan itu sangat penting, agar dapat menghindari segala 

permasalahan yang lain seperti yang berada pada agency conflict. Paling tidak, 

perusahaan mempunyai manajer yang juga menjadi pemilik saham pada 

perusahaan tersebut. Dapatnya menjadi lebih termonitor dengan baik segala 

aktivitas manajemen perusahaan. 

Indonesia merupakan pasar mobil terbesar di Asia Tenggara dan di wilayah 

ASEAN yang hampir menguasai sekitar sepertiga dari total penjualan mobil 
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tahunan di wilayah ASEAN, diikuti oleh Thailand pada posisi kedua. Kontribusi 

dari bisnis otomotif menurun akibat meningkatnya persaingan di pasar mobil, 

yang secara keseluruhan tidak menunjukkan pertumbuhan. Kinerja operasional 

bisnis sepeda motor cukup stabil di tengah menurunnya pasar motor secara 

keseluruhan.dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan sebagai akibat 

dari krisis ekonomi keuangan global yang cukup berkepanjangan. Kondisi ini 

dikhawatirkan akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan ekonomi 

global yang semakin ketat, terutama dalam memasuki era Masyarakat Ekonomi 

Asean (MEA).  

Penelitian ini pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan 

komponennya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020. Banyak 

perusahaan mobil ternama mendirikan pabrik manufaktur dengan memajukan 

kapasitas produksinya di Indonesia maka dari itu Pemerintah mendorong supaya 

industri otomotif yang ada di Indonesia dapat terus berkembang serta tumbuh 

pesat. Dengan demikian membuat peneliti tertarik buat meneliti mengenai 

manajemen laba terhadap perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan 

komponennya. PT.Astra International Tbk sebagai salah satu perusahaan otomotif 

di Indonesia tentunya menghadapi persaingan yang sangat ketat dalam industri 

otomotif nasional. Intensitas persaingan yang semakin ketat akibat bertambahnya 

jumlah pelaku usaha otomotif skala internasional yang masuk ke pasar Indonesia. 

Berikut data laba perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020: 
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Tabel 1.1 

Laba Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponennya 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2020 

Sumber: idx.co.id 

Berdasarkan tabel 1.1 bisa dilihat bahwa laba perusahaan manufaktur sub 

sektor otomotif dan komponennya yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 

2015-2020 hampir seluruhnya mengalami peningkatan dan penurunan laba. Laba 

tertinggi selama periode penelitian 2015-2020 berturut-turut dicapai oleh PT. 

Astra International Tbk dengan kode saham ASII. Namun pada tahun 2019 PT. 

Astra International Tbk mengalami penurunan laba menjadi sebesar 

Rp26.621.000.000.000 dibanding tahun 2018 sebesar Rp27.372.000.000.000, di 

tahun 2020 juga mengalami penurunan laba menjadi sebesar 

Rp18.571.000.000.000. Sementara laba terendah atau kerugian terbesar selama 

No 
Kode 

Saham 
Nama Perusahaan 

Laba / Rugi (Ribuan Rp) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 ASII 
PT. Astra 

International Tbk 
15.613.000.000  18.302.000.000  23.165.000.000  27.372.000.000  26.621.000.000 18.571.000.000 

2 AUTO 
PT. Astra Otoparts 

Tbk 
322.701.000  483.421.000  547.781.000  680.801.000  816.971.000 (37.864.000) 

3 BOLT 
PT. Garuda Metalindo 

Tbk 
97.680.000   108.483.000 93.225.000  75.738.000  51.493.000 (57.388.000) 

4 BRAM PT. Indo Kordsa Tbk 173.458.330   299.609.364 332.847.264 245.757.051 202.725.574 (57.054.725) 

5 GDYR 
PT. Goodyear 

Indonesia Tbk 
(1.530.941) 22.251.695 (12.114.811) 7.317.336  16.637.203 100.304.491  

6 GJTL 
PT. Gajah Tunggal 

Tbk 
(313.326.000) 626.561.000 45.028.000  (74.557.000) 269.107.000 318.914.000  

7 IMAS 
PT. Indomobil Sukses 

International Tbk 
 (22.000.000)  (313.000.000)  (64.000.000) 99.000.000  156.000.000 (676.000.000) 

8 INDS PT. Indospring Tbk 1.934.000   49.556.000 113.640.000  110.687.000 101.466.000 58.751.000  

9 LPIN 
PT. Multi Prima 

Sejahtera Tbk 
 (18.173.000)   (64.037.460) 191.977.703  32.755.830  29.918.519  6.732.478  

10 MASA 
PT. Multistrada Arah 

Sarana Tbk 
 (370.519.905)   (90.048.072) (109.345.908) (259.325.748) (155.543.883) 467.735.905 

11 NIPS PT. Nipress Tbk  30.671.000    65.683.000 44.111.000.000  -  -  - 

12 PRAS 
PT. Prima Alloy Steel 

Universal Tbk 

                   

49.582.000 
(30.657.000) (16.596.000) 7.358.000 (44.781.000) (125.874.000) 

13 SMSM 
PT. Selamat 

Sempurna Tbk 
461.000.000  502.000.000 555.000.000 634.000.000  639.000.000  539.000.000  
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periode penelitian 2015-2020 terjadi pada PT. Indomobil Sukses International Tbk 

yang dikenal dengan kode saham IMAS yaitu –Rp676.000.000.000. 

