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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan 

transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. 

Laporan keuangan menjadi media bagi perusahaan untuk menyampaikan 

informasi keuangan mengenai pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap 

pemenuhan pihak-pihak eksternal yaitu diperolehnya informasi kinerja 

perusahaan. Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam 

laporan keuangan adalah informasi laba dalam laporan laba rugi (Ningsaptiti, 

2010). 

Laporan laba rugi merupakan salah satu komponen laporan keuangan yang 

sangat penting karena di dalamnya  terkandung informasi laba yang bermanfaat 

bagi pemakai informasi keuangan untuk mengetahui kemampuan dan kinerja 

perusahaan. Informasi laba memiliki beberapa kegunaan, antara lain untuk 

mengevaluasi kinerja yang telah dicapai perusahan, menjadi dasar untuk 

memprediksi kinerja di masa mendatang, dan membantu menaksir resiko atau 

ketidaktentuan dari pencapaian arus kas (Kieso et al., 2010 : 144).  

Penyusunan laporan keuangan  dapat disusun dengan mengunakan metode 

dua metode yaitu metode akuntansi berbasis kas dan metode akuntansi berbasis 

akrual. Metode akuntansi berbasis kas relatif jarang digunakan karena perhitungan 

laba tergantung pada peneriamaan kas dan pengeluaran kas, sehingga prinsip 

penandingan diabaikan, akibatnya laporan keuangan yang berbasis kas tidak dapat 
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mencerminkan kinerja sesungguhnya suatu perusahaan selama periode tertentu 

(Sulistyanto, 2008; 161) Metode akuntansi berbasis akrual  secara umum dapat 

memberikan indikasi lebih baik tentang kinerja ekonomi perusahaan daripada 

informasi yang dihasilkan dari penerimaan dan pengeluaran kas terkini. Namun, 

disisi lain penggunaan dasar akrual dapat memberikan keleluasan kepada pihak 

manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari 

Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku (Rahmawati, 2006). Manajemen laba 

dilakukan dengan mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan 

keuangan, sebab akrual merupakan komponen yang mdah untuk dipermainkan 

sesuai dengan keinginan orang yang mencatat transaksi dan menyusun laporan 

keuangan (Sulistyanto, 2008: 161). 

Manajemen laba yang diungkapkan oleh Schipper merupakan suatu 

kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan 

laporan keuangan bagi  pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan dan 

menurunkan laba. Sedangkan menurut Healy dan Wahlen manajemen laba terjadi 

ketika manajemen menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan 

dan penyusunan transaksi-transaksi yang mengubah laporan keuangan, hal ini 

bertujuan untuk menyesatkan para stakeholders tentang kondisi kinerja ekonomi 

perusahaan, serta untuk mempengaruhi pengahasilan kontraktual yang 

mengendalikan angka akuntansi yang dilaporkan (Ningsaptiti, 2010). 

Masalah manajemen laba timbul sebagai dampak persoalan keagenan yaitu 

adanya ketidakselarasan kepentingan antar pemilik (pemegang saham) dengan 

manajemen. Manajemen sebagai pengelola perusahaan memiliki informasi yang 
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lebih cepat, lebih banyak dan lebih valid daripada pemegang saham sehingga 

memungkinkan manajemen melakukan praktik akuntansi dengan berorientasi 

pada angka laba, yang dapat menciptakan kesan tertentu. Sebagai pengelola, 

manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada 

pemilik. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi 

akuntansi pada laporan keuangan, akan tetapi, informasi yang disampaikan 

terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal 

sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi. Asimetri informasi 

dapat terjadi karena manajer lebih mengetahui informasi perusahaan dibandingkan 

dengan pemiliki atau pemegang saham, sehingga manajemen akan berusaha 

memanipulasi kinerja perusahaan yang dilaporkan untuk kepentingan sendiri. 

(Herawaty, 2008). 

Teori keagenan merupakan hubungan agensi yang muncul ketika satu 

orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan 

suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan 

kepada agen tersebut (Denies Priantinah, 2008). Agen termotivasi untuk 

memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain 

dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik 

kepentingan semakin meningkat terutama karena principal tidak dapat memonitor 

aktivitas CEO sehari-hari untuk memastikan bahwa CEO bekerja sesuai dengan 

kepentingan pemegang saham. Principal tidak memiliki  informasi yang cukup 

tentang kinerja agent. Agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai 

perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya 
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ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. (Nasution 

dan Doddy, 2007). 

