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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan perusahaan pada 

suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja 

perusahaan. Laporan keuangan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban 

manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Menurut 

Standar Akuntansi Keuangan (2009) laporan keuangan bertujuan untuk 

menyediakan informasi menyangkut posisi keuangan, kinerja, laporan atas arus 

kas, serta laporan perubahan modal suatu perusahaan yang bermanfaat bagi 

sejumlah pengguna sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan 

ekonomi. 

Laporan keuangan digunakan oleh berbagai pihak dengan kepentingan 

yang berbeda-beda, oleh karena itu laporan keuangan yang disajikan harus 

mengandung informasi yang dapat diandalkan dengan memenuhi kriteria atau 

standar yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

pengambilan keputusan. Standar Akuntansi Keuangan (2009) menetapkan 

kriteria yang harus dimiliki informasi akuntansi agar berguna bagi pengambilan 

keputusan. Salah satu kriteria tersebut adalah relevan dan reliable. Informasi 

akuntansi dikatakan relevan bila dapat mempengaruhi keputusan, baik 

menguatkan ataupun merubah harapan para pembuat keputusan. Sedangkan 

dikatakan reliable bila informasi dapat dipercaya dan menyebabkan penggunanya 
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bergantung pada informasi yang terkandung dalam laporan tersebut. Walaupun 

berbagai standar dan kriteria penyajian informasi dalam laporan keuangan telah 

ditetapkan, namun pada kenyataannya proses penyampaian informasi keuangan 

dari manajemen kepada para pengguna laporan keuangan (stakeholders) tidaklah 

sempurna bahkan cenderung tidak transparan. 

Perhatian para pengguna laporan keuangan seringkali hanya ditujukan 

pada informasi laba tanpa memperhatikan bagaimana laba tersebut dihasilkan. 

Sebagaimana disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Concepts 

(SFAC) No.1 paragraf 22 tahun 2007 tentang tujuan akuntansi untuk 

perusahaan bisnis, pada umumnya informasi laba menjadi perhatian utama 

pengguna laporan keuangan untuk menilai kinerja atau pertanggungjawaban 

manajemen karena informasi laba dinilai dapat membantu stakeholders dalam 

melakukan penaksiran atas earning power perusahaan dan risiko investasi atau 

kredit. Hal ini menyebabkan para investor cenderung lebih memperhatikan laba 

dalam laporan laba rugi sebagai dasar pengambilan keputusannya. 

Manajemen menyadari perilaku investor yang lebih mengutamakan angka 

laba tanpa memperhatikan bagaimana laba tersebut dihasilkan. Hal ini dapat 

mendorong manajemen melakukan perilaku yang tidak semestinya (dysfunctional 

behaviour)  dengan mempercantik laporan keuangan agar sesuai dengan harapan 

dan ekspektasi investor. Sebagaimana dikemukakan oleh Belkaoui (2006): 

“The practice of income smoothing is facilitated in the flexibility of GAAP 

as well as the many possible interpretations of some of the principles put 

forward in GAAP, a purposeful intervention by management in the 

earnings determination process, usually to satisfy selfish objectives by  

reducing abnormal variations in earnings to the extent allowed under 

sound accounting and management principles.” 
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Aturan akuntansi memberi kebebasan bagi manajemen dalam memilih dan 

menginterpretasi metode akuntansi yang akan digunakan dalam menyusun laporan 

keuangannya. Hal itu memberikan celah bagi manajemen untuk memanfaatkan 

metode-metode akuntansi dalam pencatatan laporan keuangannya agar mampu 

menyajikan informasi keuangan sesuai dengan keinginan manajemen. Salah satu 

bentuk perilaku tidak semestinya (dysfunctional behaviour) yang sering dilakukan 

manajemen adalah dengan melakukan intervensi terhadap laba yang akan 

dilaporkan yaitu dengan praktik perataan laba (income smoothing). 

Wild, Subranyam, Halsey (2007) merumuskan definisi Income 

Smoothing sebagai berikut: 

“Smoothing of income is a way of removing volatility in earnings by 

leveling off the earnings peaks and raising the valleys.” 

 

Sedangkan menurut Beattie, Brown, Ewers, John, Manson, Thomas, dan  

Turner  (1994)  Income Smoothing  adalah : 

“In terms of the reduction in earning variability over a number of period, 

or, within a single period, of the movement towards an expected level of 

reported earnings.” 

 

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Income 

Smoothing merupakan tindakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang 

dilaporkan dengan menurunkan tingkat laba yang dinilai terlalu tinggi dan 

menaikkan tingkat laba yang dinilai terlalu rendah agar mencapai tren atau level 

tertentu yang diinginkan. Hal itu dilakukan untuk melunakkan variabilitas laba 

setiap tahunnya, dengan mengalihkan pendapatan dari tahun yang baik ke tahun 

yang dinilai buruk. Income smoothing dipandang sebagai tindakan manajemen 
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untuk melindungi perusahaan dan manajemen dalam mengantisipasi kejadian-

kejadian yang tidak terduga demi keuntungan pihak-pihak yang terlibat. Banyak 

perusahaan percaya bahwa harga saham mereka akan meningkat apabila laba 

bersih yang dilaporkan meningkat secara konstan setiap tahunnya. Akibatnya 

perusahaan akan memilih prosedur akuntansi yang mampu meningkatkan laba 

untuk memenuhi target dan harapan investor. 

