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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketatnya persaingan di dunia bisnis saat ini, mendorong manajemen 

perusahaan untuk bekerja lebih efektif dan efisien agar perusahaan mampu 

bertahan dan menjaga eksistensinya dalam mencapai tujuan. Tujuan utama suatu 

perusahaan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu upaya 

perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaan adalah dengan meningkatkan 

kinerja perusahaan yang tercermin dalam laporan keuangan, khususnya pada 

laporan laba rugi. Semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan perusahaan, maka 

semakin baik kinerja manajemen perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan 

berusaha menjaga konsistensi labanya untuk mencerminkan kinerja yang baik. 

Laporan keuangan dijadikan sebagai sarana terpenting untuk 

menyampaikan informasi keuangan agar dapat digunakan oleh pihak internal 

maupun eksternal perusahaan dalam pengambilan keputusan. Salah satu bentuk 

informasi keuangan adalah informasi laba, informasi ini digunakan untuk menilai 

kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang 

representative dalam jangka panjang, dan menaksir risiko investasi (Cecilia, 

2012). Sedangkan menurut IAI dalam PSAK No. 25 (2009) dalam Pramono 

(2013) menjelaskan tentang manfaat dari informasi laba yaitu untuk menilai 

perubahan potensi sumber daya ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di 



2 
 

 
 

masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk 

perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan 

tambahan sumber daya. Manajemen memiliki kecenderungan melakukan 

tindakan yang dapat membuat laporan keuangan membaik karena manajemen 

sadar akan pentingnya informasi laba. 

Standar Akuntansi Keuangan (SAK), memberikan fleksibilitas bagi 

manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi yang lebih merepresentasikan 

keadaan perusahaan sesungguhnya (Aji dan Mita, 2010). Fleksibilitas dalam 

pemilihan kebijakan itulah yang terkadang dimanfaatkan oleh manajemen untuk 

melakukan manajemen laba. Manajemen laba merupakan upaya manajemen 

dalam memanipulasi laporan keuangan, khususnya laporan laba rugi perusahaan 

guna mencapai tujuan tertentu.  

Santoso dan Salim (2012) menyatakan bahwa praktik manajemen laba 

dipengaruhi oleh konflik antara manejemen dan pemilik yang timbul ketika 

setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 

kemakmuran yang dikehendakinya. Adanya perbedaan kepentingan antara 

masing-masing pihak, terutama dari pihak manajer yang kinerjanya diukur 

berdasarkan laba yang dihasilkan menyebabkan manajer berusaha mencapai 

keinginannya tersebut dengan memanipulasi angka laba yang terdapat dalam 

laporan keuangan dengan cara manajemen laba dan salah satu bentuknya adalah 

perataan laba. 
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Praktik perataan laba dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan dengan laporan keuangan karena perataan laba dapat 

menyebabkan pengungkapan laporan keuangan menjadi tidak mencerminkan 

kondisi perusahaan yang sebenarnya yang seharusnya perlu diketahui oleh 

pemakai laporan keuangan, sehingga pemakai laporan keuangan tidak dapat 

melakukan pengambilan keputusan secara tepat (Sulistiyawati, 2013). 

Seorang manajer termotivasi untuk melakukan tindakan perataan laba 

karena perhatian investor selama ini hanya terpusat pada informasi laba, tanpa 

memperhatikan proses terciptanya tingkat laba tersebut (Mursalim, 2010). 

Perataan laba sebenarnya memperlihatkan bahwa manajer berusaha untuk 

menyembunyikan informasi ekonomis perusahaan kepada pemegang saham dan 

para investor. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan para investor dalam 

melakukan investasi pada perusahaan karena adanya risiko yang cukup tinggi. 

Alasan manajemen melakukan tindakan perataan laba, antara lain: untuk 

memuaskan kepentingan pemilik perusahaan, seperti menaikkan nilai 

perusahaan, sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan 

memiliki risiko yang rendah. Alasan lainnya adalah untuk memuaskan 

kepentingan manajemen, seperti mendapatkan kompensasi dan mempertahankan 

posisi jabatannya (Juniarti dan Corolina, 2005) dalam Arfan dan Wahyuni 

(2010). 

Beberapa faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba antara lain 

rasio–rasio keuangan, nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dividend payout 
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ratio, struktur kepemilikan, dan jenis industri. Penelitian ini menggunakan 

profitabilitas, risiko keuangan, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan untuk 

mengidentifikasi perataan laba. Profitabilitas menunjukkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi tingkat profitabilitas 

perusahaan menunjukkan semakin efektif perusahaan dalam mengelola asset 

maupun ekuitas untuk memperoleh laba. 

Risiko keuangan digunakan untuk mengetahui seberapa besar risiko bagi 

pemegang saham akibat penggunaan leverage keuangan. Semakin meningkatnya 

leverage perusahaan akan meningkatkan risiko perusahaan terutama terhadap 

ketidakmampuan membayar pokok dan bunga pinjaman. Ukuran perusahaan 

menunjukkan basar kecilnya kekayaan yang dimiliki perusahaan, perusahaan 

yang besar akan dibebani biaya yang besar pula oleh pemerintah, misalnya pajak. 

Sedangkan nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran bagi pemegang 

saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. 

Penelitian Santoso dan Salim (2012) mengemukakan bahwa profitabilitas 

dan sektor industri tidak mempunyai pengaruh terhadap perataan laba tetapi 

Atarwaman (2011) membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara profitabilitas, 

dan kepemilikan manejerial terhadap perataan laba. Penelitian yang dilakukan 

Cahyani (2012) membuktikan bahwa profitabilitas, risiko keuangan, dan struktur 

kepemilikan berpengaruh terhadap perataan laba, sedangkan ukuran perusahaan 

dan jenis industri tidak berpengaruh terhadap perataan laba.  
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Adanya keberagaman hasil penelitian-penelitian terdahulu menyebabkan 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perataan laba. Penelitian ini mengacu pada penelitian Atarwaman 

(2011) yang meneliti tentang pengaruh pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan kepemilikan manejerial terhadap praktik perataan laba. 

Penelitian ini akan menambahkan variabel independen yaitu risiko keuangan dan 

nilai perusahaan untuk diuji pengaruhnya terhadap perataan laba. Selain itu, 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2012. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul 

“PENGARUH TINGKAT PROFITABILITAS, RISIKO KEUANGAN, 

UKURAN PERUSAHAAN, DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP 

PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG 

TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2009–2012”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah tingkat profitabilitas berpengaruh terhadap perataan laba? 

2. Apakah risiko keuangan berpengaruh terhadap perataan laba? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba? 

4. Apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menguji pengaruh tingkat profitabilitas terhadap perataan laba. 

2. Untuk menguji pengaruh risiko keuangan terhadap perataan laba. 

3. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba. 

4. Untuk menguji pengaruh nilai perusahaan terhadap perataan laba 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai tambahan pengetahuan dalam mempelajari faktor-faktor yang 

mempengaruhi perataan laba. 

2. Bagi Investor, Pemegang Saham, dan Perusahaan 

Diharapkan dapat memberikan informasi dan memudahkan para investor, 

pemegang saham, dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan 

serta menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja perusahaan 

pada periode berikutnya. 

3. Bagi Pihak Lain yang Terkait dan Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna 

bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memberikan pengetahuan mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. 
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E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam pembahasan 

penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang digunakan sebagai 

dasar untuk membahas permasalahan yang akan diteliti, penelitian 

terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, 

data dan sumber data, definisi operasional beserta pengukurannya, 

dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang hasil-hasil analisis data, dan 

pembahasannya. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, 

serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk subyek penelitian 

selanjutnya. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


