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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar belakang 

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi yang berguna 

sebagai penghubung pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, 

baik pihak eksternal maupun internal. Laporan keuangan juga merupakan 

sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen 

atas sumber daya pemilik, dan dari laporan keuangan tersebut salah satu 

parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. 

Sebagaimana disebut dalam Statement of Financial Accounting Concept 

(SFAC) No. 1 bahwa informasi laba pada umumnya merupakan perhatian 

utama dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan 

informasi laba membantu pemilik atau pihak lain melakukan penaksiran atas 

“earnings power” perusahaan dimasa yang akan datang. Untuk itu dalam 

penyusunan laporan keuangan seharusnya alternatif pengukuran akuntansi 

dievaluasi dalam kaitan kemampuannya untuk memprediksi peristiwa yang 

menjadi kepentingan pembuat keputusan.  Parawiyati dan Baridwan (1998)  

dalam Assih dan Gudono (2000) menunjukkan bahwa laba  dan arus kas 

periode yang lalu mempunyai manfaat untuk memprediksi laba dan arus kas 

satu tahun  ke depan. 

Perhatian investor yang terpusat pada informai 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 dalam Asmoro, 2006). 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 manajemen (Agent) dan pemilik (principal) yang 

timbul ketika semua pihak berusaha untuk mencari atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Salno dan Baridwan, 2000) 

Dalam hubungan keagenan manajer memiliki asimetris informasi terhadap 

pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. 

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 

untuk 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 di Luar Negeri. Di Indonesia yaitu penelitian yang 

dilakukan Nurhayati (2006) terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia memberikan bukti bahwa ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan leverage tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan 

laba. Penelitian yang dilakukan Dwi Atmini dan Nurkholis (2001) 

memberikan hasil pertama, kandungan informasi bermanfaat pada pasar yang 

terlihat dari hubungan antara unexpected erning  dengan abnormal return 

sekitar tanggal pengumuman laba; kedua, rata-rata abnormal return pada 



 

periode peristiwa pengumuman laba hari tidak signifikan; ketiga, perataan 

laba dimaksudkan untuk memperbaiki citra perusahaan karena dalam asumsi 

investor jika variabilitas laba yang rendah berarti resiko perusahaan itu kecil.  

 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, 

sector industri, dan rencana bonus, namun masih ada perbedaan hasil, 

meskipun mengukur hal yang sama. 

Perataan laba dianggap suatu tindakan yang umum dilakukan untuk 

menciptakan suatu aliran yang stabil selama beberapa periode. Oleh sebab itu 

perataan laba dapat diartikan sebagai sarana yang dilakukan manajemen 

untuk mengurangi variabilitas urut-urutan pelaporan penghasilan relatif 

terhadap beberapa urut-urutan target yang terlibat karena adanya manipulasi-

manipulasi (akuntansi) semu atau (transaksi) riil (Koch, 1981 dalam Salno 

dan baridwan, 2000). Konsep perataan  penghasilan mengasumsikan bahwa 

investor adalah orang yang menolak resiko (Fudenberg dan Tirole, 1995 

dalam Salno dan Baridwan, 2000) dan manajer yang menolak resiko yaitu 

manajer yang menghindari pinjaman dan pemberian pinjaman di pasar 

modal, tergantung untuk melakukan  perataan penghasilan (Lambert, 1984 

dan Dye, 1988 dalam Salno dan Baridwan, 2000). Demikian juga dalam 

hubungannya dengan kreditor, manajer lebih menyukai alternatif yang 

menghasilkan perataan penghasilan (Trueman dan Titman, 1988 dalam Salno 

dan Baridwan, 2000). Hasil penelitian Suh (1990, dalam Salno dan 

Baridwan, 2000) juga menunjukkan adanya motivasi  kuat yang mendorong 

manajer melakukan  melakukan perataan penghasilan. 



 

Indikasi tindakan perataan  laba dan laba operasi merupakan sasaran 

umum yang digunakan untuk melakukan perataan laba, serta tindakan 

perataan laba cenderung dilakukan oleh perusahaan yang profitabilitasnya 

rendah dan perusahaan  dalam industri  yang lebih beresiko. 

Meskipun telah banyak penelitian mengenai perataan laba, namun 

penelitian mengenai reaksi pasar atas tindakan laba masih sedikit dilakukan. 

Moses (1987) dalam Assih dan Gudono (2000) menyatakan bahwa perataan 

laba mengandung arti suatu hubungan penyebab antara fluktuasi laba dengan 

resiko pasar. Michelson et. al (1995) dalam Assih dan Gudono (2000) 

melaporkan bahwa perusahaan yang melakukan perataan laba mempunyai 

rata-rata return yang secara signifikan lebih rendah, mempunyai beta lebih 

rendah dan nilai pasar aktiva yang lebih tinggi. Perataan laba merupakan 

fenomena umum yang bertujuan mengurangi variabilitas atas laba yang 

dilaporkan guna mengurangi resiko pasar atas saham perusahaan yang 

akhrinya dapat meningkatkan harga pasar perusahaan. 

Mengacu  pada penelitian Assih dan Gudono (2000), penulis ingin  

menguji ada tidaknya perbedaan return antara kelompok perata dan bukan 

perata laba dan juga faktor yang berpengaruh terhadap tindakan perataan 

laba, penelitian ini menggunakan tahun pengamatan dari tahun 2004-2005. 

Untuk itu penulis memberi judul penelitian ini : “PERBEDAAN 

ABNORMAL RETURN ANTARA PERUSAHAAN PERATA LABA 

DAN BUKAN PERATA LABA  ATAS PENGUMUMAN  INFORMASI 

LABA PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2004 - 2005)”. 

 



 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah ada 

perbedaan abnormal return antara perusahaan perata laba dan bukan perata 

laba ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui perbedaan abnormal return perusahaan yang 

melakukan perataan laba dan yang tidak melakukan perataan laba. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam 

menjelaskan  secara empiris tentang hubungan tindakan perataan laba 

dengan reaksi pasar atas pengumuman informasi laba perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Bagi para peneliti dapat digunakan sebagai bahan informasi dan 

pengembangan selanjutnya, serta sebagai penambah khasanah baca bagi 

mahasiswa. 

 

 

 

 



 

E. Sistematika Penulisan 

Dalam sistematika ini akan dibahas hal-hal sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan 

  Bab ini menguraikan latar belakang perusahaan, perumusan 

msalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

  Bab ini menjelaskan teori-teori tentang laporan keuangan, 

informasi atas laba, manajemen laba, perataan laba, alasan 

perataan laba, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 

BAB III : Metode Penelitian 

  Bab ini menampilkan ruang lingkup perusahaan, data 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasi variabel, metode analisis data. 

BAB IV : Analisis Data dan Pembahasan 

  Dalam bab ini membahas analisis data, hasil pengujian dan 

pembahasannya. 

BAB V : Kesimpulan 

  Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini 

yang berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran bagi peneliti 

selanjutnya. 


