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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian  

Pasar modal memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

ekonomi, yaitu sebagai penyedia dana jangka panjang yang mempertemukan 

antara pihak penyedia dana (investor) dan penerima dana (perusahaan). Sejalan 

dengan perkembangan pasar modal yang semakin pesat di Indonesia, maka 

laporan keuangan menjadi sangat penting.  

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi yang berguna sebagai 

penghubung pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan baik pihak 

eksternal maupun pihak internal (Imam Subekti, 2005). Dari laporan keuangan 

ini, salah satu parameter untuk mengukur kinerja suatu perusahaan apakah baik 

atau tidak yaitu dengan melihat laba perusahaan tersebut. Sebagaimana yang 

disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 

bahwa informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menafsir 

kinerja atau pertanggungjawaban manajemen  dan informasi laba membantu 

pemilik atau pihak lain melakukan penaksiran terhadap earning power perusahaan 

dimasa yang akan datang. 

Informasi laba dapat dijadikan sebagai alat bantu dalam menilai kinerja 

manajemen perusahaan, melakukan estimasi kemampuan laba yang representatif 

dalam jangka panjang dan menaksir risiko-risiko investasi. Walaupun semua isi 

dari laporan keuangan bermanfaat bagi para pemakai, namun biasanya perhatian 
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lebih banyak ditujukan pada informasi laba. Sering kali perhatian investor yang 

hanya terpusat pada laba ini membuatnya tidak memperhatikan prosedur yang 

digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut (Beattie et al. 1994). 

Manajemen selaku pihak yang telah diberi wewenang dan kepercayaan 

penuh oleh principal untuk mengelola bisnis perusahaan sering kali merasa 

terbeban berat dalam menghadapi tekanan-tekanan untuk memenuhi target kinerja 

jangka pendek. Karena tekanan-tekanan inilah yang pada akhirnya akan memaksa 

manajemen untuk selalu melakukan perubahan-perubahan strategi bisnis maupun 

melakukan earning management dalam proses pelaporan keuangannya. 

Selain timbulnya tekanan dari pihak investor, persaingan yang semakin 

ketat dalam dunia bisnis ikut mendorong manajemen perusahaan untuk 

menampilkan kinerja terbaiknya melalui informasi laporan keuangan. Oleh karena 

itu, manajemen akan cenderung membuat informasi laba dalam laporan keuangan 

sehingga terlihat baik. 

 Pentingnya informasi laba disadari oleh manajemen sehingga manajemen 

cenderung melakukan disfunctional behaviour (perilaku tidak semestinya) yang 

dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi dalam konsep teori keagenan di mana 

tiap-tiap pihak, baik principal selaku pemegang saham maupun agent selaku 

manajemen perusahaan mempunyai perbedaan kepentingan dan ingin 

memperjuangkan kepentingan masing-masing sehingga mendorong manajer untuk 

melakukan manajemen laba atau manipulasi atas laba (Assih dan Gudono, 2000).  

Umumnya, manipulasi laba dilakukan dengan mengurangi fluktuasi laba 

dan memaksimalkan atau meminimalkan laba tergantung motivasi manajer dalam 
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memanipulasi laba tersebut. Bentuk manipulasi laba dengan mengurangi fluktuasi 

laba bertujuan agar jumlah laba suatu periode tidak terlalu berbeda dengan jumlah 

periode sebelumnya dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk 

memperkecil atau memperbesar jumlah laba dengan mempertimbangkan tingkat 

pertumbuhan normal yang diharapkan pada periode tersebut, sehingga dalam 

aliran laba akan stabil antara periode satu dengan periode lainnya.  

Manajemen laba didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengambil 

langkah-langkah yang disengaja dalam batas-batas prinsip akuntansi yang berlaku 

umum (Beattie et.al, 1994). Pola pembentukan manajemen laba yaitu: (1). taking 

bath atau big bath, dilakukan agar laba pada periode berikutnya menjadi lebih 

tinggi dari seharusnya. Hal ini dimungkinkan karena manajemen menghapus 

beberapa aktiva dan membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang pada 

periode sekarang, (2). income minimization, yang dilakukan agar laba periode 

sekarang lebih rendah dari seharusnya, (3). income maximation yang dilakukan 

agar laba periode sekarang lebih tinggi dari yang seharusnya, (4) income 

smoothing yang dilakukan agar laba pada suatu periode tidak terlalu berbeda dari 

laba periode sebelumnya dan atau periode berikutnya, (5) timing revenue and 

expense recognition yang dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu berkaitan 

dengan timing suatu transaksi (Scott, 2003). 

Perataan laba merupakan usaha untuk mengurangi fluktuasi laba dengan 

cara melakukan tindakan manipulasi laba, sehingga jumlah laba pada periode 

berjalan dengan periode sebelumnya tidak jauh berbeda. Koch (1981) 

mendefinisikan perataan laba sebagai cara yang digunakan oleh manajemen untuk 
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mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang 

diinginkan baik secara artifisial (melalui metode akuntansi) maupun secara riil 

(melalui transaksi). Artificial Smoothing merupakan perataan laba dengan 

menerapkan prosedur akuntansi untuk memindahkan biaya dan/atau pendapatan 

dari satu periode ke periode lainnya. Sedangkan, Real Smoothing merupakan 

suatu transaksi yang sesungguhnya untuk dilakukan atau tidak dilakukan berdasar 

pengaruh perataannya pada laba.  

