
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu tujuan ekonomik negara adalah alokasi sumber daya efektif dan 

efisien untuk mencapai tingkat kemakmuran masyarakat yang optimal. Kebijakan 

dan regulasi pemerintah secara langsung memengaruhi para pelaku dan sistem 

ekonomik negara merupakan wahana dalam sumber daya ekonomik negara. 

Akuntansi dapat sebagai wahana yang memepunyai peran nyata dalam alokasi 

tersebut jika informasi yang didapatkan dirancang dengan baik untuk dapat 

memengaruhi pengambil keputusan ekonomik untuk menuju keefektifan dan 

efisiensi sumber daya negara. Oleh karena itu pelaporan keuangan yang dihasilkan 

harus bersifat PABU yaitu prinsip akuntansi berterima umum yang di dalamnya 

termasuk standar akuntansi. Laporan keuangan perusahaan merupakan media 

informasi yang penting bagi pihak-pihak berkepentingan dalam perusahaan. 

Pentingnya laporan keuangan bagi pihak manajemen adalah sebagai 

pertanggungjawaban dalam mengukur kinerja dalam perusahaan, pengkuran 

kinerja tersebut dapat diukur melalui laba yang diperoleh perusahaan. Pelaporan 

keuangan adalah mekanisme tentang bagaimana pihak-pihak dan sarana-sarana 

pelaporan bekerja dan saling berinteraksi sehingga menghasilkan informasi 

keuangan yang diwujudkan dalam bentuk statemen keuangan (Suwardjono, 2014). 

Perusahaan akan selalu memaksimalkan pencapaiannya untuk meningkatkan 

eksistensi perusahaan karena hal tersebut sangat penting untuk mendapatkan 

kepercayaan dari investor. Ketika perusahaan mendapat kepercayaan dari investor 

maka perusahaan tersebut akan berpeluang besar dalam memeroleh keberhasilan 

dan bertahan dalam persaingan bisnis. Perusahaan yang memeroleh 
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keberhasilan dapat diukur dari kinerja keuangan melalui laporan keuangan 

perusahaan. Kinerja perusahaan sebagai penentu secara periodik efektivitas 

operasional suatu organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, dan 

kriteria yang ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2007). Stakeholder cenderung 

memperhatikan laporan laba dari laporan keuangan perusahaan untuk dapat 

memotivasi para manajer untuk merencanakan strategi-strategi tertentu agar 

laporan yang dihasilkan sesuai dengan harapan para stakeholder salah satunya 

dengan melakukan manajemen laba. Manajemen laba terjadi ketika manajer 

menggunakan judgement dalam laporan keuangan dan penyusunan transaksi 

untuk mengubah laporan keuangan sehingga dapat mempengaruhi hasil yang 

berhubungan dengan kontrak yang tergantung pada angka akuntansi (Healy Dan 

Wallen, 1999). 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Gambar 1: Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Nasional 

Industri yang ada di Indonesia belum mampu menompang penuh 

perkembangan ekonomi nasional. Hal tersebut memperkirakan akan menjadi 
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bumerang tersendiri lantaran setiap pertumbuhan ekonomi akan memantik 

lonjakan impor bahan baku. Menurut Nasution (2019) permintaan impor bahan 

baku naik dikarenakan stuktur industri Indonesia yang masih lemah, 

perekonomian tumbuh maka permintaan juga semakin membesar. Masalah ini 

karena kita belum dapat menghasilkan bahan bakudan modal sendiri. Dalam hal 

ini juga mengakibatkan pertumbuhan ekspor ikut merosot karena ekonomi global 

yang cenderung fluktuatif. Meskipun demikian perekonomian nasional masih 

dalam kondisi aman dan seimbang, Hal tersebut dapat dilihat dari inflasi yang 

relatif rendah serta defisit fiskal yang masih tergolong rendah. 

.  

