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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dengan semakin pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia dewasa 

ini, maka peranan laporan keuangan menjadi semakin penting. Bagi investor, 

informasi akuntansi merupakan data dasar dalam melakukan analisis saham serta 

untuk memprediksi prospek earning dimasa yang mendatang. Informasi laba 

merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai 

kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang 

representative dalam jangka panjang. Pada saat melakukan transaksi perdagangan 

di pasar modal, investor harus berhati-hati dalam mengambil keputusan investasi. 

Praktik perataan laba merupakan fenomena yang umum terjadi sebagai usaha 

manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan. Tiga faktor yang 

meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage operasi digunakan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi indeks perataan laba. 

Selain bertanggungjawab untuk menampilkan performa terbaik 

perusahaan, manajemen juga bertanggungjawab untuk menyediakan laporan 

keuangan bagi semua pihak yang berkepentingan baik pihak intern atau ekstern 

perusahaan dengan informasi akuntansi perusahaan. Laporan keuangan 

merupakan sarana komunikasi yang berguna sebagai penghubung pihak-pihak 

yang berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak internal (manajemen) 

maupun pihak eksternal (pemegang saham, kreditur, pemerintah, dan sebagainya). 
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Perhatian para investor yang terpusat pada informasi laba membuat 

manajemen memanipulasi data dengan cara meratakan laba. Perataan laba adalah 

cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang 

dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik melalui metode 

akuntansi atau transaksi. Praktik perataan laba terkait erat dengan konsep 

manajemen laba. Penjelasan tentang manajemen laba dengan menggunakan 

pendekatan teori keagenan yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba 

dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manjemen dan pemilik  yang timbul 

ketika semua pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 

kemekmuran yang dikehendakinya. Dalam hubungan keagenan manajer memiliki 

asimetris informasi terhadap pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan 

investor. 

Adapun keuntungan yang diperoleh manajemen dari tindakan perataan 

laba ini adalah: 

1. Skema kompensasi dihubungkan dengan kinerja perusahaan yang 

disajikan dalam laba akuntansi yang dilaporkan, karena setiap fluktuasi 

dalam laba akan berpengaruh langsung dalam kompensasi. 

2. Fluktuasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi 

pemilik untuk mengganti manajemen dengan cara pengambilan atau 

penggantian manajemen secara langsung. 

Berdasarkan uraian diatas menjadi latar belakang mengapa penelitian ini 

dilakukan. Dengan demikain penulis memberikan judul untuk penelitian ini : 
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�PENGARUH PROFITABILITAS, RESIKO KEUANGAN, NILAI 

PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN MODAL TERHADAP 

PRAKTIK PERATAAN LABA.� 

1.2 Rumusan Masalah  

Berawal dari teori keagenan (agency theory) antara principle (pemilik ) 

dan agent (management) yang menimbulkan adanya perbedaan kepentingan 

diantara keduanya. Perbedaan kepentingan tersebut terjadi karena principle 

(pemilik) dengan agent (manajemen) mempunyai tujuan masing �masing uuntuk 

meningkatkan kemakmuran yang dikehendaki oleh dua pihak tersebut. 

Manajemen seabgai pengelola perusahaan cenderung lebih mengtahui mengenai 

kondisi keuangan perusahaan dibandingkan dengan para pemegang saham. Hal 

inilah yang  mendorong manajemen untuk melakukan praktik perataan laba agar 

laporan yang dihasilkan tampak stabil karena hal tersebut sangat disukai oleh para 

investor yang cenderung lebih menyukai laporan keuangan yang stabil tiap 

periodenya.  Dengan adanya praktik perataan laba yang dilakukan oleh 

perusahaan informasi laba yang dihasilkan dapat menyesatkan para pemangku 

kepentingan perusahaan terutama dalam hal pengambilan keputusan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah Profitabilitas  berepengaruh terhadap praktik perataan laba 

yang dilakukan oleh perusahaan ? 
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2. Apakah risiko keuangan berpengaruh terhadap praktik perataan 

laba yang dilakukan oleh perusahaan ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan 

laba yang dilakukan oleh perusahaan ?  

4. Apakah struktur kepemilikan modal berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan ? 

5. Apakah pengaruhnya signifikan terhadap praktik perataan laba ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian  

1.3.1  Maksud Penelitian  

Adapun maksud penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan 

pengujian secara empiris sejauh mana tingkat profitabilitas, risiko keuangan, nilai 

perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap praktik perataan laba yang 

dilakukan oleh perusahaan. 

1.3.2 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah :  

Untuk mendapatkan bukti empiris besarnya pengaruh profitabilitas, risiko 

keuangan, nilai perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap praktik 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan.  

1.4 Kegunaan Penelitian  

Penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi pihak � pihak 

yang bersangkutan, kegunaan tersebut dapat berdampak praktis dan teoritis. 
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1.4.1 Kegunaan Praktis  

1. Bagi Penulis 

Adapun keguanaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut Untuk menambah wawasan pemikiran dalam 

hal akuntansi khususnya pengaruh profitabilitas, risiko keuangan, nilai 

perusahaan, dan struktur kepemilikan terhadap praktik perataan laba 

yang dilakukan oleh perusahaan. 

2. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan 

yang berguna dalam menerapkan kebijakan perusahaan di bidang 

keuangan. 

1.4.2 Kegunaan bagi Pengembangan Ilmu 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Pengambangan Ilmu 

yanga berhunbungan dengan ilmu disiplin ilmu ekonomi khususnya bidang 

akuntansi. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Pojok Bursa 

Universitas Widyatama yang beralamat di Jalan Cikutra No.204 Bandung. 

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Maret 2012 sampai dengan selesai.