Hector (1999) dalam Jatiningrum (2000) menyatakan bahwa perataan laba 

merupakan salah satu hal yang biasa dilakukan untuk menyalahgunakan aturan 

laporan keuangan, sehingga para pengguna laporan keuangan seharusnya 

mewaspadainya. Tindakan perataan laba menyebabkan pengungkapan informasi 

mengenai penghasilan laba menjadi menyesatkan dan mengakibatkan terjadinya 

kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan perusahaan, khususnya pihak eksternal. Menurut Juniarti dan Carolina 

(2005) ada berbagai macam tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen dalam 

perataan laba yaitu (1) mencapai keuntungan pajak, (2) untuk memberikan kesan 

baik dari pemilik dan kreditor terhadap kinerja manajemen, (3) mengurangi 

fluktuasi pada pelaporan laba dan mengurangi risiko, sehingga harga sekuritas 

yang tinggi menarik perhatian pasar, (4) untuk menghasilkan pertumbuhan profit 

yang stabil, dan (5) untuk mempertahankan posisi atau kedudukan mereka dalam 

perusahaan. 

Praktik perataan laba merupakan fenomena yang umum dan banyak 

dilakukan di berbagai negara. Praktik perataan laba ini jika dilakukan dengan 
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sengaja akan menyebabkan pengungkapan mengenai informasi laba yang 

menyesatkan. Hal ini dapat menyebabkan investor tidak dapat memperoleh 

informasi yang akurat dan memadai mengenai laba untuk mengevaluasi hasil dan 

risiko dari portofolio mereka.  

Di Indonesia kasus manajemen laba terjadi pada perusahaan-perusahaan 

besar. Beberapa kasus besar yang terjadi terkait mengenai audit failure pada 

perusahaan PT. Indofarma Tbk, PT. Ades Alfindo dan PT. Great River 

Internasional . Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam terhadap PT Indofarma 

Tbk (Badan Pengawas Pasar Modal, 2004), ditemukan bukti bahwa nilai barang 

dalam proses dinilai lebih tinggi dari nilai yang seharusnya dalam penyajian nilai 

persediaan barang dalam proses pada tahun buku 2001 sebesar Rp28,87 miliar. 

Akibatnya penyajian terlalu tinggi (overstated) persediaan sebesar Rp28,87 miliar, 

harga pokok penjualan disajikan terlalu rendah (understated) sebesar Rp28,87 

miliar, sehingga laba bersih pun disajikan terlalu tinggi (overstated) dengan nilai 

yang sama. Salah satu penyebab disajikannya laba bersih yang terlalu tinggi 

adalah untuk mengurangi tingkat fluktuasi laba yang signifikan dari periode 

sebelumnya. Pada tahun yang sama juga PT Ades Alfindo melakukan overstated 

dari nilai yang seharusnya dilaporkan, akibatnya mengacu pada penyajian laba 

yang lebih tinggi. 

Kasus PT Ades Alfindo terungkap pada tahun 2004 ketika manajemen 

baru PT Ades menemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan Periode 2001-

2004. Manajemen melaporkan angka penjualan riil lebih rendah daripada yang 

sebenarnya terjadi. Hal ini luput karena dalam laporan keuangan yang disajikan 
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PT Ades tidak memasukkan volume penjualan dalam laporan keuangan yang telah 

diaudit.  

Kasus lain yang berkaitan dengan manajemen laba yaitu pada  PT. Great 

River Internasional. Sejak Agustus 2005, Bapepam menyidik akuntan publik yang 

mengaudit laporan keuangan Great River tahun buku 2003. Bapepam telah 

menemukan adanya: Overstatement atas penyajian akun penjualan dan piutang 

dalam Laporan Keuangan PT. Great River Internasional per 31 Desember 2003; 

dan Penambahan aktiva tetap perseroan, khususnya yang terkait dengan 

penggunaan dana hasil emisi obligasi, yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 

Ketua Bapepam Fuad Rahmany menyatakan telah menemukan adanya indikasi 

konspirasi dalam penyajian laporan keuangan perusahaan tekstil tersebut. Dalam 

kasus Great River ini, akuntan dengan emitennya terlibat konspirasi. Tapi dia 

tidak bersedia menjelaskan secara detail praktek konspirasi dalam penyajian 

laporan keuangan Great River itu.  

Penelitian tentang perataan laba telah banyak dilakukan, hasil dari 

penelitian tersebut tidak memberikan kesimpulan yang konsisten terhadap faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan perataan laba. 

Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya, Budiasih (2009) menunjukan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. 

