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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen yang baik ialah manajemen yang dapat membaca metode 

akuntansi mana yang lebih merepresentasikan keadaan perusahaan sesungguhnya. 

Sehingga tindakan manajemen cenderung membuat laporan keuangan menjadi 

baik. Tindakan yang dilakukan oleh manajemen tersebut ialah melakukan perataan 

laba. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh manajemen untuk melakukan perataan 

laba dengan berbagai alasan antara lain : (1) menyenangkan kepentingan pemilik 

perusahaan seperti menaikkan nilai perusahaan sehingga akan muncul asumsi 

bahwa perusahaan memiliki risiko ketidakpastian yang cukup rendah (2) 

menaikkan harga saham  yang dimiliki perusahaan (Kirschenheiter dan Melumad 

2002), (3) mempentingkan keperluan pribadi dalam memperoleh kompensasi 

maupun mempertahankan jabatannya (Juniarti dan Corolina, 2005). 

Menurut Sulistyanto (2008), manajemen laba merupakan upaya manajer 

perusahaan untuk mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan 

untuk menyenangkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi 

perusahaan. Kinerja manajemen dapat dinilai dari informasi laba, dimana informasi 

ini membantu mengestimasi kemampuan laba dalam jangka panjang, dan 

memperkirakan risiko-risiko investasi. Laba yang dilaporkan dalam laporan 

keuangan merupakan laba yang dihasilkan dengan metode akrual (IAI, 2009). 
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Investor selalu memfokuskan perhatiannya pada tingkat laba yang 

dihasilkan perusahaan. Inilah alasan yang mendorong manajemen untuk melakukan 

beberapa tindakan disfunctional behaviour (perilaku tidak semestinya), yaitu 

dengan melakukan tindakan manajemen laba. Cahan et, al (2008) menyatakan 

bahwa pola dari manajemen laba ialah perataan laba. Fenomena umum mengenai 

laba ialah praktik perataan laba yang terjadi sebagai usaha manajemen untuk 

mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan (Naseer dam Herlina, 2003). Suatu 

sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi pelaporan 

penghasilan dan memanipulasi variabel-variabel akuntansi atau dengan melakukan 

transaksi-transaksi riil merupakan tindakan perataan laba. 

Menurut Aji dan Mita (2010) bahwa teknik perataan laba (income 

smoothing) yang seringkali digunakan adalah pengelolaan laba yang oportunistik. 

Motivasi manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan karena 

adanya praktik perataan laba. Manajemen tidak menyukai nilai laba yang cenderung 

bergejolak (volatile) karena manajemen berasumsi bahwa pihak yang 

berkepentingan lebih menyukai nilai laba dalam keadaan stabil. Sehingga 

manajemen akan menaikkan laba yang dilaporkan jika jumlah laba yang sebenarnya 

menurun dari laba tahun sebelumnya begitupula sebaliknya (Novita, 2009). Namun 

usaha ini bukan untuk membuat laba suatu periode sama dengan jumlah laba 

periode sebelumnya, karena dalam mengurangi fluktuasi laba itu juga 

dipertimbangkan tingkat pertumbuhan normal yang diharapkan pada periode 

tersebut . 
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Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi manajemen melakukan 

praktik perataan laba, diantaranya adalah profitabilitas,  ukuran perusahaan, risiko 

keuangan. Profitabilitas merupakan faktor yang diduga dapat mempengaruhi 

perataan laba, karena tingkat keuntungan yang dihasilkan terkait langsung dengan 

obyek perataan laba (Ashari et al, 1994). Menurut Purwanto (2005), Rasio 

profitabilitas dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aset atau hasil 

untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan keuntungan yang dicapai oleh 

perusahaan tersebut.  

Ashari, et al (1994), menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan 

salah satu yang mempengaruhi praktik perataan laba. Besaran perusahaan, secara 

umum dinilai dari besarnya aktiva perusahaan. Perusahaan yang memiki aktiva 

yang besar biasanya disebut perusahaan besar dan akan mendapat lebih banyak 

perhatian dari berbagai pihak seperti, para analis, investor maupun pemerintah.  

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan total aktiva, 

pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Total aktiva dapat digunakan 

untuk menunjukkan seberapakah besar kecilnya suatu perusahaan, apabila suatu 

perusahaan memiliki total aktiva besar maka perusahaan tersebut telah terbilang 

memiliki prospek yang baik dan lebih mampu menghasilkan laba. Oleh 

karena itu perusahaan besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar 

untuk melakukan tindakan perataan laba (Nasser dan Herlina 2003:295). 

 Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba adalah 

risiko keuangan. Leverage operasional timbul pada saat perusahaan menggunakan 

aktiva yang memiliki biaya-biaya operasi tetap (Martono dan Harjito, 2008). 
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Potensi pengaruh leverage operasional adalah perubahan dalam volume penjualan 

akan menghasilkan perubahan yang lebih dari proporsional dalam laba (atau rugi) 

operasional (Horne dan Wachowicz, 2007:188). Artinya semakin besar leverage 

operasional perusahaan maka laba yang dihasilkan juga besar, diikuti oleh risiko 

yang besar pula. Leverage operasi yang rendah menunjukkan bahwa proporsi biaya 

tetap lebih rendah, sedangkan proporsi biaya variabel lebih tinggi. Hal ini memberi 

peluang bagi manajer untuk meratakan labanya (Sucipto dan Purwaningsih, 2007), 

oleh karena itu penelitian terhadap pengaruh risiko keuangan terhadap perataan laba 

menarik untuk dilakukan. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Return On Equity, Ukuran Perusahaan, Risiko 

Keuangan, dan Net Profit Margin Terhadap Praktik Perataan Laba” Untuk 

mengetahui pengaruh antara return on equity, ukuran perusahaan, risiko keuangan, 

dan net profit margin terhadap perataan laba (income smoothing). 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah bagaimana Return On Equity, Ukuran Perusahaan, 

Risiko Keuangan, dan Net Profit Margin berpengaruh terhadap Praktik Perataan 

Laba? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka 

tujuan penelitian adalah untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi 
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praktik perataan adalah menguji secara empiris return on equity, ukuran 

perusahaan, risiko keuangan, dan net profit margin terhadap praktik perataan laba. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai peran dan bermanfaat dalam 

perkembangan ilmu ekonomi kedepannya, khususnya bidang akuntansi. Manfaat 

penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi literatur ilmu 

Akuntansi, khususnya dalam kajian tentang Income Smoothing dan 

Manajemen Laba. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris 

mengenai praktik perataan laba dalam laporan tahunan perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Selain itu, penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi lembaga/organisasi terkait 

untuk bahan evaluasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi di 

Indonesia. 

 




