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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

 Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung di dalam 

laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak internal maupun pihak eksternal 

perusahaan. Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan yang brtujuan 

untuk menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba 

yang representatif dalam jangka panjang dan menaksir risiko risiko investasi. 

 Perhatian para investor yang terpusat pada informasi laba membuat 

manajemen memanipulasi data dengan cara meratakan laba. Perataan laba adalah 

cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan 

agar sesuai dengan target yang diinginkan baik melalui metode akuntansi atau 

transaksi (Koch,1981). Praktik perataan laba terkait erat dengan konsep 

manajemen laba. Penjelasan tentang manajemen laba dengan menggunakan 

pendekatan teori keagenan (Agency Theory) yang menyatakan bahwa praktik 

manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manjemen (agent) 

dan pemilik (principal) yang timbul ketika semua pihak berusaha untuk mencapai 

atau mempertahankan tingkat kemekmuran yang dikehendakinya (Salno dan 

Baridwan, 2000). Dalam hubungan keagenan  manajer memiliki asimetris 

informasi terhadap pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. 

  Tindakan manajemen melakukan perataan laba umumnya didasari atas 

berbagai alasan untuk memuaskan kepentingan pemilik perusahaan, seperti 
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menaikkan nilai perusahaan, sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan 

tersebut memiliki risiko yang rendah (Foster, 1986 dalam Juiniarti dan 

Corolina,2005), menaikkan harga saham perusahaan (Kirschenheiter dan 

Melumad,2002), mendapatkan kompensasi (Wild. et.al 2001 dalam Juniarti dan 

Corolina 2005). Menurut Dye (1988) dalam Salno dan Baridwan (2000) bahwa 

pemilik mendukung perataan penghasilan karena adanya motivasi internal dan 

motivasi eksternal. Motivasi internal menunjukkan maksud pemilik untuk 

meminimalisasi biaya kontrak manajer dengan membujuk manajer agar 

melakukan perataan laba. Motivasi eksternal ditunjukkan oleh usaha pemilik saat 

ini untuk mengubah persepsi investor terhadap nilai perusahaan. 

 Penelitian tentang perataan laba telah banyak dilakukan baik di Indonesia 

maupun diluar negeri. Di Indonesia yaitu Ilmainir (1993), Zuhroh (1996),Jim dan 

Machfoedz (1998), Assih (1998), Dwi Atmini dan Nurkholis (2001), Nasser dan 

Herlina (2003), Juniarti dan Corolina(2005), Nurhayati (2006). Di luar negeri 

misalnya Archibald (1967), Belkaoi dan Picur (1984), Moses (1987) Ashari, dkk 

(1994), Michelson et al(1995), Wild et al (2001) dan lainnya. 

 Faktor – faktor yang mempengaruhi tindakan perataan laba sangatlah 

beragam, seperti yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu. Faktor tersebut 

antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, Leverage, harga saham, sektor 

industri, rencana bonus dan kebangsaan. Namun masih ada perbedaan hasil, 

meskipun mengukur hal yang sama.  

 Ashari et al (1994) menyatakan bahwa perusahaan yang kecil cenderung 

melakukan perataan laba di bandingkan perusahaan yang besar, karena 
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perusahaan yang besar cenderung mendapat perhatian para investor. Ukuran 

perusahaan selalu dihubungkan dengan total aktiva. Penelitian di Indonesia yang 

menggunakan besaran total aktiva seperti Jatiningrum (200), Muchamad (2001), 

Nasser dan Herlina (2003), Juniarti dan Corolina (2005) dan Nurhayati (2006), 

ternyata tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hal ini memberikan 

kesimpulan bahwa total aktiva kurang tepat dijadikan tolak ukur besarnya suatu 

perusahaan, jadi diperlukan tolak ukur yang lain yang dapat dijadikan parameter 

besarnya perusahaan, yaitu harga saham. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat 

dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari nilai pasar saham (Grant (1995) 

dalam Salno dan Baridwan (2000).  

 Fluktuasi profitabilitas yang rendah atau menurun memberikan 

kecenderungan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan perataan laba. 

Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel Profitabilitas ternyata 

memberikan hasil yang berbeda. Archibalt (1967), White (1970), Ashari et al 

(1994) menyatakan profitabilitas sebagai faktor yang mempengaruhi perataan 

laba, sedangkan Zuhroh (1996), Jin dan Machfoedz (1998), Juniarti dan Corolina 

(2005) dan Nurhayati (2006), profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan 

laba pada suatu perusahan.  

 Leverage operasi digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Dengan semakin meningkatnya 

Leverage perusahaan maka meningkatkan risiko perusahaan terutama terhadap 

ketidakmampuan membayar pokok dan bunga pinjaman. Zuhroh (1996), Jin dan 

Machfoedz (1998) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Leverage sebagai 
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salah satu factor yang berpengaruh terhadap peratan laba. Sedangkan Nurhayati 

(2006) menyatakan sebaliknya.  

