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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemajuan bidang ekonomi pada era globalisasi ini, memicu persaingan 

di dunia bisnis menjadi semakin ketat. Karena banyak perusahaan bersaing 

untuk menampilkan kinerja perusahaan yang terbaik dibanding dengan 

perusahaan lain. Industri manufaktur menjadi salah satu industri yang di 

dalamnya terdapat perusahaan-perusahaan yang saling bersaing untuk 

meningkatkan kinerja perusahaannya. Menurut BPS (2016)  kontribusi 

sembilan sektor lapangan usaha Indonesia menunjukan bahwa sektor industri 

manufaktur tetap sebagai the leading sector yang memberikan sumbangan 

terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor industri manufaktur 

merupakan sektor yang cukup stabil dan menjadi salah satu sektor yang 

penopang perekonomian negara di tengah ketidakpastian perkonomian dunia 

dengan tingkat pertumbuhan  dan kontribusinya terhadap Produk Domestik 

Bruto (PDB) sejak tahun 1999 sampai sekarang selalu positif (Budiyanti, 

2016). Kemajuan industri manufaktur tidak terlepas dari persaing perusahaan 

dalam memperoleh investasi, dapat dilihat dari banyaknya perusahaan 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI). Persaingan yang terjadi 

dapat mendorong manajemen untuk melakukan beberapa tindakan yang disebut 

manajemen laba. Salah satu cara yang dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan 

perataan laba. Menurut Copland (1968) dalam Septiyani (2015), manajemen 

cenderung melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba dari tahun 
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ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi 

pendapatannya ke periode-periode yang kurang menguntungkan. Karena tidak 

dapat dipungkiri bahwa baik buruknya informasi laporan keuangan suatu 

perusahaan, akan berdampak pada citra 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). Tujuan laporan 

keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna bagi para 

pemegang saham dan investor untuk keputusan bisnis atau pengambilan 

keputusan sehubungan dengan investasi mereka dalam perusahaan (Cendy, 

2013). Laporan keuangan merupakan suatu sarana yang menginformasikan 

kinerja perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan, khususnya bagi para investor. 

Salah satu informasi yang sangat penting dalam pengambilan keputusan 

tersebut adalah laba. Menurut Boediono (2005) dalam Hidayanti (2017), 

parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dalam laporan 

keuangan adalah informasi laba yang terkandung dalam laporan laba/rugi yang 

menyatakan bahwa laba yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya dapat 

menunjukan kinerja yang baik dan mempengaruhi peningkatan perusahaan. 

Informasi laba selain digunakan sebagai informasi untuk menilai kinerja 

manajemen, juga kerap digunakan sebagai dasar untuk membantu 

mengestimasi kemampuan  laba representatif  dalam jangka panjang dan 

menaksir resiko investasi (Cecilia, 2012). Pentingnya informasi laba ini 

Pengaruh Ukuran Perusahaan…, Zaki Munif Putra Pangestu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



  

 

3 
 

disadari oleh manajemen sehingga manajemen cenderung melakukan 

manajemen laba, yaitu untuk mengatasi berbagai konflik yang timbul antara 

manajemen dengan pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. 

Tindakan manajemen dalam melakukan manajemen laba ini berkaitan 

dengan teori keagenan (agency theory) yang mendeskripsikan hubungan antara 

pemilik perusahaan  (stakeholders) sebagai prinsipal dan manajemen sebagai 

agen. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan 

sebuah persetujuan diantara dua pihak yaitu prinsipal (pemilik) dan agen 

(manajemen) dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk 

mengabil keputusan atas nama prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Namun 

di satu sisi, agen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan 

prinsipal sehingga menimbulakan adanya asimetri infoemasi (Gayatri dan 

Wirakusuma, 2012). Teori keagenan memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu 

semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga 

menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Noviana dan 

Yuyetta, 2011). Asimetri  informasi dan koflik kepentingan pada suatu 

perusahaan dapat menjadi  alasan yang  mendorong  timbulnya disfunctional 

behavior (perilaku yang tidak semestinya). 

Menurut Handayani (2015), bentuk disfunctional behavior yang timbul 

dalam hubungannya dengan laba adalah perataan laba (income smoothing). 

Perusahaan dengan laba yang stabil akan memberikan rasa aman untuk para 

investor dalam menginvestaikan uangnya (Fiscal dan Steviany, 2015). Kondisi 

ini membuat menajemen untuk melakukan beberapa tindakan perataan laba 

Pengaruh Ukuran Perusahaan…, Zaki Munif Putra Pangestu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



  

 

4 
 

(Sherlita dan Kurniawan, 2013). Tindakan perataan laba ini akan menyebabkan 

pengungkapan informasi mengenai laba menjadi menyesatkan, sehingga akan 

menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan dengan perusahaan yaitu khususnya pihak 

eksternal. Dalam penelitian sebelumnya terdapat beberapa faktor yang 

dianggap dapat berpengaruh terhadap praktik perataan laba, yaitu ukuran 

perusahaan, nilai perusahaan, financial leverage, dividen payout ratio. 

Ukuran Perusahaan atau skala perusahaan sebagai salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang ditentukan dari jumlah 

aset yang dimiliki perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gayatri 

dan Wirakusuma (2012), menunjukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh 

positif pada peluang terjadinya perataan laba. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Lahaya (2017) yang menunjukan hasil bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba. 

