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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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. Perataan laba 

(income smoothing) menjadi hal yang penting terutama karena praktik ini 

dapat menimbulkan dysfunctional behaviour  (perilaku yang tidak 

semestinya). Yang muncul sebagai akibat dari konflik yang timbul diantara 

pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan perusahaan. 

Menurut (KDPLK, 2007 Paragraf 12-13). Tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut kinerja, serta perubahan 

posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang 

disusun untuk tujuan ini memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna. 

Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua  informasi 

yang mungkin dibutuhkan pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi 

karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian di 

masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan. 

Perataan laba dilakukan manajemen 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 
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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. 

Oleh karena itu, perataan laba (income smoothing) sering dinyatakan 

apakah baik atau tidak, atau boleh atau tidak. Ada yang berpendapat bahwa 

income smoothing bukanlah suatu masalah dalam pelaporan keuangan 

(Subramayam dalam Abdullah, 2000) 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.  

Secara umum semua bagian dari laporan keuangan yang terdiri dari 

neraca, laba rugi, laporan laba di tahan, laporan arus kas, catatan atas laporan 

keuangan adalah keseluruhan laporan yang disajikan. Kecenderungan untuk 

memperhatikan laba yang terdapat dalam laporan laba rugi yang ditentukan 

banyak peneliti. Situasi ini disadari oleh manajemen terutama dari kalangan 

manajer 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. 

Perataan laba dianggap suatu tindakan umum yang dilakukan untuk 

menciptakan suatu aliran yang stabil selama beberapa periode tertentu atau 

dalam satu periode. Oleh sebab itu, perataan laba yang diartikan sebagai 

sarana yang dilakukan manajemen untuk mengurangi variabilitas urut-urutan 
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pelaporan penghasilan relatif terhadap beberapa urut-urutan target yang 

terlihat karena adanya manipulasi variabel-variabel semu atau riil. 

Praktik perataan laba telah dikenal dengan praktik logis dan rasional. 

(Jin dan machfoedz dalam Subekti, 2005) Tindakan income smooting ini 

dilakukan manajemen untuk menciptakan laba yang stabil dan mengurangi 

covariance dari market return. Jin dan machfoedz juga menyatakan bahwa 

tindakan perataan laba ini diharapkan memberikan pengaruh yang 

menguntungkan bagi nilai saham suatu penilaian kinerja manajer. 

 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 resiko dari portofolio mereka. 

Menurut (Sugiarto, 2003) Berbagai teknik yang digunakan dalam 

perataan laba adalah sebagai berikut, yaitu (1) perataan melalui  waktu 

terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi (2) perataan melalui alokasi 

untuk beberapa periode tertentu (3) perataan laba melalui klasifikasi. 

Dilakukannya  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.  
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Rasionalitas dari yang mendasari studi ini adalah adanya hubungan 

antara laba dengan rasio-rasio keuangan. Bila laba dimanipulasi maka rasio-

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 juga telah termanipulasi. Disisi lain, laporan 

keuangan dimanfaatkan oleh investor dalam pengambilan keputusan 

ekonominya. Analisis untuk investor dari informasi yang diperoleh dari 

laporan keuangan dan laporan lainnya yang mencakup NPS, NPM, LEV, 

WLS, dan PER. 

Penelitian ini adalah replika dari Salno dan Baridwan (2000), 

mengambil sampel perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta periode 1993 

sampai 1996. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada 

sampel perusahaannya, penelitian ini mengambil sampel perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Jakarta Periode 2004 sampai 2006.  

Oleh karena banyaknya penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti 

sebelumnya, maka penulis juga bermaksud ingin menyusun  penelitian yang 

berjudul : “PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PRAKTIK 

PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA 

EFEK INDONESIA”.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan pokok yang akan 

diteliti adalah: 

1. Apakah NPS, NPM, LEV, WLS, PER berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan manufaktur? 

2. Apakah terdapat perbedaan return antara perusahaan perata laba dan non 

perata laba? 

3. Apakah terdapat perbedaan risiko antara perusahaan perata laba dan non 

perata laba? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh NPS, NPM, LEV, 

WLS, PER terhadap praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur. 

2. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah terdapat perbedaan return 

antara perusahaan perata laba dan non perata laba. 

3. Untuk mendapatkan bukti empiris apakah terdapat perbedaan risiko antara 

perusahaan perata laba dan non perata laba 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam 

menjelaskan secara empiris tentang pengaruh rasio keuangan terhadap 

praktik perataan laba. 
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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, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini berisi penjelasan teori yang menjadi acuan utama penelitian ini 

dan review penelitian terdahulu dan informasi lain 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 meliputi populasi,sampel, dan 

metode pengambilan sampel, data dan sumber data, variabel penelitian,  

definisi operasional dari pengujian variabel, dan metode analisis data. 
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BAB VI :  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menganalisis hasil pengumpulan data, hasil perhitugan indeks 

Eckel, pengujian univariate dan multivariate serta hasil diskusi 

penelitian. 

BAB V :  PENUTUP  

Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini, yang 

berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian. 




