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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Laporan keuangan merupakan suatu pencerminan dari suatu 

kondisi perusahaan dan sarana komunikasi yang berguna sebagai 

penghubung pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik 

pihak internal (manajemen) maupun pihak eksternal (pemegang saham, 

kreditur, pemerintah, dan sebagainya). Informasi laba merupakan 

komponen laporan keuangan yang bertujuan untuk menilai kinerja 

manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatife 

dalam jangka panjang dan menaksir risiko-risiko investasi.  

 Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses 

 pencatatan, merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan 

 yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini 

 dibuat oleh manajemen dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan 

 tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan. 

 Disamping itu laporan keuangan dapat juga digunakan untuk memenuhi 

 tujuan-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada pihak-pihak diluar 

 perusahaan (Baridwan, 2000: 17 dalam Arief, 2005). 

 Tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi 

 yang berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai 

 laporan keuangan akan menggunakannya untuk meramalkan, 
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 membandingkan, dan menilai dampak keuangan yang timbul dari 

 keputusan ekonomis yang diambilnya. Informasi mengenai dampak 

 keuangan yang timbul tadi sangat berguna bagi pemakai untuk 

 meramalkan, membandingkan, dan menilai arus kas. Seandainya nilai 

 uang tidak stabil, maka hal ini harus dijelaskan dalam laporan keuangan. 

 Laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila yang dilaporkan tidak 

 saja aspek kuantitatif saja, tetapi mencakup penjelasanpenjelasan lainnya 

 yang dirasa perlu. Dan informasi ini harus faktual dan dapat diukur secara 

 obyektif (Sofyan, 2004: 131 dalam Arief, 2005). Secara umum, semua 

 bagian dari laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, 

 laporan laba ditahan, laporan atas arus kas dan catatan atas laporan 

 keuangan adalah keseluruhan laporan keuangan yang disajikan (Arfani dan  

 Sasongko, 2005). 

  Perhatian para investor yang terpusat pada informasi laba membuat 

 manajemen memanipulasi data dengan cara perataan laba (income 

 smoothing). Perataan laba adalah cara yang digunakan manajemen untuk 

 mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang 

 diinginkan perusahaan (Koch, 1981 dalam Irawati dan Maya, 2007: 47).  

 Hubungan keagenan adalah hubungan antara prinsipal (pemilik) 

dan agen (manajemen) yang didalamnya agen bertindak atas nama 

prinsipal dan untuk kepentingan prinsipal. Atas tindakan tersebut agen 

mendapatkan imbalan tertentu. Hubungan tersebut biasanya dinyatakan 

dalam bentuk kontrak. Kontrak dapat dikatakan efisien apabila pihak-
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pihak yang ada dalam kontrak melakukan apa yang diperjanjikan tanpa 

perselisihan dan para  pihak memperoleh hasil yang optimal. Peran laba 

dalam berbagai kontrak menyebabkan berbagai perilaku pihak yang harus 

memenuhi kontrak terhadap penentuan laba. Pihak yang mempunyai 

keleluasaan menentukan laba pada umumnya diteorikan akan melaporkan 

laba untuk memaksimumkan dirinya melalui manajemen laba        

(Suwardjono, 2005: 485 dalam Arief, 2005). 

  Teori keagenan (Agency theory) menyatakan bahwa manajemen 

 memiliki informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan 

 pemilik perusahaan yang sering terdorong untuk melakukan tindakan yang 

 dapat memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri (dysfunctional 

 behaviour) danperusahaannya. Manajemen melakukan manajemen laba 

 (earning management) karena laba merupakan salah satu informasi dalam 

 laporankeuangan yang sering digunakan sebagai dasar dalam penentuan 

 kompensasi manajemen, kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuan 

 dan merupakan sumber informasi yang penting untuk melakukan praktik 

 perataan laba. Penelitian ini mencoba meneliti apakah ada pengaruh yang 

 signifikan dengan memasukkan faktor-faktor yaitu: Ukuran perusahaan, 

 Profitabilitas, Leverage, Devidend Payot Ratio. Perbedaan selanjutnya 

 adalah sampel yang dipakai merupakan perusahaan-perusahaan yang 

 terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun penelitian 2005-2007. 

 Penggunaan data beberapa periode akan mengungkap kinerja perataan 

 penghasilan, sedangkan penggunaan data satu periode hanya 
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 merefleksikan usaha-usaha perataan laba,Berdasarkan latar belakang 

 masalah tersebut diatas maka penulis mengambil judul “Analisis Faktor-

 Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba (Income 

 Smoothing) Pada Perusahaan Go Publik di Bursa Efek Indonesia”. 

 

B. Perumusan Masalah 

   Berdasar uraian diatas, maka permasalahan pokok yang akan 

 diteliti adalah:  

1. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan perataan 

laba (income smoothing) pada perusahaan manufaktur yang go publik 

di Bursa Efek Indonesia?” 

2.  Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan perataan laba 

(income smoothing) pada perusahaan manufaktur yang go publik di 

Bursa Efek Indonesia?” 

3.   Apakah Leverage berpengaruh terhadap tindakan perataan laba 

(income smoothing) pada perusahaan manufaktur yang go publik di 

Bursa Efek Indonesia?” 

4. Apakah Dividend Payot Ratio berpengaruh terhadap tindakan perataan 

laba (income smoothing) pada perusahaan manufaktur yang go publik 

di Bursa Efek Indonesia?” 
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C.  Pembatasan Masalah 

  Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan dan 

untuk mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan 

terjadinya kesalahan interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, 

maka dalam hal ini dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang diteliti 

adalah Ukuran perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Dividend Payot 

Ratio perusahaan terhadap tindakan perataan laba (income smoothing) 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2005-2007. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menganalisis secara empiris pengaruh Ukuran 

perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Dividend Payot Ratio perusahaan 

terhadap tindakan perataan laba (income smoothing) pada perusahaan 

manufaktur yang go publik di Bursa Efek Indonesia. 

 

E.  Manfaat Penelitian  

 1. Manfaat teoritis 

  Media untuk menambah wawasan, pengetahuan, informasi atau 

 masukan terhadap penelitian selanjutnya dan sebagai salah satu media 

 untuk mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah 

 dengan kenyataan yang dihadapi. 
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 2. Manfaat praktis 

  Penelitian diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan 

 pemikiran bagi pihak investor untuk menentukan kebijaksanaan dalam 

 keputusan investasi bagi perkembangan ekonomi dimasa yang akandatang. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 BAB I  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah  

  batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan  

  sistematika penelitian. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian 

yang dilakukan seperti pengertian perataan laba, 

Teoryagency dan tinjauan terhadap penelitian-penelitian 

terdahulu yang terkait, perumusan hipotesis, dan model 

penelitian. 

 BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini memuat jenis penelitian, populasi dan sampel, jenis 

dan tehnik pengambilan data, definisi operasional variabel, 

dan alat analisis yang digunakan. 

 BAB IV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi gambaran umum subyek penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasannya, pembuktian hipotesis, 
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serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang lebih 

disebutkan dalam peumusan masalah. 

 BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari serangkaian pembahasan 

skripsi, keterbatasan dan kendala-kendala dalam penelitian, 

serta saran – saran yang perlu untuk disampaikan baik 

untuk obyek penelitian maupun untuk penelitian 

berikutnya. 

 




