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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia bisnis pada era globalisasi saat ini mengalami persaingan 

yang ketat sehingga menjadi faktor pendorong bagi pihak internal 

perusahaan untuk menampilkan citra terbaik di perusahaan tempat ia 

bekerja. Citra perusahaan dapat dilihat dari performa perusahaan di 

laporan keuangan yang akan berdampak pada nilai pasar perusahaan dan 

juga dapat mempengaruhi minat investor dalam pengambilan keputusan 

investasi. Karena tak bisa dipungkiri bahwa baik buruknya laporan 

keuangan perusahaan akan berdampak pada nilai pasar perusahaan dan 

begitu pula pada minat investor untuk menanam atau menarik investasinya 

dari sebuah perusahaan.  

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas (IAI, 2015:1). Laporan 

keuangan merupakan suatu sarana yang menginformasikan kinerja 

perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, 

khususnya bagi para investor. Laba merupakan salah satu bagian yang 

menjadi parameter guna mengukur kenaikan atau penurunan kinerja pada 

perusahaan. Parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja 

manajemen dalam laporan keuangan adalah informasi laba yang 

terkandung dalam laporan laba/rugi yang menyatakan bahwa laba yang 
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lebih tinggi dari tahun sebelumnya dapat menunjukkan kinerja yang baik 

dan mempengaruhi peningkatan perusahaan (Boediono, 2005).  

Pengumuman laba tahunan mengandung informasi dan variabilitas 

perubahan harga akan nampak lebih besar pada saat laba diumumkan dari 

pada saat lain selama tahun yang bersangkutan karena terdapat perubahan 

dalam keseimbangan nilai harga saham saat itu selama tahun pengumuman 

(Beaver, 1968 dalam Iskandar dan Suardana, 2016). Nilai dan kemampuan 

perusahaan dalam mengelola aset-asetnya dapat digambarkan hanya 

dengan melihat kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam 

operasinya. Perusahaan dengan laba yang besar dan stabil akan 

memberikan rasa aman untuk para investor dalam menginvestasikan 

uangnya. Kondisi tersebut memotivasi manajer untuk menjalankan 

perusahaan sebaik mungkin dengan harapan akan mendapatkan laba yang 

stabil tiap tahunnya sehingga dapat berimbas kepada meningkatnya nilai 

perusahaan di mata investor.  

Teori keagenan (agency theory) mendeskripsikan hubungan antara 

pemegang saham (stakeholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai 

agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham 

untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, 

maka pihak manejemen harus mempertanggungjawabkan semua 

pekerjaannya kepada pemegang saham. Teori keagenan menjelaskan 

bahwa sering terjadi konflik antara agent dan principle yang seringkali 

disebabkan karena asimetri informasi, yaitu manajer lebih mengetahui 
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banyak infromasi internal tentang peristiwa-peristiwa signifikan yang 

terjadi dan prospek peusahaan di masa yang akan datang dibandingkan 

pemilik (principle). Manajer dapat melakukan tindakan alternatif untuk 

mengubah kebijakan akuntansi sesuai dengan kepentingan perusahaan. 

Asimetri informasi pada suatu perusahaan menjadi faktor pendorong 

timbulnya disfunctional behavior (perilaku yang tidak semestinya). 

Disfunctional behavior yang sering terjadi adalah perataan laba 

yang dilakukan manajemen perusahaan. Manajemen melakukan perataan 

laba untuk memuaskan kepentingannya sendiri, menaikkan harga saham 

perusahaan, dan menciptakan resiko investasi yang rendah. Ketidakpastian 

tingkat laba merupakan bentuk resiko investasi yang harus 

dipertimbangkan oleh investor. Oleh karena itu, investor akan cenderung 

membayar lebih banyak untuk perusahaan yang menggunakan perataan 

laba. Tindakan perataan laba ini menyebabkan pengungkapan informasi 

mengenai penghasilan bersih atau laba menjadi menyesatkan, sehingga 

akan meyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu khususnya 

pihak eksternal.  

Ukuran perusahaan atau skala perusahaan sebagai salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang ditentukan dari 

jumlah total aset yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Arfan dan Wahyuni (2010), bahwa ukuran perusahaan 

secara parsial bepengaruh positif terhadap perataan laba. Perusahaan besar 
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diperkirakan memiliki kecendrungan yang lebih besar melakukan perataan 

laba untuk menghindari fluktuasi laba yang drastis, karena perusahaan 

nantinya akan terhindar dari beban pajak yang besar dan meminimalisir 

resiko yang kemungkinan akan terjadi. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Budiasih (2007) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap praktik perataan 

laba. Besar kecilnya ukuran perusahaan menjadi salah satu pertimbangan 

manajemen melakukan perataan laba. Sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Kharisma dan Agustina (2015) memperoleh hasil bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap praktik 

perataan laba.  

