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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A.  Latar Belakang Masalah 

 Menurut PSAK No. 1 (2007 : par 07) laporan keuangan merupakan 

bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap 

biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuanga n 

(yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, 

atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang 

merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga skedul 

dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, 

informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan 

pengaruh perubahan harga. 

 Kecenderungan untuk memperhatikan laba yang terdapat dalam laporan 

laba rugi yang ditentukan banyak peneliti. Situasi ini didasari oleh manajemen 

terutama dari kalangan manajemen yang kinerjanya diukur berdasarkan 

informasi tersebut, sehingga mendorong timbulnya disfunctional behaviour.  

Adapun bentuk perilaku yang tidak semestinya yang timbul dalam 

hubungannya dengan laba adalah praktik perataan laba ( income smoothing ). 

  Koch (1981) mendefinisikan perataan laba sebagai cara yang digunakan 

manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai 

dengan target yang diinginkan baik melalui metode akuntansi atau transaksi. 

Perataan laba ( income smoothing ) menjadi hal yang penting terutama karena 

praktek ini dapat menimbulkan  disfunctional behaviour ( perilaku yang tidak 
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semestinya ) yang muncul sebagai akibat dari konflik yang timbul diantara 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. 

  Subekti ( 2005 ) menyebutkan bahwa perhatian investor sering kali hanya 

terpusat pada informasi laba yang diberikan oleh perusahaan bukan hanya 

terpusat pada informasi laba yang diberikan oleh perusahaan bukan pada 

prosedur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan informasi laba 

tersebut, sehingga disini dapat memberikan kesempatan bagi manajemen untuk 

melakukan tindakan manipulasi laba dengan salah satu caranya adalah 

melakukan perataan laba.  

  Perataan laba dilakukan manajemen untuk memperbaiki citra perusahaan 

dimata pihak eksternal yaitu jika perusahaan memiliki risiko yang rendah, jika 

variabilitas laba diyakini merupakan faktor penting untuk menilai risiko. selain 

itu, perataan laba dilakukan manajemen untuk memberi informasi yang relevan 

dalam melakukan prediksi terhadap laba dimasa yang akan datang. Perataan 

laba dilakukan untuk meningkatkan relasi- relasi usaha, meningkatkan persepsi 

pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen dan meningkatkan 

kompensasi manajemen. 

  Praktik Perataan laba merupakan fenomena yang umum dan dilakukan 

banyak negara. Namun demikian, praktik perataan ini dilakukan dengan 

sengaja dan dibuat-buat dapat menyebabkan pengungkapan laba yang tidak 

memadai atau menyesatkan. Sebagai akibatnya, investor mungkin tidak 

memperoleh informasi yang akurat, yang memadai mengenai laba untuk 

mengevaluasi hasil dan risiko dari portofolio mereka.  

   Oleh karena itu, perataan laba (income smoothing) sering dinyatakan 
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apakah baik atau tidak, atau boleh atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa 

income smoothing bukanlah suatu masalah dalam pelaporan keuangan karena 

memperbaiki kemampuan laba untuk mencerminkan nilai ekonomi suatu 

perusahaan dan dinilai oleh pasar tidak efisien. Disisi lain, perataan laba 

dianggap tindakan yang harus dicegah. Perataan laba merupakan sesuatu yang 

rasional yang didasarkan atas asumsi dalam Agency Theory. 

  Menurut Suwito dan Arleen (2005) perataan laba dapat melalui beberapa 

dimensi perataan laba, ya itu: (1) perataan laba melalui kajadian atau pengakuan 

suatu peristiwa, (2) perataan laba melalui alokasi selama satu periode tertentu, 

(3) perataan laba melalui klasifikasi. Dilakukanya tindakan perataan laba ini 

biasanya untuk mengurangi pajak, meningkatkan kepercayaan investor yang 

beranggapan laba yang stabil akan mengurangi kebijakan deviden yang stabil 

dan menjaga hubungan antara manajer dan pekerja untuk mengurangi gejolak 

kenaikan laba dalam pelaporan laba yang cukup tajam.  

