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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. 1 Latar Belakang 

Laba (Income) adalah perubahan dalam kapital perusahaan di antara dua 

titik waktu yang berbeda (awal dan akhir), di luar perubahaan karena investasi 

oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik, dimana kapital dinyatakan dalam 

bentuk nilai (value) dan didasarkan pada skala pengukuran tertentu. Semakin 

ketatnya persaingan dan perkembangan dunia bisnis membuat setiap perusahaan 

harus mampu untuk bertahan dan memiliki keunggulan dalam bidang usahanya. 

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah 

laba (Intan dkk, 2019).  

Manajemen laba sendiri dapat didefinisikan sebagai intervensi dengan 

tujuan tertentu yang dilakukan oleh manajemen dalam proses penentuan laba, 

biasanya untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Subramanyam, 2017:117). 

Manajemen laba sering kali dianggap sebagai kecurangan karena dapat dikatakan 

jika semakin besar angka dan komponen yang dilakukan rekayasa berarti semakin 

besar juga tingkat kesalahan yang dilakukam pada laporan keuangan atau bisa 

dikatakan laporan keuangan semakin tidak berkualitas informasinya dan semakin 

tidak tepat dan tidak berkualitas untuk dijadikan sabagai dasar pengambilan 

keputusan oleh stakeholder. Dapat disimpulkan bahwa tingkat ketepatan dan 

kualitas stakeholder sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan validitas 

laporan keuangan. Di sisi lain standar akuntansi memang memberikan kebebasan 

untuk menggunakan metode dan memilih prosedur akuntansi yang sesuai 



   

2 
 

kebutuhannya masing-masing, tetapi dengan kebebasan ini yang mendorong 

perusahaan untuk melakukan manajemen laba yang sampai saat ini masih menjadi 

perdebatan apakah termasuk kecurangan atau bukan. Manajemen laba masuk 

dalam kategori kegiatan dalam daerah abu-abu yaitu aktivitas yang diijinkan 

akuntansi dan kecurangan.  

Fenomena perataan laba di Indonesia bukan merupakan hal baru, karena 

beberapa kasus perataan laba pernah terjadi. Contohnya kasus pada PT Kimia 

Farma Tbk, pada laporan keuangan tahun 2001 PT Kimia Farma Tbk 

menyebutkan bahwa laba yang berhasil diperoleh sebesar Rp 132 miliar. Namun 

pada kenyataannya PT Kimia Farma Tbk pada tahun 2001 hanya memperoleh 

laba sebesar Rp 99 miliar. Kasus lain terjadi pada PT Indofarma Tbk, Bapepam 

menemukan adanya nilai barang dalam proses yang lebih tinggi dari nilai yang 

sebenarnya pada tahun 2004. Hal ini mengakibatkan harga pokok penjualan turun 

Rp 28,8 miliar dan laba melebihi nilai yang sebenarnya dengan nominal yang 

sama. Kasus perataan laba juga terjadi pada PT Ades Alfindo. Ketika perusahaan 

melakukan pergantian manajemen, manajemen baru menemukan bahwa terjadi 

ketidak konsistenan pada pencatatan penjualan dari tahun 2001-2004. Hasilnya 

menunjukkan bahwa penjualan lebih tinggi antara 0,6-3,9 juta galon dari angka 

produksinya. Manajemen baru mengungkapkan bahwa penjualan riil lebih rendah 

Rp 13 miliar pada tahun 2001. Pada tahun 2002 perbedaannya Rp 45 miliar. 

Tahun 2003 perbedaannya sebesar Rp 55 miliar. Tahun 2004 pada enam bulan 

pertama selisihnya Rp 2 miliar. Kesalahan tersebut terjadi karena PT Ades tidak 

mencantumkan volume penjualan ke dalam laporan keuangan yang diaudit. Ini 
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mengakibatkan laporan keuangan PT Ades pada tahun 2001-2004 lebih tinggi dari 

laporan yang sebenarnya (Pratiwi dan Damayanthi, 2017).  

Berdasarkan kasus-kasus di atas perataan laba sering dilakukan oleh 

perusahaan. Tindakan perataan laba dilakukan oleh perusahaan agar laporan 

keuangan perusahaan selalu terlihat baik sehingga bisa menarik lebih banyak 

investor dan meningkatkan investasi perusahaan. Manajemen laba dilakukan 

dengan berbagai cara, yaitu meningkatkan laba (increasing income) pada periode 

kini yang membuat perusahaan dipandang baik, mengurangi laba dengan jumlah 

besar pada periode tertentu yang dinilai memiliki kinerja yang buruk disebut big 

bath, perataan laba dilakukan dengan menambah atau mengurangi laba 

perusahaan pada periode tertentu. Diantara ketiga cara yang telah disebut income 

smoothing paling banyak digunakan oleh perusahaan untuk melakukan 

manajemen laba. Salah satu fenomena yang menarik dalam bidang akuntansi yang 

terkait dengan laba adalah perataan laba (income smoothing).  

