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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas. Laporan ini menampilkan sejarah entitas yang 

dikuantifikasi dalam nilai moneter. Laporan keuangan merupakan bagian dari 

proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi, laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan posisi 

keuangan selanjutnya dapat disajikan dalam berbagai cara, sebagai dasar 

penyusunan laporan arus kas atau laporan arus kas dana, catatan dan laporan 

lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan 

keuangan. Disamping itu juga termasuk informasi tambahan yang berkaitan 

dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan 

geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga (PSAK No 1, 2017 : 

paragraf 1-2). 

Ada kecenderungan para pemakai laporan keuangan untuk lebih 

memperhatikan laba yang terdapat pada laporan laba-rugi. Selain itu manajer 

juga dinilai kinerjanya berdasarkan atas informasi tersebut, sehingga hal ini 

memacu timbulnya perilaku yang tidak sesuai. Perilaku yang tidak sesuai 

tersebut digunakan oleh para manajer dilakukan untuk memanipulasi laba guna 

untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Kondisi tersebut yang memicu 

terjadinya tindakan perataan laba. 
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Salah satu pola dari manajemen laba adalah perataan laba. Tindakan 

perataan laba dikenal sebagai tindakan yang logis dan rasional oleh manajemen 

digunakan untuk mendapatkan laba yang stabil, perusahaan akan menghindari 

fluktuasi laba yang drastis dengan melakukan tindakan perataan laba, karena 

perusahaan nantinya akan dibebani pajak yang besar dan meminimalkan risiko 

yang kemungkinan akan terjadi (Widana dan Yasa, 2013). 

Praktik perataan laba terjadi, disebabkan adanya motivasi manajemen 

untuk mengurangi adanya fluktuasi laba yang dilaporkan. Manajemen memilih 

untuk menjaga   nilai   laba   yang   stabil   dibanding   nilai   laba   yang   

seringkali peningkatannya naik-turun, sehingga pihak manajemen akan 

menaikkan laba yang dilaporkan jika jumlah laba yang sebenarnya menurun 

dari tahun sebelumnya. Sebaliknya manajemen akan menurunkan laba apabila 

laba yang dilaporkan meningkat dari laba tahun sebelumnya. Laba yang stabil 

dari tahun ke tahun sangat disukai oleh manajemen dan investor, karena laba 

yang merata mengindikasikan bahwa perusahan tersebut kuat dan stabil. 

Praktik perataan laba merupakan rekayasa manajemen untuk menekan jumlah 

laba pada sejumlah periode tertentu dengan tujuan  untuk memperoleh tingkat 

laba sesuai dengan yang diharapkan. Pengurangan atau penambahan laba 

dilakukan  karena  adanya  perbedaan  antara  laba  yang  seharusnya  

dilaporkan dengan laba yang diharapkan (Fatmawati dan Djajanti, 2015). 

Perusahaan yang besar cenderung ingin selalu terlihat memiliki kinerja 

yang baik yang dapat ditunjukkan dengan fluktuasi laba yang rendah. Dengan 

demikian perusahaan besar cenderung melakukan praktik perataan laba, karena 
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kenaikan laba yang terlalu tinggi akan membuat perusahaan mendapatkan 

pajak yang tinggi pula. Sedangkan penurunan laba yang drastis akan 

menyebabkan kesan yang negatif bagi perusahaan karena perusahaan dianggap 

mengalami krisis (Indarti dan Fitria , 2015). 

Dengan adanya praktik perataan laba yang dilakukan oleh para manajer 

ini mengakibatkan informasi laba yang ada dalam laporan keuangan menjadi 

menyesatkan bagi para investor dan pihak eksternal lainnya yang memiliki 

kepentingan dengan perusahahan, karena adanya informasi yang menyesatkan 

ini kemungkinan adanya kesalahan dalam mengambil keputusan oleh pihak 

eksternal dan investor sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu seharusnya para 

pemakai laporan keuangan harus bisa mewaspadai praktik perataan laba yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan (Indarti dan Fitria , 2015). 

Terdapat dua tujuan manajemen perusahaan untuk melakukan praktik 

perataan laba. Pertama, manajemen perusahaan berusaha untuk menambah 

tingkat transparansi laba dalam mengkomunikasikan hal yang bersifat 

informasi internal perusahaan, dalam hal ini perataan laba yang dilakukan 

bersifat efisien. Kedua adalah manajemen perusahaan berusaha untuk 

memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini pengelolaan 

laba bersifat oportunistik  (Scott, 2000 dalam Aji dan Mita, 2010). 

Ukuran perusahaan yang lebih besar cenderung akan lebih kritis 

mendapatkan perhatian baik dari para analisis, investor maupun pemerintah. 

Perusahaan besar akan menghindari fluktuasi laba yang drastis dengan 

melakukan tindakan perataan laba, karena perusahaan nantinya akan dibebani 
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pajak yang besar dan meminimalisir resiko yang kemungkinan akan terjadi 

(Ginantra dan Putra, 2015). Menurut hasil penelitian yang dilakukan Fatmawati 

dan Djajanti (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap perataan laba. Hasil yang berbeda terdapat pada penelitian yang 

dilakukan Indarti dan Fitria (2015). Bahwa ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

Faktor lain yang mempengaruhi perataan laba adalah profitabilitas. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Laba 

sering kali menjadi ukuran kinerja perusahaan. Ketika perusahaan memiliki 

laba yang tinggi berarti dapat disimpulkan bahwa kinerja perusahaan tersebut 

baik dan juga sebaliknya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan, Peranasari 

dan Dharmadiaksa (2014), Pradipta dan Susanto (2011) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap perataan Laba.  

Perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi kemungkinan besar akan 

melakukan perataan laba untuk menghindari kerugian, semakin besar tingkat 

financial leverage maka semakin besar hutang, yang berarti semakin besar 

resiko perusahaan terkait pengembalian hutang sehingga membuat manajemen 

membuat kebijakan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Semakin 

besar pendapatan yang ditingkatkan maka semakin besar juga peluang 

perusahaan mengalami penurunan pendapatan di masa yang akan datang 

sehingga membuat perusahaan mengalami ketidak stabilan laba yang 

berdampak pada pengambilan keputusan, sehingga semakin besar tingkat 

financial leverage maka semakin besar peluang manajer perusahaan melakukan 
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praktik perataan laba untuk memberikan kesan yang baik pada perusahaan 

dalam mengelola hutang untuk meningkatkan aset maupun pendapatan 

perusahaan (Prasetya dan Rahardjo, 2013). Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Peranasari dan Dharmadiaksa (2014) menyatakan bahwa 

financial Laverage berpengaruh terhadap perataan laba.  

Nilai perusahaan dan praktik perataan laba memiliki hubungan timbal 

balik. Dengan melakukan tindakan perataan laba maka laba yang dilaporkan 

oleh perusahaan akan cenderung tidak berfluktuasi dan dapat mencerminkan 

kestabilan kinerja perusahaan. Kestabilan kinerja perusahaan pada akhirnya 

akan mendorong peningkatan nilai perusahaan Adi (2015). Menurut penelitian 

yang dilakukan Peranasari dan Dharmadiksa (2014) nilai perusahaan 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba.  

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Fatmawati dan Djajanti 

(2015) dan Oktyawati dan Agustia (2014). Pada penelitian Fatmawati dan 

Djajanti (2015) menggunakan variabel pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan financial leverage terhadap praktik perataan laba, pada 

penelitian Oktyawati dan Agustia (2014) menggunakan variabel profitabilitas,   

dan nilai perusahaan sebagai variabel independennya. Perbedaan dengan 

penelitian terdahulu terletak pada jenis perusahaan yang diteliti. Penulis 

menggunakan sampel perusahaan yang listing  pada LQ45 tahun 2015-2017, 

serta menambahkan variabel nilai perusahaan. Peneliti menambahkan variabel 

nilai perusahaan dikarenakan semakin tinggi nilai perusahaan maka 

kecenderung melakukan income smoothing lebih besar, dikarenakan nilai 
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perusahaan yang baik dianggap laba yang dihasilkan perusahaan tersebut stabil 

sehingga menarik minat manajemen untuk melakukan perataan laba. Nilai 

perusahaan yang baik berarti citra perusahaan dianggap baik bagi investor 

sehingga investor berkeinginan membeli saham tersebut. 

Berdasrkan uraian latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul 

“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, 

FINANCIAL LAVERAGE, DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP 

PERATAAN LABA (INCOME SMOOTING)  (Studi Empiris Pada 

Perusahaan LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-

2017)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya ,maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1.  Apakah ukuran perusahaan berpengaruh  terhadap perataan laba?  

2. Apakah  profitabilitas berpengaruh terhadap perataan laba?  

3.  Apakah  financial leverage berpengaruh terhadap perataan laba ? 

4.  Apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan maka penelitian ini 

bertujuan: 

1. Untuk  menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba. 

2. Untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap perataan laba. 
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3. Untuk menguji pengaruh financial leverage terhadap perataan laba. 

4. Untuk menguji pengaruh nilai perusahaan terhadap perataan laba  

C.Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, 

antara lain: 

a. Bagi Investor dan Kreditor 

Sebagai stakeholders dari perusahaan penelitian ini bermanfaat 

memberikan informasi pengaruh tingkat perataan laba sehingga dapat 

menjadi informasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan investasi 

b. Bagi Perusahaan 

Dalam hal ini pihak manajemen perusahaan manufaktur diharapkan 

dapat memberikan masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai 

pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, financial leverage, nilai 

perusahaan dan perataan laba sehingga dapat menghasilkan laporan 

keuangan yang handal dan terbebas dari kecurangan akuntansi. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan 

pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana 

keilmuan. 

D. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran 

penelitian yang lebih jelas dan sistematis agar mempermudah bagi pembaca 



8 
 

 
 

dalam memahami penulisan penelitian ini. Dari masing-masing bab secara 

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan tentang tinjauan pustaka yang 

mendiskripsikan teori keagenan, perataan laba, ukuran perusahaan, 

profitabilitas, financial leverage, nilai perusahaan, tinjauan penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, serta metode analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang pembahasan metode analisis data, 

dan statistik diskriptif. Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu 

akan dilakukan uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji 
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normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskesdastisitas, dan uji 

autokorelasi. Setelah semua uji terpenuhi, baru dilakukan uji ketepatan 

model dan uji hipotesis serta hasil pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran-

saran untuk penelitian selanjutnya. 

 