 Kelompok usaha juga dijadikan sebagai variabel yang di duga berpengaruh 

terhadap peratan laba. Penelitian Jin Dan Machfoedz (1998), Salno dan Baridwan 

(2000) menyatakan tidak berpengaruh sedangkan Albrecht dan Richadson (1990) 

dan Ashari et. al (1994), kelompok usaha berpengaruh terhadap peratan laba.  

 Penelitian yang dilakukan Michelson et al (1995) dalam Salno dan 

Baridwan (2000) menguji hubungan perataan penghasilan dan kinerja pasar 

saham. Penelitian tersebut mendapat bukti empiris bahwa perusahaan public di AS 

yang melakukan perataan laba adalah perusahaan besar yang memiliki nilai pasar 

saham yang relative besar, meliliki return dan risiko yang lebih rendah 

dibandingkan perusahaan dengan nilai pasar saham yang kecil yang tidak 

melakukan perataan laba. Sedangkan Salno dan Baridwan (2000) menyatakan 

tidak ada perbedaan return dan risiko saham perusahaan perata dan bukan perata 

laba. Assih dan Gundono (2000) yang meneliti hubungan perataan laba dengan 

reaksi pasar dan menemukan bahwa cumullatif abnormal return sekitar 

pengumuman informasi tidak berpengaruh dan kelompok bukan perata laba 

berpengaruh., terdapat perbedaan return antara perusahaan perata dan bukan 

perata laba.  

 Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Salno dan Baridwan (2000), 

penelitian ini ingin menguji ada tidaknya perbedaan return dan risiko antara 

kelompok perata dan bukan perata laba dan juga faktor yang berpengaruh 

terhadap tindakan perataan laba. Perbedaannya, penelitian ini menambahkan 
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variabel profitabilitas dan Leverage dan juga tahun pengamatan yang berbeda. 

Untuk itu peneliti memberi judul penelitian ini  :  

“ANALISIS PERATAAN LABA (INCOME SMOOTHING) : FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHINYA DAN PENGARUHNYA TERHADAP 

RETURN DAN RISIKO SAHAM PERUSAHAAN GO PUBLIC DI BURSA 

EFEK JAKARTA”.  

B. PERUMUSAN MASALAH  

Perumusan masalah yang penulis kemukakan disini adalah :  

1. Apakah Ukuran perusahaan (NPS), NPM, Profitabilitas, Leverage, 

Kelompok Usaha, dan Winner/losser stock berpengaruh terhadap tindakan 

Perataan Laba? 

2. Apakah ada perbedaan Ukuran perusahaan (NPS), NPM, Profitabilitas, 

Leverage  Perusahaan Perata Laba dan Perusahaan Bukan Perata Laba? 

3. Apakah ada perbedaan Return saham perusahaan Perata Laba dengan 

Perusahaan Bukan Perata Laba ? 

4. Apakah ada perbedaan Risiko saham perusahaan Perata Laba dengan 

Perusahaan Bukan Perata Laba ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran perusahaan (NPS), NPM, 

Profitabilitas, Leverage, Kelompok usaha, dan Winner/losser stock terhadap 

tindakan Perataan Laba. 
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2. Untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan Ukuran Perusahaan (NPS), 

NPM, Profitabilitas, Leverage perusahaan Perata Laba dan Bukan Perata 

Laba. 

3. Untuk mengetahui apakah ada perbedaan Return saham perusahaan Perata 

Laba dengan Perusahaan Bukan Perata Laba  

4. Untuk mengetahui apakah  ada perbedaan Risiko saham perusahaan Perata 

Laba dengan Perusahaan Bukan Perata Laba . 

 

D. MANFAAT PENELITIAN  

 Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangan yang berarti  bagi 

studi - studi yang berkaitan dengan tipndakan Perataan Laba dan memperkuat 

temuan – temuan penelitian yang terdahulu. Disamping itu, penelitian ini 

diharapkan dapat juga digunakan sebagai bahan pertimbangan investor dalam 

melakukan investasi yang berhubungan dengan perusahaan yang melakukan 

tindakan Perataan Laba 

 

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN SKRIPSI  

 Sistematika yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah : 

BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam bab ini menjelaskan teori – teori tentang pendekatan Teori 

Agensi, pengertian perataan laba, alasan dan motivasi tindakan  

perataan laba, return saham, beta,dan tinjauan penelitian terdahulu 

dan hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Berisi tentang keragka penelitian, hipotesis, data dan sumber data, 

populasi dan sampel, definisi operasional variabel, dan teknik 

analisa data.  

BAB IV  ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum data sampel, deskripsi data, analisa 

data, dan hasil penelitian.  

BAB V  PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran yang diharapkan ada manfaatnya bagi 

pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca. 

 

 
 