Income smoothing memang tidak menyalahi prinsip akuntansi yang 

berterima umum karena income smoothing tidak mengandalkan pemalsuan atas 

laporan keuangan, tetapi mengandalkan kebijakan akuntansi yang memberikan 

kebebasan pada perusahaan untuk menginterpretasikan, memilih, dan 

menggunakan metode akuntansi tertentu dalam pencatatan laporannya demi 

meningkatkan kesejahteraan dan nilai perusahaan di pasar modal. Namun income 

smoothing dinilai dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap 

perusahaan, menurunkan kualitas laporan keuangan, dan memberikan informasi 

yang tidak relevan bagi para pengguna laporan keuangan. 

Saat ini tindakan yang disengaja untuk meratakan atau menormalisasikan 

tingkat fluktuasi laba dipandang normal bagi perusahaan karena beberapa faktor. 

Terdapat berbagai macam proxy dalam karakteristik perusahaan yang digunakan 

untuk mengukur faktor-faktor yang dapat memotivasi manajemen dalam 

melakukan tindak perataan laba. Beberapa faktor di antaranya adalah 

pertimbangan berdasarkan perhitungan rasio financial leverage (DER), return on 

asset (ROA), net profit margin (NPM), klasifikasi winner/losser stock pada bursa 

saham dan ukuran perusahaan. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian 
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Suwito dan Herawaty (2005). Menurut Suwito dan Herawaty (2005), 

penggunaan variabel rasio financial leverage, rasio profitabilitas (terdiri atas rasio 

return on asset dan rasio net profit margin), klasifikasi winner/losser stock, dan 

ukuran perusahaan sebagai indikator karakteristik perusahaan didasarkan pada dua 

fungsi utama laba yang dirumuskan oleh Anthony dan Reece (1989). Fungsi laba 

yang pertama adalah sebagai alat pengukur efisiensi kinerja dan alat prediksi laba 

masa depan yang diproyeksikan lewat rasio profitabilitas. Pemilihan rasio return 

on asset dan rasio net profit margin sebagai dasar pengukuran profitabilitas 

karena return on asset terkait erat dengan efisiensi manajemen dalam 

memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba, sedangkan penggunaan rasio net 

profit margin karena rasio net profit margin melibatkan dua komponen utama 

pengukur perataan laba dalam Indeks Eckel, yaitu laba dan penjualan. Fungsi laba 

yang kedua adalah mempengaruhi jumlah dana yang dapat dihimpun perusahaan 

lewat pasar modal maupun kredit. Fungsi laba ini terkait erat dengan rasio 

financial leverage yang digunakan sebagai pengukur struktur modal perusahaan, 

klasifikasi winner/losser stock dalam pasar modal sebagai pengukur return saham, 

dan ukuran perusahaan sebagai faktor yang diindikasi berperan penting dengan 

kebutuhan dana untuk menjalankan aktivitas operasionalnya yang diperoleh baik 

lewat penjualan saham maupun utang. 

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

tentang Income Smoothing dengan judul : 

“Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindak Perataan Laba” 

(Studi pada Sektor Manufaktur Listed di BEI Periode 2009-2011) 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun masalah yang akan diteliti dapat diidentifikasikan sebagai     

berikut: 

1. Apakah secara simultan karakteristik perusahaan yang terdiri atas rasio 

financial leverage, rasio return on asset, rasio net profit margin, klasifikasi 

winner/losser stock, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

tindak perataan laba. 

2. Apakah secara parsial rasio financial leverage berpengaruh signifikan 

terhadap tindak perataan laba. 

3. Apakah secara parsial rasio return on asset berpengaruh signifikan terhadap 

tindak perataan laba. 

4. Apakah secara parsial rasio net profit margin berpengaruh signifikan terhadap 

tindak perataan laba. 

5. Apakah secara parsial klasifikasi winner/losser stock berpengaruh signifikan 

terhadap tindak perataan laba. 

6. Apakah secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 

tindak perataan laba. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah secara simultan karakteristik perusahaan yang 

terdiri atas rasio financial leverage, rasio return on asset, rasio net profit 

margin, klasifikasi winner/losser stock, dan ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap tindak perataan laba. 
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2. Untuk mengetahui apakah secara parsial rasio financial leverage berpengaruh 

signifikan terhadap tindak perataan laba. 

3. Untuk mengetahui apakah secara parsial rasio return on asset berpengaruh 

signifikan terhadap tindak perataan laba. 

4. Untuk mengetahui apakah secara parsial rasio net profit margin berpengaruh 

signifikan terhadap tindak perataan laba. 

5. Untuk mengetahui apakah secara parsialk klasifikasi winner/losser stock 

berpengaruh signifikan terhadap tindak perataan laba. 

6. Untuk mengetahui apakah secara parsial ukuran perusahaan berpengaruh 

signifikan terhadap tindak perataan laba. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Dari data dan informasi yang dikumpulkan berdasarkan hasil penelitian 

dan studi kepustakaan, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi :  

1. Investor dan Masyarakat 

Dapat memberikan gambaran mengenai praktik perataan laba sehingga baik 

investor maupun masyarakat dapat membuat keputusan investasi yang tepat. 

2. Bagi Akademisi 

Dapat menambah literatur dan kajian mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik perataan laba. Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat memacu penelitian yang lebih baik mengenai praktik perataan laba di 

masa yang akan datang. 
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3. Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi praktik perataan laba. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2009-2011 melalui website www.idx.com 

dan Indonesian Capital Market Directory (ICMD) tahun 2011. Waktu penelitian 

berlangsung mulai bulan April 2012 sampai dengan bulan September 2012. 