Perataan laba merupakan normalisasi laba yang dilakukan secara sengaja 

untuk mencapai trend atau level laba tertentu (Belkaoui, 1993). Perataan laba 

yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk 

meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang 

dipandang normal bagi suatu perusahaan, dalam hal ini perataan laba 

menunjukkan suatu usuha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi 

abnormal laba dalam batas-batas yang diizinkan dalam praktik akuntansi dan 

prinsip manajemen yang wajar (Sound) (Beidelman, 1973). Berbagai cara 
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dilakukan oleh manajemen agar perusahaan terlihat baik di mata investor, 

termasuk manajemen laba dengan cara income smoothing.  

Beberapa perusahaan di Indonesia ternyata ada yang melakukan manajemen 

laba dengan income smoothing seperti yang telah diteliti oleh Intan dkk (2019) 

yang menunjukkan bahwa 47 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2015-2017 dalam sampelnya melakukan manajemen laba berupa 

income smoothing. Penelitian sebelumnya yang dilakuakan oleh Larastomo dkk 

(2016) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa sampelnya yaitu 21 perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 dalam 

sampelnya melakukan manajamen laba. Banyak faktor yang mempengaruhi 

perusahaan melakukan manajemen laba dengan income smoothing diantaranya 

adalah strategi bisnis dan kinerja keuangan. 

Strategi bisnis adalah upaya yang dilakukan perusahaan dalam mengambil 

kebijakan dan pedoman yang dijadikan komitmen dan tindakan untuk mencapai 

keunggulan dalam persaingan bisnis dan juga untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Strategi bisnis inilah yang berperan dalam menstimulasi manajer untuk 

melakukan manajemen laba (Intan dkk, 2019). Strategi jangka panjang diturunkan 

dari usaha perusahaan untuk mencari keunggulan bersaing dari strategi generik 

adalah perencanaan strategi. Strategi bisnis didasarkan pada usaha untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan dan menguntungkan perusahaan, strategi bisnis 

juga digunakan untuk menghindari kerugian dari eksternal seperti pesaing di pasar 

global. Manajemen biasanya membuat strategi bisnis yang dapat menguntungkan 

perusahaan khususnya income, jika perusahaan mendapat income yang sesuai 
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dengan harapan perusahaan artinya strategi bisnis yang dilakukan manajemen 

baik dan dapat diteruskan untuk periode berikutnya. 

Income yang tinggi tidak hanya mencerminkan keberhasilan strategi bisnis 

yang dibuat oleh manajemen, perlu dilihat juga bagaimana kinerja keuangan 

perusahaan dalam pencapaian hasil tersebut. Pengukuran kinerja keuangan 

penting dilakukan karena dengan melakukan pengukuran kinerja keuangan juga 

dapat mendeteksi praktik manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. 

Kinerja keuangan pada perusahana juga dapat diartikan sebagai masa depan, 

potensi perkembangan dan petumbuhan yang baik bagi perusahaan. Dengan 

informasi kinerja keuangan dapat dijadikan untuk menilai perubahan potensial 

sumber daya ekonomi, yang mungkin di masa depan dikendalikan, dan untuk 

memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada. Berdasarkan 

penelitian Intan dkk (2019) menyebutkan bahwa strategi bisnis berpengaruh 

positif tehadap income smoothing. Namun berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wardani dan Isbela (2017) yang menyebutkan bahwa strategi 

bisnis tidak berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba. 

Praktik manajemen laba yang dalam penelitian ini terfokus pada income 

smoothing  juga dipengaruhi oleh kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat 

dinilai dengan cara analisis rasio keuangan. Berdasarkan hasil penelitian Doraini 

dan Wibowo (2017) yang menyebutkan bahwa kinerja keuangan tidak 

berpengaruh terhadap income smoothing. Berbeda dengan penelitian Amertha 

(2013) yang menyebutkan bahwa kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap 



   

6 
 

manajemen laba, manajemen melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan 

baik.    

Kepemilikan manajerial yang merupakan proksi dari Corparate Governace 

dalam perusahaan diyakini dapat membatasi perilaku manajer dalam melakukan 

manajemen laba. Kepemilikan manajerial diperlukan untuk mengendalikan 

perilaku pengelola perusahaan agar bertindak tidak hanya menguntungkan dirinya 

sendiri tapi juga menguntungkan pemilik perusahaan. Penelitian Intan dkk (2019) 

menyebutkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh memperlemah 

hubungan strategi bisnis dengan income smoothing, namun tidak berhasil 

memoderasi hubungan kinerja keuangan dengan income smooothing. Menurut 

penelitian Juniarta dan Sujana (2015) menyebutkan bahwa kepemilikan 

manajerial dapat memperlemah hubungan financial leverage pada income 

smoothing    

Uraian di atas menjelaskan bahwa adanya hasil yang tidak konsisten maka 

diperlukan penelitian kembali oleh peneliti. Penelitian ini merupakan replikasi 

dari penelitian Intan dkk (2019). Beda penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah adanya perubahan sektor karena dalam saran penelitian 

sebelumnya disarankan untuk merubah sektor penelitian yang sebelumnya 

dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 

penelitian ini dilakukan di sektor perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Alasan peneliti mengganti sektor ke perusahaan LQ45 karena 

perusahaan LQ45 tidak hanya satu sektor perusahaan tetapi mencakup beberapa 

sektor perusahaan. Perusahaan LQ45 sendiri adalah 45 perusahaan dengan 
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likuiditas terbaik di Bursa Efek Indonesia, likuiditas sendiri adalah tingkat 

kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Penelitian ini 

juga menambah rentang penelitian menjadi lima tahun yaitu dari tahun 2014-2018 

pada penelitian sebelumnya hanya dilakukan dengan rentang penelitian tiga tahun 

yaitu 2015-2017, penambahan rentang waktu penelitian dilakukan berdasarkan 

saran dari penelitian terdahulu.  

