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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dan ketatnya persaingan dunia bisnis menuntut setiap 

perusahaan untuk dapat bertahan dan menciptakan keunggulan dalam bidang 

usahanya. Untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain maka setiap 

perusahaan berkompetisi untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga dapat 

menarik investor untuk menanamkan modalnya. Sebab, baik buruknya kinerja 

perusahaan akan berdampak pada nilai pasar perusahaan serta mempengaruhi 

minat investor untuk berinvestasi di sebuah perusahaan. Laporan keuangan 

merupakan informasi yang digunakan oleh para investor sebagai dasar dalam 

pengambilan sebuah keputusan (Wildani, 2008). 

Laporan keuangan merupakan suatu cerminan dari kondisi sebuah 

perusahaan karena di dalam laporan keuangan terdapat informasi yang 

dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Laporan 

keuangan disusun oleh manajemen perusahaan, sehingga dapat dikatakan 

bahwa laporan keuangan dapat menunjukan kinerja dari manajemen dan 

sebagai sarana yang digunakan untuk mengevaluasi performa manajemen. 

Semua informasi yang terkandung dalam laporan keuangan sangat dibutuhkan 

bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, namun para 

investor dan kreditor cenderung menitikberatkan perhatiannya pada laporan 

laba-rugi untuk menilai kinerja manajemen perusahaan tanpa memperhatikan 

prosedur yang digunakan untuk memperoleh laba (Pratama, 2012). 
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Laba merupakan salah satu indikator penting dalam laporan keuangan. 

Kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba 

dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen, 

manajemen akan memperlihatkan kinerja terbaik perusahaan melalui laporan 

keuangan yang berisi informasi keuangan dan nantinya akan berguna bagi 

pengguna informasi untuk mengambil keputusan ekonomi dan bisnis. Investor 

cenderung melihat saham perusahaan yang stabil dibandingkan dengan saham 

perusahaan dengan tingkat fluktuasi laba yang tinggi. Saham perusahaan yang 

memberikan laba stabil menggambarkan kinerja manajemen yang baik, 

kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan keamanan investasi (Tuty dan 

Indrawati, 2007). 

Abiprayu (2011) menyatakan bahwa informasi laba merupakan bagian 

dari laporan keuangan yang selalu menjadi pusat perhatian dari stakeholder. 

Nilai dan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset-asetnya dapat 

digambarkan hanya dengan melihat kemampuan perusahaan untuk 

manghasilkan 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 dimata investor. 

Informasi laba bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, 

meramalkan laba, dan menaksir risiko dalam berinvestasi. Informasi laba 
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memiliki pengaruh yang sangat besar bagi para penggunanya dalam 

mengambil suatu keputusan, sehingga perhatian investor sering terpusat pada 

informasi laba. Sebagaimana telah disebutkan dalam Statement of Financial 

Accounting Concept (SFAC) Nomor 1 bahwa informasi laba pada umumnya 

merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban 

manajemen dan informasi laba membantu pemilik atau pihak lain melakukan 

penaksiran atas earning power perusahaan di masa yang akan datang. 

Menyadari hal tersebut, manajemen cenderung melakukan disfunctional 

behavior (perilaku tidak semestinya) agar laporan keuangan yang dibuat 

menjadi baik. Perilaku ini biasanya dilakukan dengan melakukan perataan 

laba yang bertujuan untuk mengatasi berbagai konflik kepentingan yang 

timbul antara manajemen dengan berbagai pihak yang berkepentingan dari 

perusahaan. Tindakan perataan laba dapat didefinisikan sebagai proses 

manipulasi profit, waktu earning atau pelaporan earning agar aliran laba yang 

dilaporkan perubahannya lebih sedikit (Zuhriya dan Wahidahwati, 2015). 

Cahyani (2012), menyatakan bahwa perataan laba yang dilakukan oleh 

manajemen merupakan suatu upaya yang disengaja dalam rangka 

memperkecil fluktuasi pada tingkat laba yang menurut perusahaan dianggap 

normal. Dalam hal ini perataan laba menunjukan suatu usaha manajemen 

perusahaan untuk mengurangi batas-batas yang diijinkan dalam praktik 

akuntansi dan prinsip manajemen  yang wajar. Income smoothing atau 

perataan laba merupakan salah satu pola yang dilakukan manajemen dalam 

memanipulasi laba, yaitu dengan cara menaikturunkan laba sesuai dengan 

fluktuasi. 
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Di Indonesia sudah banyak ditemukan beberapa fenomena perusahaan 

