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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tujuan utama yang ingin dicapai perusahaan adalah meningkatkan nilai 

perusahaan. Upaya yang dilakukan pengelola perusahaan dalam meningkatkan 

nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja perusahaan. Dimana kinerja 

perusahaan dapat diukur dengan kinerja keuangan yang dapat dilihat dari laporan 

keuangan. Salah satu unsur dari kinerja keuangan adalah Profitabilitas atau Laba 

Butar dan Sudarsi, (2012). 

Laporan keuangan merupakan sumber informasi atas kondisi keuangan 

suatu perusahaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak 

baik internal maupun eksternal perusahaan Kasmir, (2011:6). Hal utama yang 

sangat diperhatikan pengguna laporan keuangan adalah laba karena mengandung 

informasi potensial yang sangat penting yang sering kali dijadikan patokan oleh 

pihak-pihak  yang berkepentingan dalam menilai kinerja perusahaan. Manfaat dari 

informasi laba yaitu untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang 

mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus kas dari sumber 

daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang efektivitas perusahaan 

dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. Hal inilah yang menjadikan 

informasi earnings memainkan suatu peranan yang signifikan dalam proses 

pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan. Artinya, manajemen 

berusaha untuk mengelola earnings dalam usahanya membuat entitas tampak 
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bagus secara financial. Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur 

kinerja manajemen adalah labaArgiyanto, (2006). 

Fenomena perataan laba di Indonesia terjadi pada salah satu perusahaan 

manufaktur, yaitu PT. Kimia Farma Tbk. Pada tahun 2001, Kementrian BUMN 

dan BAPEPAM menilai bahwa laba bersih yang telah dilaporkan sebesar 132 

milyar tersebut terlalu besar dan mengandung unsure rekayasa. Kesalahan pada 

laporan yang telah disajikan PT Kimia Farma Tbk berkaitan dengan persediaan, 

karena nilai yuang terdapat dalam daftar harga persediaan yang digelembungkan 

Parsaoran, (2009). 

Perataan laba (income smoothing) merupakan cara yang digunakan oleh 

manajer untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan 

target yang diinginkan baik melalui metode akuntansi maupun melalui transaksi. 

Tindakan ini menyebabkan pengungkapan informasi mengenai penghasilan laba 

menjadi menyesatkan. Oleh karena itu akan mengakibatkan terjadinya kesalahan 

dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan, khususnya pihak eksternal Butar dan Sudarsi, (2012). Perataan laba 

terjadi karena adanya asimetri informasi yang tinggi antara manajer dan pihak 

yang tidak mempunyai sumber dana, dan akses yang memadai terhadap informasi 

untuk memonitor tindakan manajer. Perusahaan terdorong untuk melakukan 

perataan laba karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan penjualan saham, 

menurunkan tingkat pajak, mendapatkan bonus, memindahkan besarnya denda 

dan menghindari sanksi Bank Indonesia Surifah, (2001). Secara garis besar faktor 
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yangdapat  mempengaruhi perataan laba (income smoothing) adalah ukuran 

perusahaan, profitabilitas, financial leverage, nilai saham. 

Faktor pertama yang mempengaruhi perataaan laba adalah ukuran 

perusahaan. Ukuran perusahaan adalah nilai yang menunjukan besar kecilnya 

perusahaan. Terdapat berbagai proksi yang dapat digunakan untuk mewakili 

ukuran perusahaan yaitu jumlah karyawan, total aktiva, logs size nilai pasar 

saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan terbagi dalam tiga katagori yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium size) dan 

perusahaan kecil (small firm) Butar dan Sudarsi, (2012). Penelitian yang 

dilakukan Butar dan Sudarsi, (2012) menyatakan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap perataan laba. Penelitian ini didukung olehYulia, 

(2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 

perataaan laba. 

Faktor kedua yang mempengaruhi perataan laba adalah profitabilitas. 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubunganya 

dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Profitabilitas merupakaan 

ukuran penting yang sering kali dijadikan dasar investor dalam menilai sehat atau 

tidaknya perusahaan, yang selanjutnya dapat mempengaruhi keputusan untuk 

menjual atau membeli saham suatu perusahaan Butar dan Surdarsi, (2012). 

Penelitian yang dilakukan Yulia, (2013) menyatakan bahwa profitabilitas 

berpengaruh positif terhadap perataan laba.Penelitian ini didukung oleh Wahyuni, 

dkk. (2013) menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap perataan laba. 
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Faktor ketiga yaitu financial leverage . Financial leverage adalah 

penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan untuk menambah atau 

memperbesar pendapatan per lembar saham biasa Indriyo dan Basri, (1992). 

