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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang 

akurat mengenai kondisi dan kinerja suatu perusahaan bagi pihak eksternal 

maupun internal. Salah satu elemen penting dalam laporan keuangan yang 

digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba.  

Menurut Suwardjono (2012:464) dalam Sari (2017) laba adalah 

kenaikan aset dalam suatu periode akibat kegiatan produksi yang dapat dibagi 

atau didistribusikan kepada kreditur, pemerintah, serta pemegang saham 

tanpa mempengaruhi keutuhan ekuitas pemegang saham semula. Manajemen 

cenderung mengelola laba secara oportunis dan melakukan manipulasi 

laporan keuangan agar menunjukkan laba yang memuaskan meskipun tidak 

sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Manipulasi tersebut yang  

dikatakan sebagai manajemen laba.  

Manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai 

dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen 

perusahaan (Fahmi:2014:519). Manajemen laba merupakan upaya untuk 

mengubah, menyembunyikan dan merekayasa angka-angka dalam laporan 

keuangan dengan merubah metode prosedur akuntansi yang digunakan 

perusahaan. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat 

mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah bias 

dalam laporan keuangan dan dapat menganggu pengguna laporan keuangan 
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yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut sebagai angka laba 

tanpa rekayasa.  

Manajemen laba yang dilakukan oleh manajer tersebut timbul karena 

adanya masalah keagenan yaitu konflik kepentingan antara pemegang saham 

(principle) dan manajemen perusahaan (agent). Dimana pengelola (manajer) 

mempunyai informasi mengenai perusahaan yang tidak dimiliki oleh 

pemegang saham dan manajer menggunakannya untuk meningkatkan 

utilitasnya. 

Dalam penelitian ini penulis mengambil objek di perusahaan food and 

beverage yang terdaftar di BEI. Perusahaan food and beverage merupakan 

perusahaan yang memiliki aset yang sangat banyak dan beragam. Jadi terdapat 

potensi manajer untuk melakukan rekayasa laporan keuangan dalam bentuk 

manajemen laba. Karena jika suatu perusahaan memiliki aset yang banyak 

mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut tidak baik dalam hal 

pengelolaan asetnya. Selain itu  food and beverage merupakan kebutuhan 

utama dalam kehidupan sehingga perusahaan food and beverage akan selalu 

menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi akan menghasilkan tingkat 

keuntungan yang tinggi pula (Agustina:2016). 

 Aset perusahaan merupakan bentuk penanaman modal perusahaan. 

Aset perusahaan terdiri dari aset lancar dan aset tetap. Aset lancar terdiri dari 

kas, piutang usaha, persediaan, dan sebagainya. Sedangkan aset tetap terbagi 

dari dua bagian yaitu aset tetap berwujud dan tidak berwujud (Rusli:2009). 

Aset yang meningkat dalam perusahaan akan menunjang operasional 
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perusahaan sehingga bisa meningkatkan laba. Dalam tabel berikut di 

gambarkan total aset perusahaan sektor makanan dan minuman tahun 2012-

2016: 

Tabel 1.1 

Jumlah Aset pada Sektor Makanan dan Minuman Periode 2012-2016 

(Dalam Jutaan Rupiah) 

Aset 

Perusahaan 

Tahun 

2012 2013 2014 2015 2016 

PT Akasha 

Wira 

International 

Tbk 

389.094 441.064 504.865 653.224 767.479 

PT Tiga Pilar 

Sejahtera Food 

Tbk 

3.867.576 5.020.824 7.371.846 9.060.979 9.254.539 

PT Tri Banyan 

Tirta Tbk 

326.619. 

954.340 

1.502.519. 

389.759 

1.239.053. 

626.858 

1.180.228. 

072.164 

1.165.093. 

632.823 

PT Wilmar 

Cahaya 

Indonesia Tbk 

1.027.692. 

718.504 

1.069.627. 

299.747 

1.248.150. 

037.341 

1.485.826. 

210.015 

1.425.964. 

152.418 

PT Delta 

Djakarta Tbk 
745.306.835 867.040.802 991.947.134 1.038.321.916 

1.197.796. 

650 

PT Indofood 

CBP Sukses 

Tbk 

17.753.480 21.567.470 24.910.211 26.560.624 28.901.948 

PT Indofood 

Sukses 

Makmur Tbk 

59.324.207 78.092.789 85.938.885 91.831.526 82.174515 

PT Multi 

Bintang 

Indonesia Tbk 

1.152.048 1.782.148 2.231.051 2.100.858 2.275.038 

PT Mayora 

Indah Tbk 

8.302.506. 

