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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan mencerminkan kondisi dari suatu perusahaan, dimana di 

dalam sebuah laporan keuangan terdapat berbagai macam informasi mengenai 

perusahaan yang dibutuhkan berbagai pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan. Manajemen perusahaan menyadari akan pentingnya informasi laba, 

sehingga mereka melakukan dysfunctional behavior yaitu praktik income 

smoothing untuk menangani berbagai konflik yang muncul antara manajemen dan 

pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan (Algery, 2013; dalam 

Nurliyasari & Saifudin, 2017). Berdasarkan agency theory, konsep income 

smoothing dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajer (sebagai agent) 

dan pemilik (sebagai principal) dimana kedua belah pihak ingin mencapai tingkat 

kemakmuran untuk kepentingannya (Jensen & Meckling, 1976). Agency Theory 

kemudian dikembangkan oleh Scott (2015:358) yang menyatakan bahwa Agency 

Theory merupakan teori yang mempelajari rancangan kontrak untuk memotivasi 

agen yang rasional untuk bertindak atas nama principal ketika kepentingan agent 

bertentangan dengan principal.  

Latar belakang penelitian ini disebabkan oleh salah satu dari perusahaan 

penerbangan terbaik di Asia menurut SKYTRAX yaitu PT Garuda Indonesia Tbk 

yang secara terbukti melakukan praktik income smoothing. Perusahaan tersebut 

telah melakukan perataan laba pada laporan keuangannya di tahun 2018 (Finance 
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Detik, 2019, diakses tanggal 22 Februari 2020). Gambar 1.1 menunjukkan bahwa 

PT Garuda Indonesia Tbk mengalami fluktuasi laba pada setiap tahunnya. Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan atas kontrak kerjasama 

antara PT Garuda Indonesia Tbk dengan PT Mahata Aero Technology (CNBC 

Indonesia, 2019, diakses tanggal 13 Maret 2020). Dua komisaris PT Garuda 

Indonesia Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan April 2019 

menyatakan tidak setuju atas laporan keuangan tahun 2018 yang mengakui 

pendapatan sebagai piutang (Databoks, 2019, diakses tanggal 13 Maret 2020). 

Terlihat pada Gambar 1.1 bahwa PT Garuda Indonesia Tbk mencatat laba sebesar 

US$ 809.846 juta atau setara Rp 11.34 miliar (kurs Rp 14.000/dolar Amerika 

Serikat). PT Garuda Indonesia Tbk mencatat laba terbesarnya US$ 110.6 juta pada 

tahun 2012 yang kemudian pada tahun 2014 dan 2017 mengalami kerugian sebesar 

US$ 370 juta dan 216.58 juta (Databoks, 2019, diakses tanggal 13 Maret 2020). 
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Gambar 1.1 Laba/Rugi PT Garuda Indonesia Tbk (2009 - 2018) 

Sumber: Garuda Indonesia (Persero) Tbk (2019) di databoks.katadata.co.id 
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Gambar 1.1 menunjukkan bahwa PT Garuda Indonesia Tbk pada setiap 

tahunnya memiliki fluktuasi laba yang tidak stabil. Informasi laba merupakan salah 

satu komponen laporan keuangan yang dapat berguna untuk menilai kinerja 

manajemen, membantu estimasi profitabilitas jangka panjang, dan mengestimasi 

risiko dalam berinvestasi atau pinjaman pendanaan (Dewi, 2018). Perusahaan 

dengan laba yang tinggi dan stabil dapat menarik perhatian banyak investor 

dikarenakan dapat memberikan perasaan aman untuk berinvestasi dengan uangnya 

(Majid et al., 2019). Perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan membuat laba 

yang dilaporkan pada setiap tahunnya tidak memiliki penurunan yang terlalu drastis 

dengan melakukan praktik income smoothing, sehingga tidak menimbulkan kesan 

negatif bagi para pemegang saham (Yanti dan Dwiranda, 2019). 