Adanya indikasi perusahaan melakukan perataan laba untuk menghindari 

pelanggaran perjanjian utang dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan 

tersebut untuk melunasi utangnya dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. 

Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage yang tinggi diduga melakukan 

perataan laba karena perusahaan terancam default sehingga manajemen membuat 

kebijakan yang dapat meningkatkan pendapatan Dimas dan Rochmawati, (2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulia, (2013) menyatakan bahwa financial 

leverage berpengaruh positif terhadap perataan laba. Penelitian ini didukung 

Wahyuni, dkk, (2013) menyatakan bahwa financial leverage berpengaruh positif 

terhadap perataan laba. 

Faktor keempat yang mempengaruhi perataan laba adalah nilai saham. 

Nilai saham merupakan cerminan dari nilai perusahan. Nilai saham yang tinggi 

akan mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi. Salah satu tujuan perusahaan 

adalah meningkatkan nilai perusahaan, peningkatan nilai perusahaan ini 

berhubungan dengan harga saham, sedangkan pola dari naik turunnya saham 

dipengaruhi oleh respon investor terhadap laba (informasi keuangan) Yulia, 

(2013). Penelitian yang dilakukan oleh Hasana, dkk (2014) menyatakan bahwa 

nilai saham berpengaruh positif terhadap perataan laba. Penelitian ini didukung 

Yulia, (2013) menyatakan bahwa nilai saham berpengaruh positif terhadap 

perataan laba. 
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Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perataan laba menunjukkan hasil yang berbeda, oleh sebab itu 

dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai perataan laba. Penelitian ini 

mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh Yulia (2013). Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama, menambahkan 

variabel kepemilikan institusional karena semakin kuat kendali dan pengawasan 

oleh pihak eksternal maka dibutuhkan kepemilikan institusional yang semakin 

besar sehingga kehadiran kepemilikan institusional yang tinggi membatasi 

manajer untuk melakukan pengelolahan laba. 

Kedua, perbedaan pada pengambilan sampel periode penelitian yang 

digunakan yaitu periode tahun 2012-2014. Objek penelitian ini adalah perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini 

mengambil judul “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, 

PROFITABILITAS, FINANCIAL LEVERAGE, NILAI SAHAM DAN 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL  TERHADAP PERATAAN LABA 

(INCOME SMOOTHING)”. 

1.2 Ruang Lingkup 

Untuk mempermudah penulisan laporan skripsi ini agar lebih terarah serta 

berjalan dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun 

ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan laporan skripsi 

ini, yaitu : 
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a. Peneliti hanya membahas tentang pengaruh Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, Financial Leverage, Nilai Saham, dan Kepemilikan 

Institusional Terhadap Perataan Laba (Income Smoothing). 

b. Objek penelitian ini pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

c. Peneliti hanya memberikan informasi data dari periode 2012-2014.  

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, research gap dan hasil penelitian-

penelitian yang dilakukan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji faktor-

faktor yang mempengaruhi perataan laba (income smoothing) dengan perumusan 

masalah sebagai berikut : 

a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba (income 

smoothing)? 

b. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap perataan laba (income 

smoothing)? 

c. Apakah financial leverage berpengaruh terhadap perataan laba (income 

smoothing)? 

d. Apakah nilai saham berpengaruh terhadap perataan laba (income 

smoothing)? 

e. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap perataan laba 

(income smoothing)? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap 

perataan laba (income smoothing)? 

b. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap perataan 

laba (income smoothing)? 

c. Untuk menguji secara empiris pengaruhfinancial leverageterhadap 

perataan laba (income smoothing)? 

d. Untuk menguji secara empiris pengaruh nilai saham terhadap perataan 

laba (income smoothing)? 

e. Untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap 

perataan laba (income smoothing)? 

1.5  Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat : 

a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

mengenai pasar modal terutama mengenai perataan laba (income 

smoothing) dan sebagai bahan untuk menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh serta menjadi media pembanding untuk membandingkan teori 

dan fakta. 

b. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada pihak manajemen bahwa dengan pengujian secara empiris dapat 

diketahui apakah perusahaan melakukan praktik perataan laba atau tidak 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba (income smoothing). 
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c. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi 

investor untuk mengantisipasi adanya praktik perataan laba yang 

dilakukan oleh pihak manajemen. 

d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

referensi serta pertimbangan mengenai perataan laba (income smoothing). 

  