Keberadaan asimetri informasi dianggap sebagai penyebab manajemen 

laba. Richardson (1998) berpendapat bahwa terdapat hubungan yang sistematis 

antara asimetri informasi dengan tingkat manajemen laba. Adanya asimetri 

informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak 

sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja 

manajer. Kualitas laporan keuangan juga akan mencerminkan tingkat manajemen 

laba (Rahmawati, 2006) 

Penelitian menyangkut manajemen laba  menyatakan bahwa apabila suatu 

kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba 

yang ditentukan, maka manajemen laba akan memanfaatkan fleksibilitas yang 

diperbolehkan oleh 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 metoda akuntansi yang dapat memberikan informasi laba yang lebih 

baik. Adanya asimetri informasi memungkinkan manajemen untuk melakukan 

manajemen laba. (Muliati, 2011). 

Perjanjian utang merupakan salah satu motivasi manajer untuk melakukan 

manajamen laba. manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian 

utang cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki dampak meningkatkan 

laba. (Achmad et al, 2007). Perjanjian utang dilakukan untuk menjamin bahwa 
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manajer akan selalu melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang mengarah pada 

upaya mengembalikan pinjaman yang diberikan tepat pada waktunya. Manajer 

berupaya untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator 

kemampuan perusahaan  dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer 

akan menunda bebannya pada periode yang bersangkutan dan akan diselesaikan 

pada periode-periode mendatang (Sulistyanto, 2008; 46). 

Leverage adalah alat ukur bagi kontrak antara manajer dengan pemberi 

modal yang dapat dijelaskan dengan debt covenant hypothesis dalam teori 

akuntansi positif. Leverage menggambarkan hubungan antara total aset dengan 

modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang utuk meningkatkan laba. 

Rasio leverage menunjukkan seberapa besar asset didanai dengan utang sehingga 

menunjukkan resiko bagi pemberi pinjaman. Leverage penting dianalisis karena 

berkaitan dengan kinerja perusahaan (Adrianto, 2014). 

Tindakan manajemen laba telah memunculkan beberapa kasus skandal 

pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui terjadi di Indonesia, diantaranya  

terjadi pada PT Indofarma Tbk, PT Ades Alfindo Tbk, dan PT Katarina Utama. 

Dugaan adanya manajemen laba pada PT Indofarma Tbk ini bermula dari 

penelaahan Bapepam mengenai dugaan adanya pelanggaran perundang-undangan 

di Pasar Modal terutama berkaitan dengan penyajian laporan keuangan. Hasil 

pemeriksaan menemukan bukti bahwa nilai barang dalam proses lebih tinggi dari 

nilai yang seharusnya (overstated) dalam penyajian nilai persediaan barang dalam 

proses pada tahun  buku 2001 sebesar Rp 28,87 miliar. Akibat overstated 

persediaan sebesar Rp 28,87 miliar tersebut, maka Harga Pokok Penjualan akan 
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understated sebesar Rp 28,87 miliar dan laba bersih juga akan mengalami 

overstated dengan nilai yang sama pula. (Siaran Pers Bapepam, 2004) 

 PT.Ades Alfindo Tbk. Kasus ini terungkap ketika manajemen baru 

PT.Ades menemukan inkonsisten pencatatan atas penjualan periode 2001-2004. 

Sebelumnya pada bulan Juni 2004 terjadi penurunan manajemen di PT. Ades 

dengan masuk Water Partners Botting Co (Perusahaan patungan the Coca Cola 

Company dan Nestle SA) dengan kepemilikan saham sebesar 65,67%. Hasil 

penelusuran menunjukkan untuk setiap kuartal angka penjualan lebih tinggi antara 

0,6-0,9 juta galon dibandingkan angka produksinya. Manajemen PT. Ades baru 

melaporkan angka penjualan riil pada tahun 2001 diperkirakan lebih rendah Rp 13 

miliar dari yang dilaporkan. Pada tahun 2002 perbedaan mencapai Rp 45 miliar 

sedangkan untuk tahun 2003 sebesar Rp 55 miliar. Enam bulan pertama pada 

2004 selisihnya kira-kira 2 miliar. Kesalahan tersebut luput dari pengamatan 

publik karena PT. Ades 2001 dan 2004 lebih tinggi dari yang seharusnya di 

laporkan. (Siaran Pers Bapepam 2002)  

