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1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan perekonomian Indonesia yang semakin cepat menuntut perusahaan-

perusahaan untuk mencari sumber-sumber dana baru demi menjamin kelangsungan hidup

perusahaan tersebut. Kelangsungan hidup perusahaan itu sendiri dapat dipengaruhi oleh

berbagai aspek, diantaranya adalah ketersediaan dana dan akses perusahaan terhadap

sumber dana yang tersedia. Beberapa tahun kebelakang, sumber dana yang paling populer

dan dikenal oleh masyarakat adalah perbankan. Namun, belakangan setelah dibukanya

Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta), mulai banyak dikenal sumber

pendanaan dari masyarakat melalui pasar modal, yang diharapkan mampu menjadi

alternatif baru bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia di samping perbankan.

 Peranan pasar modal sangatlah penting, yaitu sebagai lembaga yang dapat

melakukan pemupukan modal dan mobilisasi dana secara produktif. Selain itu pasar

modal juga berperan dalam proses alokasi dana masyarakat. Pada sektor keuangan, pasar

modal dapat memberikan suatu alternatif baru bagi dunia usaha untuk melakukan

investasi.

 Krisis moneter tahun 1997 yang melanda Asia menunjukan bahwa negara tidak

dapat hanya bertumpu pada satu sektor saja, perbankan misalnya. Terbukti negara-negara

yang memiliki pasar modal yang kuat cenderung lebih cepat pulih dari krisis. Indonesia,

yang pada waktu itu hanya bertumpu pada sektor perbankan mengalami krisis

berkepanjangan yang akibatnya masih terasa sampai saat ini.

 Pemerintah telah mengambil pelajaran dari krisis 1997. berbagai langkah telah

dilakukan untuk menarik calon investor agar mau menanamkan modalnya di Indonesia.

Pada 3 September 1997 pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membolehkan investor

asing untuk memiliki saham-saham dengan jumlah yang tidak terbatas. Pada

perkembangannya, seiring dengan membaiknya stabilitas sosial ekonomi di Indonesia

investor asing mulai tertarik untuk menanamkan modalnya. Hal ini mampu membuat roda

perekonomian mulai berjalan kembali, sektor riil pun mulai kembali bergairah.

 Investasi pada saham dapat memberikan keuntungan yang besar, namun juga

berpeluang memberikan kerugian yang cukup besar bagi investor. Oleh karena itu,



investor akan selektif dan berhati-hati dalam menentukkan di perusahaan mana atau di

negara mana dia akan berinvestasi.

 Untuk melakukan keputusan dalam berinvestasi, investor perlu memahami dan

menganalisa dengan baik kondisi-kondisi yang terjadi di pasar modal, baik itu kondisi

pasar atau kondisi perusahaan dimana investor menanamkan modalnya. Tujuannya adalah

supaya investor dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas terhadap kemampuan

perusahaan untuk tumbuh dan berkembang dimasa mendatang.

 Dalam melakukan analisis tersebut, investor membutuhkan informasi yang

akurat, lengkap, dan berkualitas sehingga bisa diambil keputusan investasi yang tepat dan

menguntungkan. Salah satu sumber informasi yang paling sering digunakan investor

adalah laporan keuangan. Laporan keuangan menjadi sangat penting bagi investor karena

informasi yang terkandung didalamnya dapat digunakan untuk memprediksi keuntungan

atau risiko yang akan diperoleh dimasa yang akan datang. Laporan keuangan berisikan

informasi berupa data historis mengenai keadaan keuangan perusahaan dan kinerja

perusahaan.

 Namun, meskipun laporan keuangan memuat berbagai informasi keuangan dan

akuntansi, dalam prakteknya investor cenderung lebih memfokuskan perhatiannya pada

laba. Seringkali perhatian investor hanya terpusat pada informasi laba tanpa

memperhatikan bagaimana laba tersebut dihasilkan. Hal ini sesuai dengan Statement

Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 yaitu 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 dimasa yang akan datang. Adanya kecenderungan

investor untuk lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya

manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan tingkat pencapaian laba. Sehingga

mendorong timbulnya perilaku menyimpang (disfunctional behaviour) yang salah satu

bentuknya adalah earnings management.

 Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh para manajer atau para

pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena

mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Salah satu bentuk

dari manajemen laba yang dilakukan manajer adalah perataan laba (income smoothing)

yang dilakukan dengan cara mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan perusahaan,

sehingga perusahaan menjadi tampak lebih stabil. Hal ini bertujuan untuk menarik para

investor karena investor lebih menyukai perusahaan yang pertumbuhan labanya stabil,



sehingga memudahkan dalam meramalkan arus kas di masa datang. Selain itu,

pertumbuhan laba yang stabil juga memberikan rasa aman karena kinerja yang stabil

berarti return yang stabil pula.

 Menurut Scoot (2003) praktik income smoothing merupakan suatu bagian dari

creative accounting yang paling populer dan paling sering dilakukan untuk mengurangi

volatilitas laba bersih, perusahaan juga meratakan laba bersihnya untuk pelaporan

eksternal dengan maksud sebagai pelaporan informasi internal perusahaan kepada pasar

dalam meramalkan laba jangka panjang perusahaan. Praktik income smoothing

merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk menekan variasi dalam

laba. Hal ini dilakukan agar laba yang dilaporkan tidak fluktuatif dimana jumlah laba satu

periode tidak terlalu besar dibandingkan dengan jumlah laba periode sebelumnya.

Sehingga laba yang dilaporkan terlihat stabil pertumbuhannya sesuai dengan tingkat

pertumbuhan normal yang diharapkan pada periode itu. Jadi, praktik perataan laba

merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk menekan variasi dalam

laba.

 Berbagai penelitian mengenai perataan laba telah banyak dilakukan. Faktor-

faktor yang dapat dihubungkan dengan perataan laba adalah leverage operasi, kebijakan

akuntansi mengenai laba, perbedaan laba aktual dan laba normal, harga saham,

kebangsaaan, winner/losser stocks, kelompok usaha, profitabilitas, dan besaran

perusahaan.

 Penelitian yang dilakukan oleh Masodah (2007) yang menguji faktor total aktiva,

profitabilitas, dan debt to equity, menyimpulkan bahwa hanya debt to equity yang

berpengaruh terhadap perataan laba, sedangkan total aktiva dan profitabilitas tidak

berpengaruh.

 Penelitian yang dilakukan oleh Jin dan Machfoedz (1998) yang menguji faktor

kelompok usaha, besaran perusahaan, profitabilitas, dan leverage operasi juga

menyimpulkan hanya leverage operasi yang berpengaruh terhadap perataan laba.

Sedangkan faktor-faktor lainnya tidak berpengaruh.

 Tetapi penelitian yang dilakukan Ashari et. al. (1994) di Singapura menyatakan

bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah mempunyai kecenderungan lebih

besar untuk melakukan perataan laba. Begitu juga dengan Jatiningrum (2000).

 Melihat perbedaan ini penulis merasa tertarik untuk meneliti ulang faktor-faktor

yang mempengaruhi praktik perataan laba. Peneliti hanya meneliti faktor profitabilitas

karena penelitian terhadap faktor ini menyimpulkan hasil yang paling banyak berbeda.



Periode pengamatan dilakukan selama 5 tahun yaitu 2003-2007. pada periode tersebut

Indonesia masih berada dalam tahap pemulihan setelah krisis moneter tahun 1997,

sehingga di duga banyak terjadi praktik perataan laba (income smoothing) yang dilakukan

perusahaan. Penulis memilih perusahaan perbankan sebagai objek penelitian Berdasarkan

uraian diatas penulis bermaksud untuk mengajukan penelitian dengan judul :

“Analisis Perbedaan Tingkat Profitabilitas Perusahaan Perbankan Yang

Melakukan Praktik Perataan Laba“.

1.2. Identifikasi Masalah

 Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, masalah dalam

penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan

profitabilitas tinggi dengan perusahaan profitabilitas rendah yang melakukan praktik

perataan laba.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan

profitabilitas tinggi dengan perusahaan profitabilitas rendah yang melakukan praktik

perataan laba.

1.4. Kegunaan Penelitian

 Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan

pengalaman dalam hal yang berkaitan dengan topik yang diteliti, khususnya

tentang income smoothing.

2. Bagi Investor, penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi dalam

mempertimbangkan keputusan investasinya.