Kinerja manajemen perusahaan dapat diukur dengan analisis informasi laba 

dilaporan keuangan perusahaan. Dari hal tersebut, informasi laba sering menjadi 

target oportunis perusahaan dalam memaksimalkan kepuasaan. Sehingga 

merugikan pihak luar perusahaan. Pengaturan  laba  perusahaan dengan  menaikan  

atau menurunkan  laba sesuai keinginan perusahaan. Adanya perbedaan 

kepentingan manajemen dengan pihak eksternal, manajemen perusahaan perlu 

memalsukan laporan keuangan agar terlihat baik. Tindakan tersebut sering disebut 

dengan istilah manajemen laba.  

Research gap dalam penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan oleh 

Dendi Purnama (2017) dan Ni Putu Tia Rahma Yanti & Putu Ery Setiawan (2019) 

yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap 

manajemen laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Viana Fandriani 

dan Herlin Tunjung (2019) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Olifia Tala & Herman Karamoy (2017) dan 

Dendi Purnama (2017) menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif namun 

tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sementara penelitian yang dilakukan 

oleh Leni Susanti, Silvia Margareta (2019) mengatakan bahwa leverage 

berpengaruh negatif namun signifikan terhadap manajemen laba. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Tia Rahma Yanti & Putu Ery Setiawan 

(2019) dan Putu Tiya Mahawyahrti & I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016) yang 
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menunjukkan hasil bahwa leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

manajemen laba. 

Leni Susanti, Silvia Margareta (2019) melakukan penelitian yang 

menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif tetapi tidak 

signifikan terhadap manajemen laba. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Ni 

Putu Tia Rahma Yanti & Putu Ery Setiawan (2019) dan Dendi Purnama (2017) 

mengatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif tetapi signifikan 

terhadap manajemen laba. Lalu penelitian oleh Viana Fandriani dan Herlin 

Tunjung (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anh Huu Nguyen, Linh Ha Nguyen &  

Duong Thuy Doan (2020) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Friska Firnanti, Kashan Pirzada dan Budiman 

(2019) yang mengatakan bahwa Kepemilikan institusional berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan terhadap manajemen laba. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Dendi Purnama (2017) menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Friska Firnanti, Kashan Pirzada dan 

Budiman (2019) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif 

dan tidak sigifikan terhadap manajemen laba. Sementara penelitian yang 

dilakukan oleh Anh Huu Nguyen, Linh Ha Nguyen &  Duong Thuy Doan (2020) 

dan Dendi Purnama (2017) menunjukkan hasil bahwa kepemilikan manajerial 
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berpengaruh negatif namun signifikan terhadap manajemen laba.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan 

penelitian dengan mengambil judul : “PENGARUH PROFITABILITAS, 

LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN, KEPEMILIKAN 

INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP 

MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUB 

SEKTOR OTOMOTIF DAN KOMPONENNYA YANG TERDAFTAR 

DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2015-2020” 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Dalam penelitian ini perusahaan manufaktur sektor aneka industri tahun 

2015-2020 yang digunakan sebagai objek penelitian sedangkan untuk 

subjeknya terhadap variabel-variabel yang akan diteliti oleh penulis. 

b. Data yang digunakan dalam penelitian ini laporan keuangan tahunan atau 

Annual Report perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan 

komponennya yang terdaftar di BEI tahun 2015-2020 

c. Variabel independen terdiri dari profitabilitas, leverage, ukuran 

perusahaan, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. 

Sedangkan variabel dependennya ialah manajemen laba. 

d. Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan setelah proposal disetujui 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut : 
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1. Adanya research gap atau perbedaan penelitian dari hasil penelitian 

terdahulu yang menjadikan bahan panduan dalam penelitian ini. 

2. Adanya kenaikan serta penurunan laba perusahaan manufaktur sub 

sektor otomotif dan komponennya yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia selama tahun penelitian 2015-2020 yang menjadi objek pada 

penelitian ini. 

Berdasarkan permasalahan yang didapat dari indentifikasi masalah, maka 

dapat dirumuskan: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya yang 

tercatat di BEI tahun 2015-2020? 

2. Apakah leverage berpengaruh  terhadap manajemen laba pada perusahaan 

manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya yang tercatat di BEI 

tahun 2015-2020? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya yang 

tercatat di BEI tahun 2015-2020? 

4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya yang 

tercatat di BEI tahun 2015-2020? 

5. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020? 
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6. Apakah profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020 secara simultan? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020. 

2. Untuk menguji pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020. 

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba 

pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya yang 

tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020. 

4. Untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020. 

5. Untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen 

laba pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya 

yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020. 

6. Untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, 

kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen 
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laba pada perusahaan manufaktur sub sektor otomotif dan komponennya 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2020 secara simultan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Bisa mampu menjadi bahan kajian dan referensi untuk pengembangan 

wawasan dan pola pikir peneliti mengenai pengaruh profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional serta kepemilikan 

manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sub 

sektor otomotif dan komponennya. 

2. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan 

untuk mengelola perusahaan dengan efektif dan efisien dalam hal sebesar 

pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan 

institusional serta kepemilikan manajerial serta mampu meminimalisir 

dalam pengelolaan manajemen laba. 

3. Bagi Universitas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

memberikan pengetahuan tambahan untuk mengkaji permasalahan  yang 

berkaitan dengan masalah praktik manajemen laba. 
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