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Marhamah (2016), bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. 

Nilai Perusahaan dianggap memiliki pengaruh terhadap praktik 

perataan laba, nilai perusahaan diartikan sebagai kemampuan perusahaan 

dalam memksimumkan kemakmuran pemegang saham. Menurut Lahaya 

(2017),  nilai perusahaan dapat dicerminkan dalam harga saham perusahaan. 

Dalam peneltian Peranasari dan Dharmadiaksa (2014) serta Prayudi dan Daud 

(2013)  menyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif taerhadap 

perataan laba, sedangkan  penelitian yang dilakukan oleh Arif (2014) 
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menunjukan bahwa nilai perusahaan memiliki pengaruh negatif  terhadap 

perataan laba. Berbeda dengan hasil penelitian dari Suryaningsih (2017) yang 

menunjukan hasil bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba. 

Financial Leverage merupakan proporsi dari penggunaan utang untuk 

membiayai investasi pemilik saham di perusahaan, hal ini mengindikasikan 

dapat memicu terjadinya praktik perataan laba. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Fiscal dan Steviany (2015) menunjukan bahwa financial 

leverage memiliki pengaruh positif terhadap prektik perataan laba. Selaras 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peranasari dan Dharmadiaksa 

(2014) yang mendapatkan hasil bahwa financial leverage berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap perataan laba. Berbeda dengan penelitian yang 

dilakuakan oleh Marhamah (2016) dan Suryaningsih (2017) yang menyatakan 

bahwa financial leverage tidak berpengaruh terhadap praktik pemerataan laba. 

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya praktik perataan laba adalah 

Dividen payout ratio. Dividen payout ratio merupakan presentase dividen 

terhadap nilai laba bersih perusahaan. Dalam penelitian yang dilakuakan oleh 

Gayatri dan Wirakusuma (2012) menunjukan bahwa dividen payout ratio 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. Berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan Arif (2014) menunjukan bahwa dividen payout ratio tidak 

berpengaruh terhadap perataan laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh 

Fauzia (2017) menyatakan bahwa deviden payout ratio berpengaruh negatif 

terhadap perataan laba. 
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Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Lahaya (2017). 

Variabel yang digunakan dalam penelitian Lahaya (2017) yaitu deviden payout 

ratio, resiko keuangan, nilai perushaan dan ukuran perusahaan. Hasil penelitian 

Lahaya menyimpulkan bahwa resiko keuangan dan ukuran perusahaan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap praktik perataan laba, 

sedangkan deviden payout ratio dan nilai perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap praktik pemerataan laba. 

Perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu diambil sempel dari 

seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 sampai 

2016. Sektor industri manufaktur merupakan sektor yang cukup stabil dan 

menjadi salah satu sektor yang penopang perekonomian negara di tengah 

ketidakpastian perkonomian dunia. Penelitian ini juga terdapat penambahan 

variabel independen yaitu reputasi auditor. Reputasi auditor adalah merupakan 

tolak ukur hasil audit yang dapat diproksikan dengan besaran KAP (Kantor 

Akuntan Publik). Kualitas audit yang tinggi akan memperbesar resiko 

manajemn laba pada perusahaan, Menurut Dewi dan Latrini (2016), semakin 

tinggi reputasi auditor maka semakin rendah indikasi perusahaan melakukan 

praktik perataan laba. Sehingga timbul kemungkinan perusahaan yang 

melakukan praktik perataan laba cenderung menghindari KAP yang memiliki 

reputasi tinggi.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk 

dilakukan karena pada penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsistenan hasil 

penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. 
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Dan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh  ukuran perusahaan, nilai 

perusahaan, financial leverage, dividen payout ratio, dan reputasi auditor 

terhadap praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI periode 2014 sampai 2016. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan , diatas 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan manufaktur ? 

2. Apakah nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan manufaktur ? 

3. Apakah financial leverage berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan manufaktur ? 

4. Apakah dividen payout ratio berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan manufaktur ? 

5. Apakah reputasi audit berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba 

pada perusahaan manufaktur ? 

 

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan 

masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk : 
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a) Menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur.  

b) Menguji apakah nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan manufaktur.  

c) Menguji apakah financial leverage berpengaruh positif terhadap 

praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur.  

d) Menguji apakah dividen payout ratio berpengaruh positif terhadap 

praktik perataan laba pada perusahaan manufaktur.  

e) Menguji apakah reputasi audit berpengaruh negatif terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan manufaktur.  

 

2. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak, antara lain: 

a) Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis 

khususnya mengenai pengaruh ukuran perusahaan, nilai perusahaan, 

financial leverage, dividen payout ratio, reputasi audit terhadap praktik 

perataan laba. 

b) Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu 

pertimbangan atau bahan referensi bagi para investor dalam 

menentukan kuputusan investasi. 

 

Pengaruh Ukuran Perusahaan…, Zaki Munif Putra Pangestu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



  

 

9 
 

c) Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi  salah satu sumber referensi  

dalam melakukan penelitian selanjutanya yang berhubungan dengan 

perataan laba. 
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