3. Bagi Emitten, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai income

smoothing dalam kaitannya dengan pelaporan keuangan perusahaan.



4. Bagi Pihak lain, penelitian ini dapat menambah referensi dan menjadi masukan

untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai income smoothing.

1.5. Kerangka Pemikiran

 Setiap perusahaan didirikan untuk mendapatkan laba atau untuk dapat

meningkatkan kesejahteraan pemiliknya. Besarnya laba perusahaan pada hakekatnya

yaitu selisih pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Untuk mendapatkan laba yang

diinginkan, pihak manajemen dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien. Laporan

keuangan dapat menjadi sarana untuk menilai seberapa jauh kinerja manajemen atau unit

organisasi yang dipimpinnya. Selain itu, laporan keuangan dapat menjadi alat komunikasi

pihak luar untuk menilai risiko dan kinerja perusahaan.

 Bagi investor, laporan keuangan merupakan dasar dalam melakukan analisis

saham serta untuk memprediksi prospek penting earnings dimasa mendatang. Pada

umumnya perusahaan-perusahaan yang tingkat pertumbuhan labanya stabil dan tidak

berfluktuatif lebih menarik perhatian para investor. Hal ini disadari oleh perusahaan. Oleh

karena itu, perusahaan cenderung untuk melakukan intervensi terhadap laba tanpa

melanggar prinsip-prinsip atau standar akuntansi yang ada melalui perataan laba (income

smoothing), yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan nilai

perusahaan. Prinsip akuntansi yang diterima umum memiliki celah-celah yang dapat

dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan perataan laba secara legal. Manajemen

di izinkan untuk memilih metode atau kebijakan akuntansi yang dianggap sesuai untuk

digunakan pada suatu periode pelaporan.

 Teori keagenan (agency theory) menyatakan bahwa manajemen memiliki

informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan.

Dalam kondisi demikian, manajemen dapat menggunakan informasi yang diketahuinya

untuk memanipulasi laporan keuangan dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya.

Kesenjangan informasi antara kedua pihak memicu munculnya perataan laba. Perataan

laba merupakan perilaku yang rasional didasarkan pada asumsi dalam positive accounting

theory bahwa agen (dalam hal ini manajemen) adalah individu yang rasional yang

memperhatikan kepentingan dirinya. Konsisten dengan asumsi tersebut maka motivasi

yang mempengaruhi pilihan manajer atas kebijakan tertentu adalah memaksimalkan

kepentingannya. Dilihat dari sisi manajemen, Ashari et.al (1994) dan Zuhroh (1996)



mengungkapkan bahwa manajer yang termotivasi untuk melakukan perataan laba pada

dasarnya ingin mendapat berbagai keuntungan ekonomi dan psikologis.

Menurut Dye (1988) perataan laba terjadi karena adanya motivasi internal dan

eksternal (Suwito & Herawaty, 2005) dengan tujuan :

1. Menjelaskan kondisi yang diperlukan untuk melakukan manajemen laba.

2. Mengidentifikasikan pengaruh atas permintaan internal dan eksternal atas

manajemen laba pada kebijakan pengumuman laba perusahaan yang optimal.

3. Menjelaskan manfaat dan kerugian bagi pemegang saham akibat dilakukannya

manipulasi laba.

Sedangkan menurut Foster tujuan perataan laba adalah (Suwito & Herawaty, 2005)

:

1. Memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan tersebut

memiliki resiko yang rendah.

2. Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba

dimasa yang akan datang.

3. Meningkatkan kepuasan relasi bisnis.

4. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen.

5. Meningkatkan kompetensi bagi pihak manajemen.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen

melakukan praktik perataan laba karena arus pendapatan yang stabil dianggap mampu

mendukung tingkat deviden yang lebih tinggi daripada arus pendapatan yang bervariasi,

serta mempunyai efek yang lebih baik bagi nilai perusahaan di pasar dimana resiko

perusahaan dapat dikurangi. Selain itu, perataan laba dimaksudkan untuk mengubah

persepsi investor yang potensial terhadap nilai perusahaan menjadi lebih besar. Pada

intinya, praktik perataan laba dilakukan dengan harapan dapat memberikan pengaruh

yang menguntungkan bagi nilai saham dan penilaian kinerja manajer (Assih &

Gudono, 2000).