  Rasionalitas yang mendasari studi ini adalah adanya hubungan antara 

laba dengan ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage. Bila laba 

dimanipulasi maka rasio keuangan dalam laporan keuangan juga akan 

dimanipulasi. Pada akhirnya, bila pengguna laporan keuangan menggunakan 

informasi yang telah dimanipulasi untuk tujuan pengambilan keputusannya, 

maka keputusan tersebut secara tidak langsung telah termanipulasi. Disisi lain, 

laporan keuangan dimanfaatkan oleh investor dalam pengambilan keputusan 

ekonominya. Analisis untuk investor dari informasi yang telah diperoleh dari 

laporan keuangan dan laporan lainnya yang mencakup ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan leverage. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan secara statistik 

tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba, hal ini berarti tindakan 

perataan laba dapat saja dilakukan oleh perusahaan besar maupun perusahaan 

kecil. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan 

Macheoedz (1998) yang membuktikan pengaruh ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas secara statistik tidak 

berpengaruh terhadap tindakan perataan laba yang berarti tindakan perataan 

laba dapat saja dilakukan oleh perusahaan yang memiliki kinerja profitabilitas 

tinggi atau rendah. Konsisten dengan hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Machfoedz (1998) yang membuktikan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap perataan laba. 

  Hasil penelitian  berhasil membuktikan bahwa leverage operasi 

merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik perataan laba. 

Dimana menurut hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan variasi rata-rata karakteristik perusahaan antara perusahaan perata 

laba dengan perusahaan non perata laba. Nilai rata-rata ukuran perusahaan dan 

profitabilitas perusahaan yang melakukan perata laba lebih rendah daripada 

perusahaan non perata laba. Hal ini mengindikasikan bahwa perataan laba 

cenderung banyak dilakukan oleh perusahaan kecil. Sedangkan nilai rata-rata 

leverage perusahaan yang melakukan perata laba lebih tinggi daripada non 

perata laba. Hal ini mengindikasikan bahwa perataan laba cenderung banyak 

dilakukan oleh perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi. Hasil ini 

sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ashari et.al (1994).  
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  Penelitian ini mengembangkan studi Jin dan Machfoedz (1998) dan 

merupakan replika yang dilakukan oleh Ashari (1994) dan Zuhroh (1996). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian Jin dan Machfoedz (1998), Narsa et. 

al (2003) dan Jatiningrum (2000) yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas, sektor 

industri dan Leverage operasi memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Jin 

dan Machfoedz (1998) menyimpulkan bahwa yang merupakan faktor yang 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba adalah variabel leverage operasi.  

   Perbedaan terdahulu penulis mengambil sampel perusahaan 

manufaktur di BEI periode 2004 sampai 2006. Oleh karena banyaknya 

penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti sebelumnya, maka penulis juga 

bermaksud ingin menyusun penelitian yang berjudul: “PENGARUH UKURAN 

PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP 

PERATAAN LABA” . 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam penelitian 

ini adalah: “Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage berpengaruh 

terhadap perataan laba”. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan leverage terhadap perataan laba. 
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D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

menjelaskan secara empiris tantang adanya praktik perataan laba yang 

merupakan usaha untuk merekayasa laporan keuangan yang dilakukan 

perusahaan publik di Indonesia.  

2. Bagi para Akademis dan para peneliti dapat digunakan sebagai informasi 

dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai penambah 

khasanah baca bagi mahasiswa. 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I : PENDAHULUAN  

   Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

   Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi ajuan utama 

penelitian ini dan review penelitian terdahulu dan informasi la in 

yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk 

menyusun penelitian ini. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

   Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh 

jawaban atas permasalahan yang diajukan, sampel dan metode 

pengambilan sampel, data pene litian, definisi operasional 

variabel dan analisis data.  
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BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

   Bab ini menganalisis hasil pengumpulan data, hasil perhitungan 

indeks eckel, pengujian univariate dan multivariate serta hasil 

diskusi penelitian. 

BAB V : KESIMPULAN 

   Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini, 

yang berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