besar yang melakukan perataan laba (income smoothing). Pada tahun 2015 PT 

Timah (Persero) Tbk (TINS) memberikan informasi kondisi keuangan 

perusahaan yang berbeda kepada publik dari yang sebenarnya terjadi, dimana 

sejak tahun 2013 direksi PT Timah (Persero) Tbk (TINS) menurut Ikatan 

Karyawan Timah (IKT) yang berasal dari provinsi Bangka Belitung dan 

Kepulauan Riau, telah banyak melakukan kesalahan dan kelalaian semasa 

menjabat selama tiga tahun sejak tahun 2013, yaitu dengan memberikan 

informasi yang berbeda kepada publik mengenai pencapaian kondisi keuangan 

perusahaan sehingga mereka menilai direksi telah banyak melakukan 

kebohongan publik melalui media. Contohnya adalah pada press release 

laporan keuangan semester I-2015 yang mengatakan bahwa efisiensi dan 

strategi yang telah membuahkan kinerja yang positif. Padahal kenyataannya 

pada semester I-2015 laba operasi rugi sebesar Rp 59 miliar. Hal ini dilakukan 

tentu agar kinerja perusahaan dinilai baik oleh publik sehingga dapat menarik 

minat investor pada perusahaan. Sebagaimana informasi, selain mengalami 

penurunan laba, PT Timah juga mencatatkan peningkatan utang hampir 100% 

di dibanding 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai Rp 263 

miliar. Namun, jumlah utang ini meningkat hingga Rp 2,3 triliun pada tahun 

2015.  

(Sumber: https://economy.okezone.com/read/2016/01/27/278/1298264/direksi-

timah-dituding-manipulasi-laporan-keuangan) 
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Dengan adanya perubahan informasi atas laba bersih suatu perusahaan 

melalui berbagai cara akan memberikan dampak yang cukup berpengaruh 

terhadap tindak lanjut para pengguna informasi yang bersangkutan, tidak 

terkecuali praktik perataan laba yang dilakukan suatu perusahaan. Tindakan 

manajemen untuk melakukan perataan laba umumnya didasarkan atas 

berbagai alasan diantaranya untuk memuaskan kepentingan pemilik 

perusahaan seperti menaikkan nilai perusahaan sehingga muncul anggapan 

bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki risiko ketidakpastian yang 

rendah, menaikan harga saham perusahaan, dan untuk memuaskan 

kepentingan sendiri, seperti mendapatkan kompensasi dan mempertahankan 

posisi jabatan (Rahmawati, 2012). 

Dalam permasalahan terkait perataan laba banyak faktor-faktor yang 

mempengaruhi perataan laba tersebut, dimana sudah banyak peneliti yang 

mencoba  melakukan penelitian terkait perataan laba. Dalam penelitian kali ini 

variabel yang diambil sebagai salah satu faktor yang menyebabkan perataan 

laba diantaranya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan 

perusahaan untuk memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, 

total aktiva maupun modal sendiri. Profitabilitas merupakan ukuran penting 

yang sering kali dijadikan dasar investor dalam menilai sehat tidaknya 

perusahaan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi keputusan untuk menjual 

atau membeli saham suatu perusahaan. Profitabilitas juga sering kali 

digunakan kreditor untuk memutuskan pinjaman mereka kepada suatu 

perusahaan (Butar dan Sudarsi, 2012). Tingkat profitabilitas perusahaan 
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merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan pengelolaan laba. Hal ini 

dikarenakan tingkat profitabilitas yang semakin tinggi akan mengakibatkan 

tingginya harapan dari regulator dan masyarakat kepada perusahaan tersebut 

untuk memberikan kompensasi kepada mereka berupa pembayaran pajak 

kepada regulator dan program sosial kepada masyarakat (Fauzia, 2016). 

Faktor selanjutnya adalah nilai perusahaan. Nilai perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. Secara 

umum nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap perusahaan 

yang berkaitan dengan harga saham. Herawaty (2008), perusahaan yang 

memiliki harga saham besar biasanya disebut perusahaan besar dan akan 

mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak seperti analisis, investor 

maupun pemerintah.  

Ukuran perusahaan juga merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi praktik perataan laba. Besaran perusahaan, secara umum 

dinilai dari besarnya aktiva perusahaan. Perusahaan yang memiliki aktiva 

yang besar biasanya disebut perusahaan besar dan akan mendapat lebih 

banyak perhatian dari berbagai pihak seperti, para analis, investor maupun 

pemerintah. Tindakan perataan laba lebih cenderung dilakukan oleh 

perusahaan publik (besar) karena pada tindakan perataan laba erat kaitannya 

dengan konflik kepentingan antar individu yang banyak terjadi di perusahaan 

publik. (Rahmawati, 2012). 

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap praktik perataan laba 

adalah risiko keuangan, beberapa penelitian menggunakan rasio leverage 
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sebagai proksi atas risiko keuangan terhadap praktik perataan laba. Perusahaan 

dengan tingkat rasio yang tinggi mempunyai risiko yang tinggi pula, maka 

laba akan berfluktuasi dan perusahaan cenderung untuk melakukan perataan 

laba agar laba perusahaan terlihat stabil, karena investor cenderung mengamati 

fluktuasi laba suatu perusahaan (Kustiani dan Ekawati, 2006). 