Hutang PT Garuda Indonesia Tbk pada 30 Desember 2016 sebesar USD 

698.011.118 lalu mengalami peningkatan pada 30 September 2017 menjadi USD 

859.452.964 (Klik Anggaran, 2018, diakses tanggal 14 Maret 2020). Peningkatan 

hutang milik PT Garuda Indonesia Tbk kepada 11 bank menunjukkan bahwa 

maskapai penerbangan tersebut menuju kebangkrutan (Klik Anggaran, 2018, 

diakses tanggal 14 Maret 2020). Peningkatan hutang pada tahun 2017 mendorong 

perusahaan untuk melakukan income smoothing di tahun 2018. Hutang yang tinggi 

menggambarkan risiko perusahaan yang tinggi yang mendorong seorang manajer 

untuk melakukan income smoothing (Firnanti, 2019). Leverage merupakan 

pertimbangan lain bagi seorang manajer untuk melakukan income smoothing oleh 

karena leverage dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajibannya yang dapat meningkatkan risiko bagi para investor (Indrawan et al., 
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2018). Diasumsikan bahwa investor dan kreditor akan menolak untuk berinvestasi 

atau meminjamkan pada perusahaan, sehingga tingginya leverage dapat mencegah 

investor untuk berinvestasi pada perusahaan (Indrawan et al., 2018).  

 

 

PT Garuda Indonesia Tbk menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek 

Beragun Aset (KIK EBA) Mandiri GIAA01 senilai Rp 2 triliun. KIK EBA GIAA01 

merupakan sekuritisasi hak pendapatan atas penjualan tiket pesawat rute Jeddah dan 

Madinah sebagai underlying (Kontan, 2018, diakses tanggal 13 Maret 2020). 

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa investasi KIK EBA GIAA01 mendapatkan 44 

investor yang terdiri dari 92% investor institusi dan 8% dari investor ritel (Kontan, 

2018, diakses tanggal 13 Maret 2020). Perlu diketahui bahwa awal penerbitan KIK 

EBA hanya ditawarkan kepada investor institusi dikarenakan nilai minimal 

pembelian besar yaitu Rp 1 miliar (CNBC Indonesia, 2018, diakses tanggal 13 

Maret 2020). Kepemilikan institusional PT Garuda Indonesia Tbk yang besar pada 

tahun 2018 tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang seharusnya dapat 

Gambar 1.2 Presentase pembagian investor KIK EBA PT Garuda 
Indonesia Tbk 

Sumber : CNBC Indonesia (2018) di cnbcindonesia.com 
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mencegah perusahaan melakukan income smoothing. Menurut Hadami et al. (2011, 

dalam Suyono, 2018) menyatakan bahwa dengan adanya investor kepemilikan 

institusional seperti perusahaan asuransi, investasi, bank dan yang lainnya dapat 

mengawasi performa manajemen lebih optimal karena kepemilikan saham menjadi 

suatu kekuatan bagi manajer atas keberadaannya. Terdapat penelitian mengenai 

pengawasan institusional dan pendapatan manajemen oportunistik bahwa 

keberadaan kepemilikan saham institusional yang besar mencegah manajer dalam 

mengelola akrual agar mencapai target pendapatan tertentu (Trisanti, 2019). 

Menurut Lassoued et al. (2017) menyatakan bahwa dengan perspektif tersebut, 

kepemilikan institusional yang besar kemungkinan memiliki insentif untuk 

membatasi tindakan manajemen laba.  

 

 

Penelitian dilakukan untuk mengetahui signifikansi faktor – faktor yang 

mempengaruhi income smoothing. Penelitian ini menggunakan sebelas perusahaan 

penerbangan terbaik menurut SKYTRAX sebagai perusahaan objek penelitian yang 

Gambar 1.3 Pangsa Pasar Penumpang Airlines di Dunia Tahun 2018 
Sumber: Daily FT (2018) di ft.lk 
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ingin diteliti. Sejak terjadinya krisis global pada tahun 2008, dampak krisis 

ekonomi dirasakan oleh berbagai negara di belahan dunia termasuk Asia. Asia telah 