Dari penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul 

“PENGARUH STRATEGI BISNIS DAN KINERJA KEUANGAN 

TERHADAP INCOME SMOOTHING DENGAN KEPEMILIKAN 

MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN 

LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-

2018”.        

1. 2 Ruang Lingkup 

Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari sebuah 

penelitian yang nantinya sesuai dengan masalah yang akan dijelaskan, jadi perlu 

lebih fokus pada pokok permasalahan. Penelitian ini ruang lingkup permasalahan 

adalah sebagai berikut : 

1. Obyek penelitian ini adalah Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2018 

2. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Income 

Smoothing, dan variabel independen yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu strategi bisnis, kinerja keuangan, penelitian ini juga 

menggunakan variabel moderasi yaitu kepemilikan manajerial. 
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1. 3 Rumusan Masalah 

Kinerja indeks LQ45 pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 

8,95%. Berbagai peristiwa ekonomi baik global maupun dalam negeri 

melatarbelakangi pergerakan yang terjadi LQ45. Salah satunya berasal dari 

Amerika Serikat merupakan pengaruh negatif bagi LQ45, The Fed yeng 

menaikkan suku bunga yang mencapai empat kali lipat yang diikuti oleh Bank 

Indonesia agar terhindar dari capital flight yang dapat menekan nilai rupiah. Suku 

bunga bank Indonesia yang ikut naik menjadi beban tersendiri bagi emiten bursa 

karena bunga utang akan semakin besar. Berdasarkan uraian di atas peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh strategi bisnis terhadap income smoothing pada 

perusahaan LQ45 di BEI tahun 2014-2018? 

2. Bagaimana pengaruh kinerja keuagan terhadap income smoothing 

pada perusahaan LQ45 di BEI tahun 2014-2018? 

3. Apakah kepemilikan manajerial memperkuat atau memperlemah 

pengaruh strategi bisnis terhadap income smoothing pada perusahaan 

LQ45 di BEI tahun 2014-2018? 

4. Apakah kepemilikan manajerial memperkuat atau memperlemah 

pengaruh kinerja keuangan terhadap income smoothing pada 

perusahaan LQ45 di BEI tahun 2014-2018? 

1. 4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, ruang lingkup, dan rumusan masalah yang 

dikemukakan, maka tujuan penelitian ini untuk mengembangkan model penelitian 
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Intan dkk (2019), dengan menggunakan objek penelitian perusahaan LQ45 

periode 2014-1018. Berikut ini adalah tujuan dari penelitian: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh strategi bisnis terhadap 

income smoothing pada perusahaan LQ45 di BEI tahun 2014-2018. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan 

terhadap income smoothing pada perusahaan LQ45 di BEI tahun 

2014-2018. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kepemilikan manajerial 

memperkuat atau memperlemah pengaruh strategi bisnis terhadap 

income smoothing pada perusahaan LQ45 di BEI tahun 2014-2018. 

4. Untuk mengetahui dan mengananalisis kepemilikan manajerial 

memperkuat atau memperlemah pengaruh kinerja keuangan terhadap 

income smoothing pada perusahaan LQ45 di BEI tahun 2014-2018.  

1. 5 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan secara teoritis, penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan terutama yang 

berkaitan langsung dengan masalah yang terjadi dalam penelitian ini dan dapat 

juga digunakan sebagai informasi tambahan dan pengembangan untuk penelitian 

berikutnya, serta sebagai penambah ilmu bagi mahasiswa. Bagi para pemakai 

laporan keuangan seperti stockholder diharapkan dapat digunakan sebagai dasar 

dalam melakukan penilaian terhadap kinerja dan laporan keuangan perusahaan 

sehingga dapat dijadikan pertimbanganuntuk pengambilan keputusan.  
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Bagi perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan dalam melakukan manajemen laba 

yaitu income smoothing yang sesuai dengan kondisi perusahaan agar dapat 

menarik lebih banyak investor. Bagi pemerintah juga dapat digunakan sebagai 

dasar untuk pembuatan peraturan dan kebijakan-kebijakan bagi perusahaan yang 

melakukan income smoothing. Nantinya peraturan tersebut dapat membatasi 

perusahaan untuk melakukan praktik-praktik akuntansi yang dapat merugikan 

pemerintah, dengan begitu pemerintah juga ikut serta dalam mengurangi fraud. 

Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

untuk melakukan pembukuan dan membuat laporan keuangan sederhana bagi 

pelaku usaha dan bisnis yang ada di masyarakat.  


