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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pasar modal di Indonesia menjadi salah satu faktor penting dalam 

perkembangan ekonomi nasional, terbukti dengan banyaknya perusahaan yang 

memilih go-public untuk menyerap investor agar bisa memperkuat posisi 

keuangannya. Berdasarkan data statistik pasar modal, perusahaan tercatat 

mengalami kenaikan yang signifikan selama periode penelitian yaitu pada 

bulan Desember 2020 jumlah perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia 

berjumlah 713 atau mengalami kenaikan sebesar 32,77% dari bulan Desember 

2016. Muklis, (2016) menjelaskan bahwa pasar modal menjadi poros utama 

finansial dalam dunia ekonomi modern, bahkan perekonomian modern tidak 

akan berkembang pesat tanpa adanya pasar modal yang terorganisir dengan 

baik serta berdaya saing global.  

Bavel et al., (2020) menjelaskan bahwa Perkembangan pasar modal tidak 

hanya berfokus pada instrumen investasi konvensional, namun juga investasi 

yang berprinsip syariah. Pasar modal syariah diterbitkan secara resmi pada 14 

Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MoU antara Bapepam dan 

DSN-MUI. Upayarto, (2012) menjelaskan bahwa pasar modal syariah 

merupakan kegiatan di pasar modal yang tidak bertentangan dengan prinsip 

syariah Islam, seperti obligasi syariah, reksadana syariah, dan saham syariah. 

Perkembangan produk pasar modal syariah pada umumnya mengalami 

peningkatan pada tahun 2020, nilai kapitalisasi ISSI sebesar 48.00% 
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dibandingkan kapitalisasi pasar IHSG pada akhir tahun 2020. Indeks saham 

syariah terdiri dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic 

Index (JII), Jakarta Islamic Index 70 (JII70), dan IDX-MES BUMN 17.  

Konstituen JII terdiri dari 30 saham syariah likuid yang tercatat di BEI, dimana 

review saham dilakukan dua kali dalam setahun setiap bulan Mei dan 

November. BEI melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII. 

Pergerakan indeks JII selama tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1. 1 Pergerakan Indeks JII 

Sumber: idx.co.id 

Sebagaimana digambarkan dalam grafik di atas, pada akhir tahun 2020 indeks 

JII mengalami penurunan sebesar 9,69% jika dibandingkan akhir tahun 2019 

yaitu pada nilai 698,09 menjadi 630,42.  

Pertumbuhan pasar modal yang pesat akan memicu persaingan bisnis 

menjadi semakin ketat, sehingga mendorongan manajemen perusahaan untuk 

dapat memberikan laporan keuangan yang terlihat baik. Megarani et al., (2019) 

menjelaskan bahwa untuk dapat melihat kinerja perusahaan dapat diukur 

dengan menganalisis informasi yang terdapat di laporan keuangan. Tasman & 
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Mulia, (2019) mengungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan sarana 

utama perusahaan dalam mengomunikasikan informasi keuangan atau 

pengungkapan hasil kerja dari manajemen kepada pemangku kepentingan 

sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  

Informasi dalam laporan keuangan menjadi salah satu rujukan investor 

dalam menganalisis emiten yang memiliki peluang baik. Harianto et al., (2020) 

menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah salah satu sumber informasi yang 

digunakan sebagai aspek penilaian kinerja perusahaan. Laporan keuangan 

memiliki tujuan utama untuk menyediakan informasi yang berhubungan 

dengan posisi keuangan, kinerja perusahaan, serta perubahan posisi keuangan 

suatu perusahaan. Tasman & Mulia, (2019) menjelaskan bahwa informasi 

akuntansi adalah salah satu kebutuhan yang mendasar serta paling penting bagi 

para investor dalam mengambil keputusan untuk menanamkan modalnya di 

pasar modal. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan mencakup 

likuiditas, solvabilitas, profitabilitas serta informasi penting lainnya. Data-data 

tersebut dibutuhkan para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. 

