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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Bagi perusahaan Go Public, persaingan tidak hanya terjadi dalam indurtri 

saja tetapi terjadi antara sektor industri. Hal ini terlihat dalam ideks LQ45 bahwa 

saat ini volume perdagangan saham yang besar tidak hanya di dominasi oleh 

sektor industri manufaktur saja. Walaupun begitu, sector industry manufaktur 

tetap diminati oleh para investor karena eksistensi dalam dunia bisnis di 

Indonesia. Dalam kondisi demikian, setiap perusahaan dituntut untuk dapat 

beroperasi dengan tingkat efisiensi yang cukup tinggi supaya tetap mempunyai 

keunggulan dan daya saing. Dengan begitu, perusahaan dapat menghasilkan laba 

bersih seoptimal mungkin. 

Pada umumnya, tujuan utama investor dalam menanamkan modalnya 

adalah untuk mencari pendapatan atau tingkat kembalian investasi (return), yang 

salah satunya berupa dividen ( Purwanti dan Sawitri, 2011). Adanya penurunan 

jumlah dividen yang dibayarkan dianggap sebagai gejala penurunan tingkat 

kesehatan perusahaan (Siswanto, 2007). Kebanyakan investor seringkali hanya 

menaruh pada informasi laba, namun tanpa memperhatikan bagaimana laba 

tersebut dihasilkan, hal ini telah menciptakan peluang bagi manajemen untuk 

melakukan praktik manajemen laba (Purnomo, 2009:2). Bagi perusahaan, 
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pembayaran dividen dapat digunakan untuk memperkuat posisi perusahaan dalam 

mencari tambahan dana di pasar modal (Subkhan dan Wardani, 2012). Hal ini 

menunjukan dividen penting bagi perusahaan. Dividen adalah laba yang dibagikan 

kepada para pemegang saham. 

Laba (income) sering dinyatakan sebagai indikasi kemampuan perusahaan 

membayar dividen. Laba bersih yang diperoleh perusahaan sebagian diberikan 

kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, sebagian lagi disisihkan menjadi 

laba ditahan karena itu tingkat pembayaran dividen yang dilakukan oleh 

perusahaan bervariasi tergantung kebijaksanaan perusahaan. Para pemegang 

saham tentunya berharap mendapatkan dividen dalam jumlah yang besar tetapi 

perusahaan mempunyai pertimbangan yang logis karena perusahaan harus 

memikirkan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan 

datang. 

Perusahaan dalam operasi normalnya terkadang mempunyai laba yang 

besar dalam kegiatan bisinisnya selama setahun tetapi laba tersebut tidak 

mencerminkan jumlah kas atau likuiditas perusahaan yang sebenarnya. Hal ini 

disebabkan pendapatan maupun penjualan tidak selamanya diterima berupa kas 

tetapi masih berupa piutang yang diterima beberapa bulan kedepan. Akan tetapi 

perusahaan tetap mengakui sebagai pendapatan dan melaporkan ke dalam laporan 

laba rugi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dalam hal pengakuan 

pendapatan untuk tujuan akuntansi meskipun tidak menerima seluruhnya berupa 

kas. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi perusahaan dalam hal pembagian 

dividen kepada pemegang saham. 
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Akan tetapi tidak semua pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi, 

Untuk aset berwujud seperti tanah, gedung, aset dicatat sesuai nilai perolehan di 

neraca (Kapitalisasi Aset). 

Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2010 PT Indo Tambangraya 

Megah Tbk (ITMG) membagikan divviden berada dibawah tahun sebelumnya 

(2009) yang asalnya Rp400 per lembar, pada tahun 2010 menurun.Hal ini 

disebabkan laba bersih pada 31 Desember 2010  turun menjadi US$204,151 juta 

dari periode yang sama tahun 2009 sebesar US$353,551 juta. 

Tidak hanya dari sisi dividen saja tingkat penurunan perusahaan, ada 

pengaruh lain selain penurunan dividen yang disebabkan penurunan laba 

penjualan, PT Betonjaya Manunggal Tbk (BTON) mencatat penurunan penjualan 

Rp10 miliar menjadi Rp48,8 miliar sepanjang periode Januari-Mei 2010, bila 

dibandingkan periode yang sama 2009 sekitar Rp58,9 miliar. Total aset perseroan 

pada 2010 sebesar Rp69,7 miliar atau turun Rp0,72 miliar dibandingkan pada 

tahun 2009 hanya Rp70,5 miliar. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya 

akumulasi penyusutan aktiva tetap. Hal ini diikuti dengan adanya laba bersih yang 

berkurang pada periode tersebut. (sumber: www.inilah.com ) 

Laba yang dihasilkan bukanlah satu-satunya faktoryang mempengaruhi 

besarnya dividen yang dihasilkan, tetapi mempengaruhi juga terhadap faktor lain 

dalam perusahaan, dan tidak hanya laba saja yang dapat mempengaruhi faktor lain 

dalam perusahaan. 

http://www.inilah.com/
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Siti Kustinah (2010) menyatakan bahwa secara keseluruhan manajemen 

laba berpengaruh terhadap besarnya pembagian dividen dan aset tetap perusahaan. 