menjadi pusat pertumbuhan dalam beberapa tahun dan penurunan ini menjadi 

pengingatan nyata bahwa krisis global 2008 berdampak pada aviasi dan perjalanan 

udara (Telegraph, 2008, diakses tanggal 15 Maret 2020). Sebesar 15 juta seat 

penerbangan di Asia dikurangi jumlahnya (Telegraph, 2008, diakses tanggal 15 

Maret 2020). Gambar 1.3 menunjukkan bahwa Asia memiliki jumlah penumpang 

tertinggi dibandingkan wilayah yang lainnya pada tahun 2018. Asia Pasifik 

menguasai 37.1% pangsa pasar dengan 1.6 triliun yang merupakan kenaikan 

sebesar 9.2% dibandingkan dengan penumpang pada tahun 2017 (Daily FT, 2019, 

diakses tanggal 18 Februari 2020). Satu dekade setelah terjadinya krisis global 

finansial, perusahaan penerbangan masih merasakan efeknya (Aircargo News, 

2018, diakses 22 Mei 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak krisis global 

pada tahun 2008 hingga 2018 tidak menghambat perusahaan penerbangan di Asia 

terutama bagi sebelas perusahaan penerbangan terbaik tetap dapat sustain dan 

bahkan memperoleh peringkat airlines terbaik di Asia. Sebelas perusahaan 

penerbangan terbaik tersebut juga dapat melakukan praktik income smoothing demi 

menjaga keutuhan perusahaan.  

Melalui permasalahan tersebut penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah terdapat pengaruh antara profitabilitas, leverage, dan 

kepemilikan institusional terhadap income smoothing pada sebelas perusahaan 

penerbangan terbaik di Asia tahun 2018. Sebelas perusahaan penerbangan di Asia 

Pasifik dengan rentang periode tahun 2008 hingga 2018 tersebut terdiri dari 
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Singapore Airlines Ltd, All Nippon Airways Co.Ltd, Emirates Airline Ltd, EVA 

Airways Corp., Cathay Pacific Airways Ltd, PT Garuda Indonesia Tbk, Thai 

Airways International Public Co., ltd, Japan Airlines Co., Ltd, China Southern 

Airlines Co., ltd, Asiana Airlines Inc, Air Asia Berhad. 

1.2 Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap income smoothing pada 

perusahaan penerbangan di Asia? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap income smoothing pada perusahaan 

penerbangan di Asia? 

3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap income smoothing 

pada perusahaan penerbangan di Asia? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap income smoothing 

pada perusahaan penerbangan di Asia. 

2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap income smoothing pada 

perusahaan penerbangan di Asia. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap income 

smoothing pada perusahaan penerbangan di Asia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dapat 

diperoleh  sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman atas faktor 

– faktor yang mempengaruhi income smoothing perusahaan. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi hasil dari penelitian 

terdahulu yang mengenai income smoothing, sehingga dapat 

dijadikan sebagai referensi penelitian lebih lanjut. 

2.Manfaat praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para calon investor 

sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan. 

1.5 Batasan Penelitian 

Sesuai dengan tujuannya, batasan dalam peneilitian ini hanya berfokus pada 

tiga faktor yang diduga memilliki signifikansi terhadap income smoothing, yaitu 

profitabilitas, leverage dan kepemilikan institusional. Penelitian ini hanya 

menggunakan perusahaan sektor transportasi dari periode 2008 hingga 2018 

khususnya sebelas perusahaan penerbangan terbaik di Asia menurut SKYTRAX 

yang telah memenuhi kriteria yaitu Singapore Airlines Ltd, All Nippon Airways 

Co., Ltd, Emirates Airline Ltd, EVA Airways Corp., Cathay Pacific Airways Ltd, 

PT Garuda Indonesia Tbk, Thai Airways International Public Co., Ltd, Japan 

Airlines Co., Ltd, China Southern Airlines Co., Ltd, Asiana Airlines Inc, Air Asia 

Berhad. 