Sedangkan pada penelitian Suwito dan Arleen (2005) menunjukan bahwa ukuran 

perusahaan secara statistik tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba, hal 

ini berarti menunjukan bahwa tindakan perataan laba dapat dilakukan baik itu 

oleh perusahaan besar maupun kecil. Moses (1987) dalam Widaryanti 
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menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki 

dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan 

dengan perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan-perusahaan yang lebih 

besar menjadi subjek pemeriksaan (pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah 

dan masyarakat umumnya atau general public). 

Hasil penelitian Santoso (2010) menunjukkan bahwa Net Profit Margin 

atau margin penghasilan bersih mempengaruhi praktik perataan laba, karena rata-

rata perusahaan belum memiliki kinerja yang cukup baik, sehingga manajemen 

melakukan praktik perataan laba untuk memperbaiki kinerja perusahaan agar 

terlihat efektif dimata investor. NPM yang diukur dengan rasio antara laba bersih 

setelah pajak sering digunakan oleh investor sebagai dasar pengambilan 

keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan sebagai tujuan perataan 

laba oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba dan menunjukkan kepada 

pihak luar bahwa kinerja manajemen perusahaan tersebut telah efektif (Azhari, 

2010). Hasil penelitian yang dilakukan Santoso dan Azhari bertentangan dengan 

Masodah (2007) yang menyatakan bahwa net profit margin tidak berpengaruh 

terhadap tindakan perataan laba. 

Jin dan Machfoedz (1998) dalam Rahmawati (2012) menjelaskan bahwa 

variable debt to equity ratio berpengaruh terhadap perataan laba berdasar adanya 

indikasi perusahaan melakukan perataan laba untuk menghindari pelanggaran 

perjanjian utang dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan tersebut untuk 

melunasi utangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan Santoso (2010) yang menyatakan bahwa DER 
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berpengaruh terhadap praktik perataan laba karena perusahaan yang mengalami 

default (tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo) disebabkan  

kesulitan keuangan akan sangat rentan melakukan praktik perataan laba. Tetapi 

bertentangan dengan hasil penelitian Masodah (2007) dan Istianah (2006) yang 

menyatakan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba.  

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba 

pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia sejauh ini telah banyak 

dilakukan, namun hasil penelitian-penelitian tersebut belum konsisten satu sama 

lain sehingga penulis tertarik untuk menguji kembali faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba yaitu ukuran perusahaan, net profit 

margin, dan debt to equity ratio. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada 

perusahaan pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Alasan dipilihnya sektor industri barang konsumsi karena industri 

tersebut selama tahun 2013 mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan sektor lainnya, yakni sebesar 44% (Sumber: 

www.kemenperin.go.id). Diduga perusahaan sektor industri melakukan perataan 

laba sehingga laporan keuangannya terlihat baik sehingga menarik investor untuk 

menanamkan modalnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan 

pada sektor tersebut.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul : 

http://www.kemenperin.go.id/
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“PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, NET PROFIT MARGIN 

DAN DEBT TO EQUITY RATIO TERHADAP PRAKTIK PERATAAN 

LABA (PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SEKTOR INDUSTRI 

BARANG KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA)” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis 

mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan 

pembahasan adalah :  

1. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan 

laba (income smoothing) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Apakah Net Profit Margin (NPM) berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba (income smoothing) pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Apakah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba (income smoothing) pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Apakah Ukuran Perusahaan, Net Profit Margin (NPM), dan Debt to Equity 

Ratio berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba (income 

smoothing) pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis 

mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, NPM (Net Profit Margin), dan Debt to 

Equity Ratio terhadap praktik perataan laba (income smoothing) pada perusahaan 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2011-2013.   

Sedangkan tujuan dari penelitian ini, bila dikaitkan dengan rumusan yang 

telah dikemukakan adalah : 

1. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan 

terhadap praktik perataan laba pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

2. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh NPM (Net Profit 

Margin) terhadap praktik perataan laba pada perusahaan sektor industri 

barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh DER (Debt to Equity 

Ratio) terhadap praktik perataan laba pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

4. Untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, 

NPM (Net Profit Margin), dan Debt to Equity Ratio terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan bagi: 
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1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan, 

dan pemahaman yang lebih luas bagi penulis mengenai faktor-faktor (Ukuran 

Perusahaan, NPM, dan DER) yang mempengaruhi praktik perataan laba pada 

perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.  

2. Bagi Investor dan Perusahaan  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi 

para pelaku dunia usaha dan bisnis seperti investor dan perusahaan go public 

yang termasuk ke dalam sektor industri barang konsumsi, sehingga dapat 

mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan, NPM, dan DER terhadap praktik 

perataan laba. 

3. Bagi Pihak Lain 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber 

informasi bagi penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini mengambil sample pada perusahaan sektor industri barang 

konsumsi yang telah go public di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. 

Pengambilan sumber data diperoleh dari internet melalui situs www.idx.co.id dan 

Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia yang berlokasi di Jalan Veteran no.10 

Bandung. Jangka waktu yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian  

dimulai pada bulan Februari-April 2015. 

 

http://www.idx.co.id/