Informasi laba dalam laporan keuangan seringkali menjadi fokus utama 

investor dalam menentukan kinerja perusahaan. Penilaian kinerja akan 

berpengaruh pada keputusan investor untuk melakukan penanaman modal di 

perusahaan. Budhi et al., (2018) menjelaskan bahwa informasi laba adalah 

komponen dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk menilai kinerja 

manajemen, memperkirakan risiko investasi, dan meramalkan laba. Manfaat 

informasi laba yaitu memberikan penilaian terhadap perubahan potensial pada 
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sumber daya ekonomis yang bisa memberikan manfaat dimasa yang akan 

datang. Menyadari pentingnya informasi laba yang terdapat dalam laporan 

keuangan maka manajer cenderung melakukan perekayasaan laba agar sesuai 

dengan target yang diinginkan.  

Manajemen laba dilakukan agar informasi laba dalam laporan keuangan 

terlihat lebih baik dan bisa menarik minat investor untuk menanamkan 

modalnya di perusahaan. Salah satu bentuk dari manajemen laba adalah 

perataan laba, yang menggunakan teknik-teknik tertentu untuk memperbesar 

atau memperkecil laba dalam satu periode tertentu. Harianto et al., (2020) 

menjelaskan bahwa praktik income smoothing yang dilakukan manajer 

perusahaan mempunyai tujuan untuk menaikan atau menurunkan laba guna 

mengurangi tingkat fluktuasi laba sehingga laporan keuangan terlihat stabil. 

Praktik perataan laba bisa terjadi karena kebebasan memilih metode atau 

prinsip akuntansi yang digunakan dalam membuat laporan keuangan. Nurul 

Ch, (2020) menjelaskan bahwa tindakan perataan laba pada umumnya 

didasarkan oleh berbagai alasan, seperti memenuhi ekspektasi pihak eksternal, 

memenuhi target pihak internal, membuat laporan keuangan yang tampak baik, 

dan menghasilkan laba yang stabil. Penyajian laba yang relatif stabil 

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pihak eksternal mengenai kinerja 

manajemen sehingga memberikan kesan yang baik. Praktik income smoothing 

menyebabkan ketidaksesuaiannya informasi laba dalam laporan keuangan, 

sehingga dapat menyesatkan pemangku kepentingan karena tidak sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. Banyak faktor yang diduga memengaruhi praktik 
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income smoothing diantaranya financial leverage, nilai saham, ukuran 

perusahaan, dan cash holding. Faktor-faktor tersebut merupakan variabel 

independen dalam penelitian ini.  

Financial leverage menggambarkan proporsi penggunaan utang untuk 

menanggung biaya investasinya. Rasio leverage yang besar dapat menurunkan 

minat investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki leverage tinggi dikarenakan jumlah hutang yang lebih besar 

dibandingkan aktiva perusahaan, diduga melakukan praktik income smoothing 

karena terancam default. Penelitian Putri & Budiasih, (2018) menjelaskan 

bahwa financial leverage menunjukan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

income smoothing. Penelitian dengan hasil yang berbeda dilakukan oleh 

Tasman & Mulia, (2019) menyatakan bahwa financial leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perataan laba (income smoothing).  

Tidak hanya financial leverage, nilai saham juga dianggap mempengaruhi 

munculnya perataan laba karena apabila laba perusahaan stabil maka akan 

meningkatkan ketertarikan investor terhadap saham suatu perusahaan yang 

nantinya akan berpengaruh terhadap nilai saham Nugroho et al., (2021). 

Penelitian Desiyanti & Desaputra, (2018) menyimpulkan bahwa semakin 

rendah nilai saham maka perusahaan akan cenderung melakukan praktik 

perataan laba. Penelitian Budhi et al., (2018) menjelaskan bahwa nilai saham 

secara parsial berpengaruh terhadap praktik perataan laba.  

Faktor lain yang mempengaruhi praktik income smoothing adalah ukuran 

perusahaan. Yaitu nilai yang menggambarkan besar kecilnya ukuran 
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perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala pengukuran dalam 

perusahaan yang diperoleh dari total asset yang dimiliki perusahaan pada akhir 

periode akuntansi. Penelitian Maotama & Astika, (2020) menghasilkan 

kesimpulan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan 

laba. Begitupun dengan penelitian yang dilakukan oleh Karjono & Adriella, 

(2020) memperoleh hasil bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap perataan laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tasman & 

Mulia, (2019) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif 

signifikan terhadap perataan laba.  