Sumber: Badan Pusat Statistik 

Keterangan: 

Pertumbuhan PDB Nasional 

Pertumbuhan Industri Sektor Food and Beverages 

Gambar 2: Perbandingan Pertumbuhan PDB Nasional dan Industri 

Sektor Food and Beverages 

Dilihat dari grafik diatas bahwa pertumbuhan industri sektor food and 

beverages selalu mencapai titik melebihi pertumbuhan Produk Domestik Bruto 
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(PDB). Industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor penting bagi 

perekonomian nasional. PDB sektor makanan dan minuman pada tahun 2016 

mencapai Rp.586,5 triliun atau 6,2% dari total PDB nasional. Pada triwulan III 

2017 sub sektor makanan dan minuman tumbuh 9,46% menjadi Rp.166,7 triliun, 

sementara ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,06%.  

Namun demikian menurut Lukman (2018) Ketua Umum GAPMMI, industri 

makanan dan minuman pada kuartal ke IV pada tahun 2018 adanya permasalahan 

sedikit yaitu mengalami menurunan karena faktor sawit. Sawit dan turunannya 

termasuk industri makanan dan minuman. Pada kuartal ke IV sawit ada penurunan 

penjualan, permintaan, dan harga, harga sudah mendekati 400. Hal tersebut yang 

menyebabkan industri makanan dan minuman hanya mencapai 2,7%. Namun 

untuk keseluruhan industri makanan dan minunan masih cukup baik dari pada 

industri lainnya. 

Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat bahwa realisasi investasi 

industri makanan dan minuman pada awal 2015 sudah mencapai US$151 juta. Hal 

tersebut dinilai dapat menempatkan Indonesia sebagai industri makanan dan 

minuman terbesar di Asia Tenggara. Namun, hingga saat ini industri makanan dan 

minuman masih menghadapi kesulitan bahan baku. Sehingga pengusaha makanan 

masih bergatung pada bahan baku impor dan mesin serta teknologi yang belum 

dapat diciptakan didalam negeri. Sepanjang tahun 2017 menjadi tantangan utama 

industri makanan dan minuman, pada sektor makanan masih dapat tumbuh positif 

sedangkan pada sektor minuman mengalami penurunan. Pada tahun 2018 sektor 

industri makanan dan minuman diproyeksikan tumbuh lebih dari 10%. 
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Pertumbuhan tersebut disebabkan faktor penerbitan beberapa kebijakan deregulasi 

yang memudahkan pasokan bahan baku. 

Manajemen laba merupakan tindakan akuntansi menaikkan atau 

menurunkan laba dalam pelaporan keuangan perusahaan. Pihak manajer dalam 

mendapatkan bonus cenderung akan menaikkan laba, namun jika berhubungan 

dengan kepentingan pemerintah laba cenderung akan dikurangi. Dapat dilihat dari 

industri sektor food and beverages dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu 

meningkat di atas Produk Domestik Bruto (PDB), hal tersebut juga akan 

berpengaruh beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan akan meningkat. 

Sehingga dalam hal ini diduga perusahaan akan melakukan pratik manajemen laba 

untuk menurunkan laba akan terlihat stabil dihadapan investor. Investor memiliki 

tiga tujuan utama yaitu pertama, untuk memeroleh deviden ditujukan untuk 

keuntungan yang akan diperoleh berupa bungan yang dibayar oleh perusahaan 

dalam bentuk deviden. Kedua, untuk kepemilikan perusahaan semakin banyak 

saham yang dimiliki maka semakin besar menguasai perusahaan. ketiga, untuk 

berdagang saham dijual kemabali pada saat harga tinggi, untuk dapat menaikkan 

keuntungan dari jual beli saham.  

Selama ini manajemen laba masih menjadi kontroversi, sebagian pihak 

mengatakan manajemen laba merupakan perbuatan yang melanggar prinsip 

akuntansi. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang mengurangi 

kredibilitas laporan keuangandan menambah bias dalam laporan keuangan serta 

mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil 

rekayasa tersebut sebagai angka laba tanpa rekayasa (Setiawati dan Na’im, 2000). 

Sedangkan pihak lainnya mengatakan bahwa manajemen laba tidak harus 
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dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi untuk mengatur keuntungan yang 

bisa dilakukan karena memang diperkenankan menurut akuntansi. Hal ini sesuai 

dengan teori akuntansi positif yang memperkenankan manajer untuk memilih 

suatu metode akuntansi tertentu (Aryani, 2012). 