Suwito dan Herawaty (2005) membuktikan bahwa praktik perataan laba juga

dilakukan di Indonesia. Perataan laba dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ashari

et.al (1994) melaporkan bahwa terdapat indikasi perataan laba dan laba operasi

merupakan sasaran umum yang digunakan dalam melakukan perataan laba, serta perataan

laba cenderung dilakukan oleh perusahaan yang profitabilitasnya rendah. Penelitian lain

di Indonesia menyediakan bukti bahwa praktik perataan laba telah terdapat pada

perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mengindikasikan



faktor-faktor yang dapat mendorong praktik perataan laba diantaranya leverage operasi,

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kelompok usaha.

 Dalam penelitian ini, penulis akan menguji profitabilitas sebagai faktor yang

mempengaruhi perataan laba. Profitabilitas diduga sebagai faktor yang mempengaruhi

perataan laba karena secara logis terkait langsung dengan objek perataan laba.

Profitabilitas merupakan ukuran penting untuk menilai sehat atau tidaknya perusahaan

yang mempengaruhi investor untuk membuat keputusan. Perusahaan yang

profitabilitasnya rendah diduga mempunyai kecenderungan yang lebih besar untuk

meratakan labanya. Dapat diduga bahwa fluktuasi laba yang akan memberi dampak pada

makin rendahnya profitabilitas akan mendorong manajemen untuk meratakan labanya,

apalagi jika perusahaan menetapkan skema kompensasi bonus berdasarkan besarnya laba

yang dihasilkan.

 Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Imsar (Fakultas Ekonomi

Universitas Widyatama, 2006) dengan judul “Analisis Perbedaan Ukuran Perusahaan

pada Perusahaan yang Melakukan Praktik Perataan Laba” menyimpulkan bahwa terdapat

perbedaan yang signifikan antara perusahaan besar dengan perusahaan kecil yang

melakukan praktik perataan laba (income smoothing), serta perusahaan publik khususnya

sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta memiliki kecenderungan untuk

melakukan praktik perataan laba. Kelebihan penelitian terdahulu, menunjukkan korelasi

antara ukuran perusahaan terhadap praktik perataan laba. Kekurangan penelitian

terdahulu tidak menunjukkan perbedaan tingkat profitabilitas antara perusahaan perata

laba dengan perusahaan bukan perata laba.

 Setelah melihat penelitian terdahulu terdapat beberapa perbedaan yang terletak

pada : laporan keuangan  penelitian terdahulu adalah laporan keuangan periode tahun

2000 sampai tahun 2005, sedangkan pada penelitian yang saat ini akan dilakukan, laporan

keuangan yang akan diteliti adalah laporan keuangan periode tahun 2003 sampai tahun

2007. Perbedaan berikutnya, terletak pada jenis objek yang diteliti, pada penelitian

terdahulu  objek yang diteliti adalah perusahaan yang bergerak di sektor industri,

sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan saat ini adalah perusahaan sektor

perbankan yang telah terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia.

 Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka penulis merumuskan hipotesis

sebagai berikut:



Terdapat perbedaan yang signifikan antara perusahaan profitabilitas

tinggi dengan perusahaan profitabilitas rendah yang  melakukan praktik perataan

laba

1.6. Metodologi Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif

analitis, yang bertujuan membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan

akurat mengenai fakta-fakta yang ada, penelitian ini menerangkan juga hubungan,

menguji hipotesis dan mendapatkan makna dari fakta yang ada.

Penulis memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini dengan

cara:

1. Library research (penelitian kepustakaan)

Yaitu dengan cara menggunakan data dari buku dan literatur lainnya yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Pengumpulan data sekunder

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapat

dengan mengunjungi situs internet www.idx.co.id dan Indonesian Capital Market

Directory tahun 2003-2007, yaitu berupa informasi perusahaan-perusahaan yang

go public dan laporan keuangan perusahaan tersebut.

1.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

 Penelitian dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek

Indonesia. Bursa Efek Indonesia merupakan sentral penjualan saham yang go public di

Indonesia. Waktu penelitian  dilaksanakan pada bulan April sampai dengan Agustus

2008.

http://www.idx.co.id