Selain faktor profitabilitas, nilai perusahaan, ukuran perusahaan, dan 

risiko keuangan, variabel lain yang diduga mempengaruhi praktik perataan 

laba adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional merupakan 

kepemilikan saham oleh pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan 

atau lembaga lain. Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk 

institusi seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan 

kepemilkan institusi lain. Kepemilikan institusional ini juga ada kaitannya 

dengan tindakan perataan laba, karena jika tingkat kepemilikan lebih banyak 

dimiliki oleh pihak institusional maka kecenderungan untuk melakukan 

tindakan perataan laba akan rendah. Sedangkan jika tingkat kepemilikan 

sedikit dimiliki oleh pihak institusi maka peluang perusahaan untuk 

melakukan perataan laba akan besar (Fauzia, 2016). 

Hasil penelitian Prayudi dan Daud (2013) menyimpulkan bahwa 

variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba, konsisten 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santoso dan Salim (2012) yang 

juga membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Fauzia (2016) yang 

menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba. 
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Hasil penelitian Pratama (2012) menunjukan bahwa nilai perusahaan 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba. Namun, 

tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Mita (2010) dan 

Ansori dan Wahidahwati (2014) yang menunjukan bahwa nilai perusahaan 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

Hasil penelitian Priyanto (2017) menujukan bahwa ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Namun, tidak sejalan 

dengan penelitian yang yang dilakukan oleh Santoso dan Salim (2012) dan 

Prayudi dan Daud (2013) yang menujukan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

Hasil penelitian Pratama (2012) dan Prayudi dan Daun (2013) 

menunjukan bahwa risiko keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

praktik perataan laba. Namun, penelitian yang dilakukan Aji dan Mita (2010) 

menunjukan bahwa risiko keuangn berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba. 

Hasil penelitian Butar dan Sudarsi (2012) dan Fauzia (2016) 

menunjukan  bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif 

terhadap praktik perataan laba. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ansori 

dan Wahidahwati (2014) dan Santoso dan Salim (2012) menujukan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Butar dan 

Sudarsi (2012) yang meneliti tentang pengaruh ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage, dan kepemilikan institusional terhadap perataan laba 
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studi empiris pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2005-2008. Pengembangan yang dilakukan peneliti 

yaitu dengan menambahkan variabel nilai perusahaan sebagai variabel 

independen. Selain itu peneliti juga mengganti subyek dan periode penelitian 

yaitu pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

periode 2014-2016. 

Pada dasarnya alasan pemilihan variabel nilai perusahaan ini karena 

nilai perusahaan banyak digunakan oleh peneliti terdahulu mengenai 

pengaruhnya terhadap praktik perataan laba, antara lain: penelitian yang 

dilakukan oleh Prayudi dan Daun (2013), Ansori dan Wahidahwati (2014), 

Zuhriya dan Wahidahwati (2015), menyatakan bahwa nilai perusahaan 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

Alasan pemilihan perusahaan perbankan sebagai sampel penelitian 

karena perusahaan perbankan merupakan salah satu sektor yang sangat 

penting bagi suatu negara. Di sanalah jantung perekonomian suatu negara 

berada. Banyak sekali sumber dana bank yang dihimpun dari masyarakat luas. 

Sumber dana tersebut kemudian digunakan untuk pengembangan dunia usaha 

lewat kredit atau pinjaman. Karena pentingnya peran perbankan di suatu 

negara membuat saham perbankan begitu diminati oleh investor (Agustiana, 

2017). Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah ketika suatu 

perusahaan yang banyak diminati para investor dan menjadi perhatian 

pemerintah akan tetap melakukan praktik perataan laba atau tidak. Karena 

nantinya informasi laba yang akan diterima oleh pengguna laporan keuangan 
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akan dijadikan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan investasi. 

Alasan menggunakan periode 2012-2016 dalam penelitian ini karena untuk 

menemukan hasil penelitian terbaru.  

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan dianalisis, yaitu: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba? 

2. Apakah nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba? 

4. Apakah risiko keuangan berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan 

penelitian ini adalah untuk: 

a. Menguji pengaruh positif profitabilitas terhadap praktik perataan laba. 

b. Menguji pengaruh positif nilai perusahaan terhadap praktik perataan 

laba. 
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c. Menguji pengaruh positif ukuran perusahaan terhadap praktik perataan 

laba. 

d. Menguji pengaruh positif risiko keuangan terhadap praktik perataan 

laba. 

e. Menguji pengaruh positif kepemilikan institusional terhadap praktik 

perataan laba. 

2. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain: 

a. Peneliti  

Penelitian ini dapat menambah wawasan penulis karena penulis 

mendapat gambaran langsung mengenai perataan laba dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. 

b. Perusahaan  

Memberi wawasan bagi manajemen agar dapat digunakan 

sebagai bahan pertimbangan dalam praktik perataan laba dalam 

laporan tahunan perusahaan. 

c. Lingkungan Pendidikan 

1) Menambah wawasan keilmuan mengenai konsep akuntansi dalam 

praktik perataan laba. 

2) Memberikan informasi dan kontribusi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan terutama penelitian yang berkaitan dengan akuntansi 

keuangan. 

3) Menambah referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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