Terdapat beberapa yang dapat manajer lakukan dalam tindakan manajemen 

laba salah satunya adalah dari profitabilitas. Menurut Harahap (2009) dalam 

Purnama (2017) profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan mendapatkan 

laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada. Profitabilitas merupakan 

salah satu informasi penting bagi pihak eksternal karena apabila profitabilitas 

tinggi dapat dikatakan bahwa kinerja perusahaan baik jika profitabilitas rendah 

maka kinerja perusahaan buruk, profitabilitas dapat memengaruhi manajer untuk 

melakukan tindakan manajemen laba. Faktor lain yang memengaruhi manajemen 

laba yaitu kompensasi bonus. Kompensasi bonus merupakan salah satu 

penghargaan yang diberikan perushaan kepada karyawan. Tujuan sistem ini 

adalah untuk mempertahankan karyawan yang kompeten untuk lebih optimal 

dalam mencapai tujuan organisasi. Kompensasi bonus diduga mampu 

memengaruhi praktik manajemen laba. Dimana jika perusahaan memberikan 

kompensasi bonus kepada pihak manajer maka manajer akan berusaha 

meningkatkan kinerja mereka untuk kepentingan pemegang saham. Faktor lain 

yang memengaruhi manajemen laba adalah leverage. Leverage mengukur 

besarnya perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi rasio leverage 

maka semakin tinggi juga resiko terhadap kreditor dimana ketidakmampuan 

perusahaan dalam membayar kewajibannya, sehingga dalam hal ini perusahaan 

menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan melakukan manajemen laba 
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untuk memberikan kepercayaan kepada kreditor bahwa perusahaan mampu untuk 

membayar kewajibannya.  

Penelitian yang dilakukan oleh Aprina dan Khairunnisa (2015) dalam 

penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kompensasi Bonus 

Terhadap Manajemen Laba Studi Kasus Perusahaan Perdagangan, Jasa, Investasi 

Sub Sektor Perdagangan Eceran yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Hasil 

penelitian tersebut profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap 

manajemen laba dan kompensasi bonus juga memiliki pengaruh terhadap 

manajemen laba. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ayu, Elva, dan 

Anggita (2017) dalam penelitian Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Leverage 

Terhadap Manajemen Laba. Hasil penelitian tersebut leverage berpengaruh positif 

terhadap manajemen laba semakin besar leverage maka semakin besar tingkat 

kebergantungan perusahaan kepada pihak eksternal yaitu kreditor dan semakin 

besar beban utang yang harus dibayarkan oleh pihak perusahaan. Manajemen akan 

membuat kebijakan manajemen laba untuk meningkatkan pendapatan, 

memperbaiki posisi bergaining saat negosiasi utang atau untuk mendapatkan dana 

dari pihak kreditor atau investor.  

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh profitabilitas, kompensasi 

bonus, dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor food and 

beverages yang terdaftar di BEI, karena hasil-hasil pada penelitian terdahulu 

kurang konsisten yang salah satunya pada pengukuran variabel independen. 

Kebijakan manajemen laba tersebut dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan, 

dan dapat meningkatkan kepercayaan kebijakan eksternal untuk mendanai 
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perusahaan juga dapat menarik perhatian pihak investor karena perusahaan 

mempunyai laba meningkat.  

B. Perumusan Masalah  

1. Bagaimana pengaruh profitabilitas, kompensasi bonus dan leverage secara 

terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor food and beverages 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

1. Membuktikan dan menganalisis pengaruh profitabilitas, kompensasi bonus 

dan leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan sub sektor food and 

beverages. 

Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Sebagai tambahan pengetahuan bagi literatur akuntansi mengenai pengaruh 

struktur mengenai pengaruh profitabilitas, kompensasi bonus, dan leverage 

terhadap manajemen laba.  

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bahwa profitabilitas, 

kompensasi bonus dan leverage merupakan faktor penting dalam menentukan 

apakah perusahaan melakukan praktik manajemen laba.  

 