Juliana Kurniawan (2012) menyatakan bahwa laba bersih perlembar 

saham pada perusahaan kecil merupakan prediktor yang lebih baik dibandingkan 

arus kas operasi per lembar saham dalam memprediksi dividen. Akan tetapi pada 

perusahaan besar, arus kas operasi per lembar saham merupakan prediktor yang 

lebih baik. 

Dari pernyataan-pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwa 

menetapkan dividen, manajemen perusahaan tentunya sangat memperhatikan laba 

bersih yang dihasilkan perusahaan. Akan tetapi investor pun harus memperhatikan 

bagaimana laba tersebut dihasilkan, untuk mengevaluasi keadaan perusahaan 

tersebut. 

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Siti Kustinah (2010) yang berjudul Pendeteksian Manajemen Laba 

terhadap Kapitalisasi Aset dan Besarnya Dividen. Sedangkan penulis melakukan 

perubahan dengan mengganti variabel dan menambahkan variabel yang lain. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneulis tertarik untuk 

mengetahui variable-variabel tersebut dengan mengambil judul: “PENGARUH 

MANAJEMEN LABA DAN LABA BERSIH TERHADAP KAPITALISASI 

ASET DAN BESARNYA DIVIDEN ”. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang 

menjadi pertanyaan pokok dalam penelitian ini adalah: 

1. Seberapa besar Manajemen Laba pada perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI. 

2. Seberapa besar Laba Bersih pada perusahaan Manufaktur yang 

terdaftar di BEI tahun . 

3. Seberapa besar Kapitalisasi Aset pada perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun . 

4. Seberapa besar Penentuan Besarnya Dividen di perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun . 

5. Seberapa besar pengaruh Manajemen Laba dan Laba Bersih 

terhadap Kapitalisasi aset secara parsial dan simultan pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun . 

6. Seberapa besar pengaruh Manajemen Laba dan Laba Bersih 

terhadap Besarnya Dividen secara parsial dan simultan pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun . 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, 

penelitian ini bertujan untuk mengetahui: 
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1. Mengetahui besarnya Manajemen Laba pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 

2. Mengetahui besarnya Laba Bersih pada perusahaan Manufaktur 

yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 

3. Mengetahui besarnya Kapitalisasi Aset pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 

4. Mengetahui besarnya Penentuan Besarnya Dividen di perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010  

5. Mengetahui besarnya pengaruh Manajemen Laba dan Laba Bersih 

terhadap Kapitalisasi aset secara parsial dan simultan pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 

6. Mengetahui besarnya pengaruh Manajemen Laba dan Laba Bersih 

terhadap Besarnya Dividen secara parsial dan simultan pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Kegunaan Praktis 

Dari penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain: 

a. Bagi penulis 

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Pendeteksian Manajemen Laba dan Prediksi Laba Bersih Terhadap 
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Kapitalisasi Aset dan Besarnya Dividen pada Bursa Efek Indonesi (BEI) 

sebagi salah satu syarat dalam ujian sidang sarjana ekonomi pada 

Prosedur Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan. 

b. Bagi perusahaan  

Sebagai bahan masukan sejauh mana pengaruh Pendeteksian Manajemen 

Laba dan Prediksi Laba Bersih Terhadap Kapitalisasi Aset dan Besarnya 

Dividen. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian dapat dijadikan sumber referensi dan informasi untuk 

kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya mengenai 

pembahasan Kapitalisasi Aset dan Besarnya dividen. 

 

1.4.2 Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis kegunaan penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah 

pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu 

akuntansi.  

1.5 Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian berdasarkan data 

sekunder pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI). Penelitian ini dilakukan berdasarkan suber data yang terdapat pada situs 

resmi emiten www.idx.co.id. Untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai 

http://www.idx.co.id/
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dengan objek yang akan diteliti, adapun waktu penelitian dimulai pada bulan 

Desember 2013 sampai dengan selesai. 

 

 

 

 

 

 


