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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Didalam bisnis terdapat persaingan ekonomi yang mendorong 

perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya, perusahaan 

harus mampu meningkatkan profitabilitas dan kinerja perusahaan serta 

diperlukan adanya suatu pengelolaan manajemen yang baik. Manajemen 

mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan karena menyangkut informasi yang akan 

digunakan oleh pihak yang terkait untuk pengambilan keputusan.  

 Pasar modal khususnya mempunyai peranan yang penting bagi 

perekonomian suatu negara. Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk 

meningkatkan peran pasar modal karena peranannya dalam pembangunan 

nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan 

sarana investasi bagi masyarakat. Sistem pasar modal mirip dengan pasar-

pasar lainnya, dimana terjadi transaksi jual-beli dan permintaan serta 

penawaran diantara pembeli dan penjualnya. Begitu juga di pasar modal, 

efek-efek yang ditawarkan emiten kepada investor yang nantinya terjadi 

transaksi jual beli surat-surat berharga. Terdapatnya kegiatan investasi di 

pasar modal dimana investasi sebagai penanaman modal untuk satu atau 

lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan 

harapan mendapatkan keuntungan dan meningkatkan kemakmuran di 
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masa-masa yang akan datang. Pasar modal juga berperan sebagai sarana 

dalam mencari dana yang bersifat jangka panjang seperti penerbitan saham 

dan obligasi.  

 Dalam perusahaan, manajer keuangan bertanggung jawab dalam 

melakukan pengambilan keputusan, manajer sendiri diberi kewenangan 

oleh pemilik modal atau pemegang saham. Keputusan-keputusan tersebut 

antara lain keputusan investasi, keputusan pendanaan dan kebijakan 

dividen. Keputusan investasi bagi pemegang saham sangat penting karena 

investasi dijadikan indikator eksistensi perusahaan yang apabila tidak 

adanya investasi baru maka perusahaan tersebut tidak memiliki prospek 

positif. Setelah manajemen keuangan mampu memilih dan menentukan 

jumlah dana yang dibutuhkan dalam melakukan investasi pada aktiva 

nyata, maka tanggung jawab manajemen keuangan adalah mencari sumber 

dana untuk membiayai investasi pada aktiva nyata atau disebut keputusan 

pendanaan (financing decisions).  

 Agar laporan keuangan dapat digunakan sebagai sarana 

pengambilan keputusan ekonomi yang tepat, maka laporan keuangan 

tersebut harus berisi data yang benar dan tidak menyesatkan dalam 

pengambilan keputusan. Penyusunan laporan keuangan tidak terlepas dari 

pemilihan-pemilihan metode, teknik serta kebijakan-kebijakan akuntansi, 

pemilihan metode maupun teknik dalam akuntansi dapat berpengaruh 

terhadap perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban. Agar informasi 

keuangan yang terdiri dari pemasukan dan pengeluaran tersebut dikatakan 
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kredibel maka informasi-informasi yang digunakan sebagai dasar dalam 

penyusunan laporan keuangan harus disajikan dan disusun sesuai standar 

akuntansi keuangan yang berlaku sehingga bisa memberikan gambaran 

yang tepat dan jelas mengenai posisi keuangan, kinerja perusahaan, 

perubahan ekuitas dan arus kas perusahaan. 

 Berdasarkan pernyataan diatas maka penulis akan meneliti tentang 

perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban. Dengan demikian 

penelitian ini berjudul “Evaluasi Perlakuan Akuntansi Atas 

Pendapatan Dan Beban Serta Dampaknya Terhadap Kredibilitas 

Informasi Keuangan Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk”.  

B. Permasalahan 

Perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban yang diterapkan oleh 

perusahaan sangat berpengaruh terhadap informasi keuangan yang 

dihasilkan, terutama pada perusahaan yang mempunyai banyak produk 

dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. PT Indofood Sukses Makmur 

Tbk adalah perusahaan food and beverages yang besar, yang mempunyai 

banyak karyawan dan pesaing-pesaing yang bergerak di sektor usaha yang 

sama. Untuk menarik minat investor, perusahaan harus menerapkan 

perlakuan akuntansi yang tepat khususnya pendapatan dan beban karena 

mempengaruhi laba bersih dan saham serta kredibilitas informasi 

keuangannya. Pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk terdapat 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut : 
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1. Pendapatan tahun 2008 yang lebih besar dari tahun 2009 dan 2010 

tetapi menghasilkan laba bersih dan EPS yang lebih rendah dari tahun-

tahun tersebut. 

2. Ada beberapa standar yang telah di revisi,  diterbitkan dan diterapkan 

efektif sejak tanggal 1 Januari 2011 dan 1 Januari 2012.  

C. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan yang ada dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban pada 

PT Indofood Sukses Makmur Tbk? 

2. Bagaimanakah hasil evaluasi perlakuan akuntansi atas pendapatan dan 

beban tersebut serta apakah dampaknya terhadap kredibilitas informasi 

keuangan perusahaan? 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban 

pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. 

2. Untuk mengetahui hasil evaluasi perlakuan akuntansi atas pendapatan 

dan beban tersebut serta untuk mengetahui dampaknya terhadap 

kredibilitas informasi keuangan perusahaan. 
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E. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat 

dipakai sebagai masukan oleh berbagai pihak yang membutuhkannya, 

antara lain adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk 

mengambil keputusan yang objektif  bagi pimpinan perusahaan dalam 

usahanya untuk menanggulangi masalah-masalah yang terkait dengan 

perlakuan akuntansi atas  pendapatan dan beban serta hasil penelitian 

ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menetapkan kebijakan yang ada hubungannya dengan penelitian. 

2. Bagi penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan 

gambaran nyata dari penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh di 

perkuliahan.  

3. Bagi investor 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu investor untuk mengambil 

keputusan yang ada kaitannya dengan investasi. 

4. Bagi pembaca 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai dasar sumber 

informasi bagi penelitian yang akan datang, serta dapat dijadikan untuk 

membandingkan antara teori yang satu dengan teori yang lain selama 

perkuliahan dan dapat mengembangkan daya fikir yang sistematis. 