241.903 

9.710.223. 

454.000 

10.291.108. 

029.334 

11.342.715. 

686.221 

12.922.421. 

859.142 

PT. Prashida 

Aneka Niaga 

Tbk 

682.611. 

125.989 
681.832.333.141 

620.928. 

440.332 
620.398.854.182 

653.796. 

725.408 

PT. Nippon 

Indosari 

Corporindo 

Tbk 

1.204.944. 

681.223 

1.822.689. 

047.108 

2.142.894. 

276.216 

2.706.323. 

637.034 

2.919.640. 

858.718 
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PT Sekar Bumi 

Tbk 

288.961. 

557.631 
497.652.557.672 

649.534. 

031.113 
764.484.248.710 

1.001.657. 

012.004 

PT Sekar Laut 

Tbk 

249.746. 

467.756 
301.989.488.699 

331.574. 

891.637 
377.110.748.359 

568.239. 

939.951 

PT Siantar Top 

Tbk 

1.249.840. 

835.890 

1.470.059. 

394.892 

1.700.204. 

093.895 

1.919.568. 

037.170 

2.336.411. 

494.941 

PT. Ultrajaya 

Milk Industry 

& Trading 

Company Tbk 

2.420.793. 

382.029 

2.811.620. 

982.142 

2.917.083. 

567.355 

3.539.995. 

910.248 

4.239.199. 

641.365 

Sumber : www.idx.com 

Berdasarkan tabel diatas, perusahaan manufaktur sektor makanan dan 

minuman memiliki aset yang sangat banyak dan beragam seperti perusahaan 

PT Akasha Wira International Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT 

Wilmar Cahaya Indonesia Tbk, PT Delta Djakarta Tbk, PT Indofood CBP 

Sukses Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT. Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT 

Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Siantar Top Tbk, PT. Ultrajaya Milk 

Industry & Trading Company Tbk mengalami kenaikan dari tahun 2012-2016. 

Aktiva yang meningkat akan menunjang operasional perusahaan sehingga bisa 

meningkatkan laba.  Sedangkan perusahaan  PT Tri Banyan Tirta Tbk, PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Multi Bintang Indonesia Tbk, PT Prashida 

Aneka Niaga Tbk mengalami kenaikan dan penururan tiap tahunnya. 

Tindakan manajemen laba dapat diminumkan dengan mekanisme 

monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (aligment) berbagai 

kepentingan yang disebut corporate governance. Corporate governance 

dapat didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh 

organ perusahaan (pemegang saham / pemilik modal, komisaris / dewan 

pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan 

http://www.idx.com/
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akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam  

jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder 

lainnya, berlandaskan perundang-undangan dan nilai etika (Sutedi:2011:1). 

Menurut teori keagenan, untuk megatasi ketidakselerasan kepentingan antara 

pemegang saham dan manajer dapat dilakukan dengan melakukan 

pengelolaan perusahaan dengan baik (Good Corporate Governance/GCG). 

Pada dasarnya ketika suatu perusahaan mampu untuk menerapkan tata 

kelola perusahaannya dengan baik, maka secara tidak langsung perusahaan 

akan mampu untuk mengelola bisnis yang lebih beretika, mamiliki keadilan 

dan mempunyai tanggung jawab dengan berlandaskan pasa asas-asas tata 

kelola perusahaan yang baik, yang terdiri dari asas transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. 

Dalam good corporate governance terdapat dewan komisaris yang 

bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan 

dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan 

melaksanakan GCG. Selain itu ada juga komite audit yang memiliki tugas 

terpisah dalam membantu dewan komisaris untuk memenuhi tanggung 

jawabnya dalam memberikan pengawasan secara menyeluruh. Sebagai contoh, 

komite audit memiliki wewenang untuk melaksanakan dan mengesahkan 

penyelidikan terhadap masalah di dalam cakupan tanggung jawabnya. Jumlah 

anggota komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan 

dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. 
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Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Apliyani, 2016) 

memberikan hasil bahwa dewan komisaris dan komite audit berpengaruh 

negatif terhadap manajemen laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Hidayat (2017) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris dan komite 

audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.  