Dugaan manajemen laba terjadi pada PT. Katarina Utama Tbk. Direktur 

Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Hoesen menyatakan bahwa 

PT.Katarina Utama Tbk terancam dikeluarkan dari lantai Bursa Efek Indonesia, 

dikarenakan PT. Katarina Utama Tbk tidak memperlihatkan tanggung jawab 

sebagai perusahaan publik. Jika kondisi dari bursa dengan mekanisme force 

delisting. Tahun 2011 lalu PT. Katarina Utama Tbk memang bermasalah atas 

dugaan manajemen yang seluruhnya ekspatriat asal Malaysia karena 

menyelewengkan perolehan dana penawaran umum atau Initial Public Offering 
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(IPO) sebesar Rp 33,6 miliar, manajemen diduga menggelapkan sebesar Rp 29,6 

miliar. proses IPO pada PT. Katarina penuh dengan akal-akalan, pada tahun 2007 

nilai asset sebesar Rp 7,9 miliar, sedangan pada tahun 2008 nilai asset menjadi Rp 

79 miliar. ekuitas pada tahun 2007 sebesar Rp 4,49 miliar sedangkan pada tahun 

2008 menjadi 64,3 miliar. (www.tempo.co) 

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2006) meneliti pengaruh 

asimetri informasi terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2000-2004, 

menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif signifikan antara tingkat asimetri 

informasi dengan praktik manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irma Tyasari (2009) meneliti pengaruh 

asimetri informasi terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2004-2007, menyatakan 

bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rehobot Tanomi (2012) meneliti pengaruh 

perjanjian utang terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di 

Indonesia selama tahun 2007-2009, menyatakan bahwa perjanjian utang tidak 

berpengaruh terhadap praktik manajemen laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Herawati dan Baridwan (2007) meneliti 

manajemen laba pada perusahaan yang melanggar perjanjian utang pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2000-

2004, menyatakan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba sebelum 

terjadinya pelanggaran perjanjian utang. 

http://www.tempo.co/read/news
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Berdasarkan fenomena, gambaran teori dan penelitian terdahulu menduga 

bahwa asimetri informasi, perjanjian utang mempengaruhi perilaku manajemen 

untuk melakukan manajemen laba, atas dugaan tersebut penulis tertarik untuk 

membuktikan dengan melalui penelitian pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan judul : 

”Pengaruh Asimetri Informasi, Perjanjian Utang terhadap 

Manajemen Laba (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 

Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 

Tahun 2009-2013). 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, masalah yang akan diidentifikasi 

dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode tahun 

2009-2013. 

2) Bagaimana pengaruh perjanjian utang terhadap manajemen laba pada 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi periode tahun 

2009-2013. 

3) Seberapa besar pengaruh asimetri informasi dan perjanjian utang secara 

simultan terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur sektor 

industri barang konsumsi periode tahun 2009-2013. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah untuk : 

1) Menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba. 

2) Menganalisis pengaruh perjanjian utang terhadap manajemen laba. 

3) Menganalisis pengaruh asimetri informasi, perjanjian utang secara simultan 

terhadap manajemen laba. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat diperolehnya 

informasi yang akurat dan relevan serta dimanfaatkan oleh berbagai pihak sebagai 

berikut : 

1. Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam penyusunan 

laporan keuangan tanpa melakukan manajemen laba demi kepentingan 

pribadi sehingga tetap mempertahankan relevansi nilai informasi akuntansi. 

2. Penulis 

Menambah dan mengembangkan pengetahuan mengenai Pengaruh Asimetri 

Informasi, Perjanjian Utang terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode tahun 2009-2013, dan melengkapi salah satu syarat dalam 

menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi pada Fakultas 

Ekonomi Universitas Widyatama. 
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3. Para Pembaca 

Sebagai informasi yang berguna khususnya mengenai informasi yang 

berkaitan dengan akuntansi keuangan dan untuk menambah bahan referensi 

sehingga akan bermanfaat dalam peneltian selanjutnya. 

4. Investor dan Calon Investor 

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada investor dan calon 

investor serta pelaku pasar lainnya dalam memandang laba yang 

diumumkan perusahaan sehingga mereka dapat mengambil keputusan-

keputusan ekonomi secara cepat dan tepat (baik keputusan investasi, kredit, 

maupun keputusan yang lain). 

5. Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 

bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang berniat untuk meneliti 

kembali mengenai pengaruh asimetri informasi, perjanjian utang terhadap 

manajemen laba. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini, penulis memperoleh data melalui website Bursa Efek 

Indonesia (BEI) www.idx.co.id dan Pusat Informasi Pasar Modal Bursa Efek 

Indonesia di Jl. Veteran No.10 Bandung. Waktu penelitian dilakukan dari bulan 

Desember sampai dengan bulan Maret 2015. 


