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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Pasar modal diharuskan untuk menciptakan suatu hal yang dapat 

mengakomodasi kepentingan investor yaitu dengan menyajikan informasi 

keuangan yang lengkap dan benar. Informasi yang lengkap dan benar dapat 

mempermudah investor untuk mengetahui bagaimana keadaan perusahaan 

dimana mereka berinvestasi. Laporan keuangan merupakan sarana untuk 

mempertanggung-jawabkan apa yang dilakukan oleh manajeman atas sumber 

daya pemilik (Belkaoui, 1993). Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan 

(IAI, 2002), laporan kuangan terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan 

perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. 

Walaupun semua isi dari laporan keuangan bermanfaat bagi pemakai, namun 

biasanya perhatian lebih banyak ditujukan pada informasi laba (Sandra dan 

Kusuma, 2004). 

  Informasi laba masih menjadi perhatian utama dalam menilai kinerja 

manajemen. Informasi laba tahun sebelumnya juga dapat dijadikan sebagai 

indikator untuk memprediksi deviden di masa mendatang. Manajer yang 

kinerjanya diukur berdasarkan laba akan cenderung melakukan pengelolaan 

laba. Menurut Scott (2006), Pengelolaan laba (Earning Management) adalah 

pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen untuk dapat mencapai 

beberapa tujuan tertentu. Situasi yang mengharuskan manajemen mencapai 

tujuan tertentu dapat mendorong timbulnya disfunctional behaviour. Salah 



2 

 

 

 

satu bentuk perilaku yang dapat timbul karena situasi tersebut adalah praktik 

perataan laba. 

  Koch dalam Suwito dan Arleen (2005) mendefinisikan perataan laba 

sebagai cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba 

yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik melalui 

metode akuntansi atau transaksi. Untuk meratakan laba, manajer akan 

meningkatkan pelaporan laba ketika laba tahun berjalan relatif rendah, 

begitupun sebaliknya. Subekti (2005) menyebutkan bahwa perhatian investor 

hanya terpusat pada informasi laba yang diberikan oleh perusahaan bukan 

pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan informasi 

laba tersebut. 

  Perataan laba dapat menjadi suatu hal yang merugikan untuk 

investor dikarenakan investor mendapatkan informasi yang tidak akurat 

mengenai laba perusahaan. Tindakan perataan laba mengakibatkan 

pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi tidak memadai. Hal tersebut 

menunjukan bahwa tindakan perataan laba tidak terlepas dari asimetri 

informasi yang tidak bisa dihindarkan. Irfan (2002) menjelaskan bahwa 

manajemen memiliki kontak langsung dengan entitas perusahaannya dan 

mengetahui peristiwa peristiwa signifikan yang terjadi. Ketika terdapat 

asimetri informasi manajer dapat memberi sinyal kepada para investor 

mengenai keadaan perusahaan dengan tujuan untuk memaksimalkan nilai 

saham. 
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  Perataan laba merupakan sesuatu yang rasional yang didasarkan atas 

asumsi dalam Agency Theory. Teori agensi sangat berkaitan dengan tindakan 

manajemen laba atau pun praktik perataan laba yang dilakukan oleh 

perusahaan. Teori agensi menyatakan bahwa praktik manajemen dipengaruhi 

konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang 

timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Noviana dan Yuyyeta, 2011). 

Agen sebagai pihak internal perusahaan lebih mengetahui keadaan 

perusahaan daripada principal sehingga agent lebih memiliki kesempatan 

untuk membuat informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih baik dengan 

memanfaatkan informasi yang diketahuinya. 

  Menurut Suwito dan Arleen (2005) perataan laba dapat melalui 

beberapa dimensi perataan laba, yaitu: (1) perataan laba melalui kajadian atau 

pengakuan suatu peristiwa, (2) perataan laba melalui alokasi selama satu 

periode tertentu, (3) perataan laba melalui klasifikasi. Perataan laba dilakukan 

untuk mengurangi pajak, meningkatkan kepercayaan investor terhadap laba 

perusahaan dan untuk menjaga hubungan baik antara manajer dan pekerja. 

  Penelitian mengenai faktor faktor yang berpengaruh terhadap 

perataan laba salah satunya dilakukan oleh Suwito dan Herawaty (2005), 

dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur dan non manufaktur 

yang terdaftar di BEI pada periode 2000-2002. Penelitian tersebut dilakukan 

dengan menambahkan variabel independen selain variabel jenis usaha, 

ukuran perusahaan, leverage, dan Net Profit Margin (NPM). Hasil penelitian 
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tersebut tidak berhasil menemukan adanya pengaruh langsung dari variabel 

independen tersebut terhadap perataan laba. 

  Penelitian lain mengenai perataan laba dilakukan oleh Yusuf dan 

Soraya (2004). Penelitian yang dilakukan Yusuf dan Soraya menggunakan 

sampel perusahaan asing dan perusahaan non asing yang ada di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 1998 sampai dengan 2001 ini memiliki 

hasil bahwa dari perhitungan excel yang dilakukan menunjukkan bahwa 

perusahaan yang dterdaftar di Bursa Efek Jakarta melakukan praktek perataan 

laba. Tes univariat yang dilakukan peneliti menunjukan leverage operasi 

perusahaan adalah variabel yang memiliki korelasi signifikan terhadap 

praktik perataan laba. Leverage operasi perusahaan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap praktik perataan laba jika tidak dikombinasikan dengan 

variabel lain, seperti profitabilitas ukuran dan status perusahaan. 

  Perbedaan tulisan ini dengan penulisan terdahulu adalah penulis 

mengambil sampel perusahaan perbankan di BEI pada periode 2016. Penulis 

menggunakan variabel ukuran perusahaan dan financial leverage. Dengan 

begitu penulis bermaksud ingin menyusun penelitian berjudul: “Pengaruh 

Ukuran Perusahaan dan Financial Leverage terhadap Perataan Laba 

(Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian penulis sebelumnya, maka permasalahan pokok 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ukuran perusahaan dan financial 
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leverage berpengaruh terhadap praktik perataan laba pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. 

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah penulis ingin menguji 

pengaruh ukuran perusahaan dan financial leverage terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini akan memberikan penjelasan mengenai 

pengaruh ukuran perusahaan dan financial leverage terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 