Faktor lain mempengaruhi manajemen laba adalah ukuran perusahaan. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat didasarkan pada total 

nilai asset, log size, nilai pasar saham, total penjualan, kapasitas pasar, jumlah 

tenaga kerja, dan sebagainya. Semakin besar perusahaan dan luasan 

usahanya, mengakibatkan pemilik tidak bisa mengelola sendiri 

perusahaannya secara langsung. Hal inilah yang memicu munculnya masalah 

keagenan. Perusahaan yang berukuran besar memiliki kecenderungan 

melakukan manajemen labanya lebih kecil dibandingkan perusahaan yang 

ukurannya lebih kecil. Hal ini dikarenakan perusahaan besar dipandang lebih 

kritis oleh pemegang saham dan pihak luar. Sehingga perusahaan besar 

mendapatkan tekanan yang lebih kuat untuk menyajikan pelaporan keuangan 

yang kredible atau dapat dipercaya (Pujiningsih, 2011).    

Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang ukuran perusahaan 

diteliti oleh Najmi (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak 

bepengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian Apriyani (2016) 

memberikan hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hidayat, 

2017) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba. 
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Selain corporate goverance dan ukuran perusahaan, faktor yang juga 

mempengaruhi manajemen laba adalah leverage. Leverage merupakan 

pengukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan, 

baik kewajiban keuangan jangka panjang maupun jangka pendek. Menurut 

Fahmi (2012:127) dalam Sari (2017) rasio leverage adalah pengukuran 

seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang.  

Leverage adalah hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai 

asetnya dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. Semakin besar 

hutang perusahaan maka semakin besar pula resiko yang dihadapi pemilik 

sehingga pemilik akan meminta tingkat keuntungan yang tinggi agar 

perusahaan tersebut tidak terancam likuidasi. Jika suatu perusahaan terancam 

likuidasi maka yang dapat dilakukan adalah manajemen laba (Gunawan dkk, 

2015). 

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Najmi (2015) menunjukkan 

bahwa leverage berpengaruh terhadap manajemen laba. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Aprilyani (2016) dan Hidayat (2017) yang 

memberikan hasil bahwa leverage tidak bepengaruh terhadap manajemen 

laba. 

Motivasi penelitian ini adalah pertama karena terdapatnya asimetri 

informasi yang mengakibatkan manajemen perusahaan dapat melakukan 

manajemen laba. Kedua adanya ketidak konsistenan hasil dari penelitian 

sebelumnya sehingga peneliti bertujuan melakukan penelitian dengan variabel 

dewan komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan dan leverage. 
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Dan ketiga perusahaan makanan dan minuman karena perusahaan makanan 

dan minuman memiliki banyak aset dimana hal tersebut dapat menjadi 

peluang manajemen untuk melakukan tindakan fraud semakin besar. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan  oleh Ira Heny Ningrum Sari (2017) mengenai pengaruh 

komite audit, dewan komisaris, ukuran perusahaan dan leverage terhadap 

manajemen laba. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah terletak 

pada tahun penelitian serta perusahaan yang diteliti. 

Berdasarkan uraian latar belakang yang penilis kemukakan diatas, 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, dan Leverage terhadap 

Manajemen Laba pada Perusahaan Food and Beverage yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2016” 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya 

sebagai berikut: 

a. Apakah dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba? 

b. Apakah komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba? 

c. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen 

laba? 

d. Apakah leverage berpengaruh signifikan  terhadap manajemen laba? 
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e. Apakah dewan komisaris, komite uudit, ukuran perusahaan, dan leverage 

berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba?   

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

b. Untuk mengetahui apakah komite audit berpengaruh terhadap manajemen 

laba 

c. Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

manajemen laba 

d. Untuk mengetahui apakah leverage  berpengaruh terhadap manajemen 

laba  

e. Untuk mengetahui apakah dewan komisaris, komite audit, ukuran 

perusahaan, dan leverage berpengaruh secara simultan terhadap 

manajemen laba. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pengetahuan dan wawasan penulis dalam memahami pengaruh corporate 

governance, ukuran perusahaan , dan leverage terhadap manajemen laba. 
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b. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pihak 

manajemen dalam pengelolaan laporan keuangan perusahaan. 

c. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

maupun bahan kajian untuk melakukan penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan manajemen laba. 

1.5 Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika penulisan berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN   

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah. Perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang merupakan 

penjabaran dan landasan teori meliputi teori keagenan (theory 

agency), corporate governance, ukuran perusahaan, leverage, 

teori menurut pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis penelitian. 

BAB III : METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel 

penelitian, defenisi operasional variabel, metode pengumpulan 

data,dan metode analisis data.  
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BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan mencoba menganalisa dan mengevaluasi 

permasalahan yang ditemukan dengan menggunakan uji statistik. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan dan penutup penelitian 

yang berapa keterbatasan penelitian dan saran yang diberikan 

peneliti untuk meneliti selanjutnya. 

 

 

 

 

  