Return on Asset  (ROA) merupakan rasio keuangan perusahaan 

yang berkaitan dengan profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan 

untuk memperoleh keuntungan atau laba atas tingkat pendapatan, asset dan 

modal saham tertentu. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budiasih 

(2007) memperoleh hasil bahwa Return On Asset berpengaruh positif 

signifikan terhadap praktik perataan. Semakin besar ROA, semakin besar 

pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh perusahaan tersebut dan 

semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. 

Namun, berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, 

Latifah dan Zubaidah (2012) bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap 

tindakan perataan laba.  
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Winner/Loser Stock adalah pengelompokkan perusahaan 

berdasarkan return saham dari setiap perusahaan. Penelitian Salno dan 

Baridwan (2000) dalam Supriastuti (2015) mensinyalir adanya 

kemungkinan manajemen perusahaan winner stocks melakukan perataan 

laba untuk mencapai atau mempertahankan posisinya dikelompokkan 

winner stock. Sementara itu, perusahaan loser stock melakukan perataan 

laba dengan tujuan menaikkan nilai perusahaan sehingga mereka bisa 

mencapai posisinya di winner stock. Pada penelitian Arfan dan Wahyuni 

(2010) menunjukkan hasil bahwa winner/loser stock berpengaruh positif 

terhadap perataan laba. Laba yang stabil akan mempengaruhi perubahan 

harga saham yang stabil. Sedangkan dalam penelitian Supriastuti (2015) 

winner/loser stock berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba. 

Penelitian yang dilakukan Santoso dan Salim (2012), dengan hasil 

penelitian bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif 

terhadap praktik perataan laba. Pengaruhnya terhadap tindakan perataan 

laba adalah positif karena investor institusional adalah pemilik sementara 

sehingga hanya terfokus pada laba sekarang. Investor institusional diyakini 

memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik 

dibandingkan investor individual. Sedangkan hasil penelitian Kharisma 

dan Agustina (2015), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional 

berpengaruh negatif dan sigifikan terhadap praktik perataan laba.  

Penelitian ini mengacu pada penelitian Iskandar dan Suardana 

(2016) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, return on 
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asset, winer/loser stock terhadap praktik perataan laba dengan hasil 

penelitian bahwa ukuran perusahaan, dan return on asset berpengaruh 

negatif terhadap praktik perataan laba sedangkan winer/loser stock 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba.  

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya meliputi  

ukuran perusahaan, return on asset, dan winer/loser stock. Sedangkan 

penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan institusional, komisaris 

independen, dan komite audit sebagai proksi dari corporate governance. 

Jika pada penelitian sebelumnya menggunakan objek seluruh perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan laporan 

keuangan tahun 2010-2013, sedangkan peneltitian ini menggunakan objek 

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dengan laporan keuangan tahun 2011-2015. Alasan 

dipilihnya perusahaan manufaktur sektor industri konsumsi pada 

penelitian ini yaitu, dalam sektor industri barang konsumsi diketahui ada 

beberapa perusahaan besar yang cukup berpengaruh pada peningkatan 

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia pada tahun 2013 ditopang oleh sektor industri barang 

konsumsi sebesar 44%. Kinerja sektor industri barang konsumsi 

menunjukkan peningkatan yang lebih tinggi dibanding sektor lain 

(Kemenperin.go.id). Sektor industri barang konsumsi mengalami fluktuasi 

naikknya harga saham yang menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan 
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sektor industri barang konsumsi yang tredaftar di Bursa Efek Indonesia 

kinerjanya terus membaik. 

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena pada beberapa 

penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan hasil antar penelitian 

mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. Dan 

untuk mengetahui seberapa besar pengaruh corporate governance, ukuran 

perusahaan, return on asset, dan winner/loser stock terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan manufaktur sektor industri barang 

kosnumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas,  maka yang 

dapat diidentifikasi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015 ? 

2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015? 

3. Apakah Komite Audit berpengaruh negatif terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2011-2015? 
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4. Apakan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015? 

5. Apakah Return On Asset berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2011-2015? 

6. Apakah Winner/Loser Stock berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015  ? 

 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Menguji secara empiris pengaruh positif kepemilikan institusional 

terhadap praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. 

2. Menguji secara empiris pengaruh negatif komisaris independen 

terhadap praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. 

3. Menguji secara empiris pengaruh negatif komite audit terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. 
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4. Menguji secara empiris pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap 

praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. 

5. Menguji secara empiris pengaruh positif return on asset terhadap 

praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. 

6. Menguji secara empiris pengaruh positif winner/loser stock terhadap 

praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2015. 

Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan mengenai perataan laba dan sebagai bahan untuk 

menerapkan ilmu ynag telah diperolah serta menjadi media 

pembanding untuk membandingkan teori dan fakta. 

2. Bagi pihak eksternal (investor, kreditur, dan pihak lain), hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam investasi 

atau pemberian kreditnya. 

3. Bagi pihak akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi, memberikan kontribusi bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi keuangan, dan bagi 

peneliti yang sejenis penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan.  
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