Selain ketiga faktor di atas, cash holding juga menjadi salah satu hal yang 

dianggap berpengaruh terhadap praktik income smoothing. Karakteristik kas 

yang mudah dikonversi menjadi aset jenis lainnya, serta mudah disimpan dan 

dipindah tangankan secara cepat dan mudah membuat kas menjadi aset yang 

paling mungkin untuk digunakan dan dibelanjakan dengan tidak tepat.  Cash 

holding dihitung dengan kas ditambah setara kas dan dibagi dengan total asset. 

Putri & Budiasih, (2018) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa cash holding 

tidak berpengaruh terhadap perataan laba (income smoothing).  

Berdasarkan keterbatasan, persamaan, dan perbedaan antara penelitian 

terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi income smoothing, maka 

penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti kembali faktor-faktor yang 

memengaruhi praktik income smoothing. Penelitian ini dilakukan pada 

perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index tahun 2016-2020. 

Dimana perusahaan syariah jarang sekali diteliti dalam praktik income 
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smoothing, padahal perkembangan emiten syariah di Indonesia mengalami 

perkembangan yang signifikan. Atas dasar tersebut, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti Pengaruh Financial Leverage, Nilai Saham, Ukuran 

Perusahaan, Dan Cash Holding Terhadap Income smoothing (Studi 

Empiris Pada Perusahaan yang Termasuk dalam Jakarta Islamic Index 

(JII) Tahun 2016-2020). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah financial leverage berpengaruh terhadap praktik income 

smoothing pada perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index 

(JII)? 

2. Apakah nilai saham berpengaruh terhadap praktik income smoothing pada 

perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII)? 

3. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik income 

smoothing pada perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index 

(JII)? 

4. Apakah cash holding berpengaruh terhadap praktik income smoothing 

pada perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index (JII)? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh financial leverage terhadap 

terhadap praktik income smoothing pada perusahaan yang termasuk dalam 

Jakarta Islamic Index (JII). 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh nilai saham terhadap terhadap 

praktik income smoothing pada perusahaan yang termasuk dalam Jakarta 

Islamic Index (JII). 

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

praktik income smoothing pada perusahaan yang termasuk dalam Jakarta 

Islamic Index (JII). 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh cash holding terhadap praktik 

income smoothing pada perusahaan yang termasuk dalam Jakarta Islamic 

Index (JII). 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan 

informasi ilmiah yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan, serta 

menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Bagi 

investor dan masyarakat diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

praktik perataan laba yang terjadi dalam perusahaan Syariah yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Sehingga dapat mengambil keputusan investasi yang 

tepat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan manfaat untuk 

menjadi bahan penelitian lanjutan mengenai praktik perataan laba. Bagi 

peneliti sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-
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faktor yang memengaruhi perataan laba pada perusahaan syariah yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia.  

E. Sistematika Penulisan 

Penulis menyajikan susunan penulisan untuk memudahkan dalam 

melakukan penelitian dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mencakup latar belakang masalah yang mencakup alasan-

alasan dan tujuan mengapa penelitian ini dilakukan, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat yang diperoleh, serta sistematika penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan 

variabel dalam penelitian, yang meliputi financial leverage, nilai saham, 

ukuran perusahaan, dan cash holding sebagai variabel independen serta income 

smoothing sebagai variabel dependen., penelitian terdahulu yang relevan 

dengan topik penelitian sekarang, kerangka pemikiran, dan pengembangan 

hipotesis.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab metode penelitian menjelaskan mengenai jenis penelitian yang dilakukan, 

populasi dan sampel yang akan diteliti, metode pengumpulan data yang 

digunakan, definisi operasional, pengukuran variabel, dan metode analisis data.  

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
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Bab analisis data dan pembahasan menjelaskan hasil pengumpulan data, 

analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan mengenai data-data yang 

telah diteliti.  

BAB V PENUTUP 

Penutup berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, serta saran-saran 

yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya.  

 


