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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

(PSAK) No. 1 tentang penyajian laporan keuangan (SAK 2007: par 7) merupakan 

gambaran umum dari suatu perusahaan pada waktu tertentu dan memberikan 

gambaran tentang kondisi keuangan yang telah dicapai oleh perusahaan dalam 

waktu tersebut. Laporan keuangan merupakan hasil dari kegiatan operasional 

yang dilakukan oleh perusahaan yang dilaporkan kepada pihak internal maupun 

eksternal perusahaan. Sebagaimana disebut dalam Statement of Financial 

Accouting Concept (SFAC) No.1 bahwa informasi laba pada umumya merupakan 

perhatian utama dalam menafsir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan 

informasi laba membantu pemilik atau pihak lain penaksiran atas earning power 

perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk itu dalam menyusun laporan 

keuangan seharusnya alternatif pengukuran akuntansi dievaluasi dalam kaitannya 

agar kemampuan untuk memprediksi peristiwa yang menjadi kepentingan 

pembuatan keputusan (Beaver et.el, 1986 dalam Assih dan Gudono, 2000: 36). 

Salah satu parameter perusahaan yang paling sering dilakukan untuk 

mengukur peningkatan atau penurunan kinerja pada perusahaan adalah laba. Laba 

yang meningkat dari periode sebelumnya mengindikasikan bahwa kinerja 

perusahaan adalah bagus dan hal ini dapat mempengaruhi peningkatan harga
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saham perusahaan. Hal tersebut memancing manajemen untuk melakukan 

disfunctional behavior (perilaku tidak semestinya) yaitu dengan melakukan 

perataan laba untuk mengatasi berbagai konflik yang timbul antara manajemen 

dengan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 

Perataan laba merupakan salah satu dari manajemen laba. Manajemen 

laba merupakan suatu intervensi dengan maksud tertentu terhadap proses 

pelaporan keuangan eksternal dengan sengaja untuk memperoleh beberapa 

keuntungan pribadi. Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan (agency theory) 

yang menyatakan bahwa teknik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik 

kepentingan antara manajemen (agen) dan pemilik (principal) yang timbul karena 

setiap pihak berusaha untuk mencapai atau memperhatikan tingkat kemakmuran 

yang dikehendakinya (Agus, 2001). Hubungan keagenan, manajer memiliki 

asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan seperti kreditor dan 

investor. Asimetri informasi terjadi ketika manajer memiliki informasi internal 

perusahaan relative lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut lebih cepat 

dibandingkan pihak eksternal. 

Perataan laba adalah suatu bentuk manipulasi atas laba yang dilakukan 

manajer untuk mengurangi fluktuasi laba perusahaan, sehingga diharapkan kinerja 

perusahaan akan terlihat lebih bagus dan investor akan lebih mudah memprediksi 

laba masa depan. Perataan laba dapat dipandang sebagai upaya yang disengaja 

dilakukan untuk menormalkan laba dalam rangka mencapai kecenderungan atau 

tingkat laba yang diinginkan (Belkaoui 1993) dalam (Olivia, 2007). Untuk 

melakukan tindakan perataan laba, manajemen melakukan tindakan yang dapat 
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meningkatkan laba yang dilaporkan ketika laba itu rendah dan menurunkan laba 

ketika laba tersebut tinggi. 

Ukuran perusahaan secara umum menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam mendanai operasi dan investasi yang menguntungkan bagi 

perusahaan, sehingga semakin besar sebuah perusahaan maka akan semakin besar 

pula penjualannya dan berdampak pada laba perusahaan. Perusahaan-perusahaan 

yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan 

perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil 

karena perusahaan yang lebih besar menjadi subjek pemeriksaan atau pengawasan 

yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum (Moses 1987) dalam 

(Suwito dan Herawaty 2005). 

Beberapa penelitian telah mencoba untuk mengidentifikasikan dan 

menguji faktor – faktor yang mendorong manajemen dalam melakukan perataan 

laba, namun masih menunjukkan signifikansi hasil yang berbeda pada setiap 

penelitian. (Tuty dan Titik, 2007) menemukan bahwa financial leverage 

berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. (Luky Susilowati, 2010) 

menemukan bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba. Ketidakkonsistenan hasil penelitian menarik perhatian peneliti 

untuk meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi perataan laba. 

Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur karena pada 

perusahaan manufaktur mempunyai potensi dalam mengembangkan produknya 

secara lebih cepat dan cenderung mempunyai ekspansi pasar yang lebih luas, 

selain itu perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang produksinya selalu 
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dibutuhkan dan mampu bertahan dalam kondisi apapun sehingga seburuk apapun 

kebijakan yang dibuat hampir pasti produk perusahaan ini tetap dibeli dan 

diminati oleh konsumen. Perusahaan manufaktur sebagai emiten terbesar 

mempunyai peluang yang besar dalam memberikan kesempatan bagi para pelaku 

pasar atau investor untuk berinvestasi. Hal ini menjadikan perusahaan manufaktur 

selalu mendapatkan perhatian dan sorotan para pelaku pasar. Dari deskriptif 

mengenai perusahaan manufaktur tersebut maka tidak menutup kemungkinan 

terdapat indikasi manajemen dari beberapa perusahaan manufaktur melakukan 

tindakan perataan laba. Hal tersebut dapat dilihat dari laporan laba-rugi dari 

beberapa perusahaan menunjukkan besarnya laba yang relatif stabil dari tahun ke 

tahun. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari Mukhlas (2012), meneliti 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Variabel independen yang 

diujikan adalah ukuran perusahaan, net profit margin, leverage dan profitabilitas. 

Namun dalam penelitian sekarang penulis menambahkan variabel independennya 

yaitu harga saham dan tahun penelitiannya yaitu tahun 2005-2010. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai perataan laba, dengan judul : 

“Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba Pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba? 

2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap perataan laba? 

3. Apakah Financial leverage berpengaruh terhadap perataan laba? 

4. Apakah Harga saham berpengaruh terhadap perataan laba? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Terkait dengan masalah yang dirumuskan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

Untuk mengetahui secara empiris pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, financial leverage, dan harga saham terhadap perataan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi pengguna laporan keuangan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai 

beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tindakan perataan laba, sehingga 

pengguna laporan keuangan lebih mewaspadai laporan keuangan yang 

dihasilkan perusahaan. 
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2. Bagi akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang perataan laba 

(income smoothing) dan menambah literatur yang ada mengenai perataan laba. 

3. Manajemen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam 

memutuskan apakah perusahaan perlu melakukan perataan laba. 

4. Bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melengkapi hasil penelitian 

sebelumnya dan dapat memberikan suatu bukti empiris mengenai ketiadaan 

atau keberadaan perataan laba pada laporan keuangan perusahaan publik di 

Indonesia. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas penelitian terdahulu dan landasan teori, kerangka 

pemikiran serta hipotesis penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, batasan penelitian, 

identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, 

populasi sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode 

pengumpulan data serta teknik analisis data. 
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BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA 

 Bab ini berisi tentang gambaran subyek penelitian dan analisis data 

yang memuat analisis dari hasil penelitian dalam bentuk analisis 

deskriptif, analisis statistik dan pembahasan. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir, keterbatasan penelitian dan 

saran. 

 

 

 




