
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis menjadi pemicu yang kuat 

bagi manajemen perusahaan untuk menampilkan performa terbaik dari 

perusahaan yang dipimpinnya, karena baik buruknya performa perusahaan 

akan berdampak terhadap nilai pasar perusahaan di pasar dan juga 

mempengaruhi minat investor untuk menanam atau menarik investasinya dari 

sebuah perusahaan. Akhirnya, hal ini mempengaruhi ketersediaan dan 

besarnya dana yang bisa dimanfaatkan perusahaan beserta tinggi rendahnya 

Cost Of Capital (COC) yang harus ditanggungnya. Selain bertanggung jawab 

untuk menampilkan performa terbaik perusahaan, manajemen juga 

bertanggung jawab untuk menyediakan laporan keuangan bagi semua pihak 

yang berkepentingan dengan informasi akuntansi perusahaan.  

Laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi 

keuangan dikomunikasikan kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Untuk itu, 

laporan keuangan harus mampu menggambarkan posisi keuangan dan hasil-

hasil usaha perusahaan pada saat tertentu secara wajar. Laporan keuangan 

yang diterbitkan oleh perusahaan adalah salah satu sumber informasi 

mengenai posisi keuangan perusahaan, kinerja serta perubahan posisi 

keuangan perusahaan yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan yang 

tepat. 
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Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1, 

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan 

kinerja keuangan suatu entitas yang bertujuan untuk memberikan informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam membuat 

keputusan ekonomi. Pada umumnya laporan keuangan terdiri dari neraca, 

perhitungan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan 

atas laporan keuangan. Laporan laba rugi paling banyak diperhatikan dan 

menjadi salah satu fokus utama dari pengguna laporan keuangan. Hal tersebut 

dikarenakan di dalam laporan laba rugi terdapat informasi laba, dimana 

biasanya laba dijadikan tolok ukur kualitas suatu perusahaan (Christiana, 

2012). 

Informasi laba membantu pemilik atau pihak lain untuk melakukan 

penaksiran atas kekuatan laba perusahaan di masa yang akan datang (Harahap, 

2008). Pentingnya informasi laba ini disadari oleh manajemen, sehingga 

manajemen cenderung melakukan disfunctional behaviour (perilaku tidak 

semestinya), yaitu dengan melakukan perataan laba untuk mengatasi berbagai 

konflik yang timbul antara manajemen dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan. Disfunctional behaviour tersebut 

dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi (information asymetry) dalam 

konsep teori keagenan ( agency theory). 

Konsep perataan laba (income smoothing) terkait erat dengan konsep 

manajemen laba (earnings management). Konsep manajemen laba 

menggunakan pendekatan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan 
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bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara 

pemilik (principal) dengan manajemen (agent) yang muncul ketika setiap 

pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. 

Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri infomasi terhadap 

pihak eksternal perusahaan (investor dan kreditor). Asimetri informasi terjadi 

karena manajemen relatif mengetahui lebih banyak dan lebih cepat mengenai 

kondisi perusahaan yang sesungguhnya dan juga kemungkinan aliran 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan di masa yang akan datang, 

sementara pihak di luar perusahaan hanya mengandalkan informasi yang 

dipublikasikan oleh pihak manajemen. Alasan manajemen melakukan praktik 

perataan laba adalah bahwa arus pendapatan yang stabil dianggap mampu 

mendukung tingkat dividen yang lebih tinggi daripada arus pendapatan yang 

bervariasi serta mempunyai efek yang lebih baik bagi nilai perusahaan di pasar 

dimana risiko perusahaan dapat dikurangi.  

Beberapa fenomena mengenai pemeratan laba yang terjadi pada 

beberapa perusahaan besar. Contoh fenomena tersebut yaitu PT Inovisi 

Infracom (INVS) dan perusahaan milik Grup Bakrie.  Kasus PT Inovisi 

Infracom (INVS) pada tahun 2015. Dalam kasus ini Bursa Efek Indonesia 

(BEI) menemukan indikasi salah saji dalam laporan keuangan INVS periode 

September 2014. Dalam keterbukaan informasi INVS bertanggal 25 Februari 

2015, ada delapan item dalam laporan keuangan INVS yang harus diperbaiki. 

BEI meminta INVS untuk merevisi nilai aset tetap, laba bersih per saham, 

laporan segmen usaha, kategori instrumen keuangan, dan jumlah kewajiban 
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dalam informasi segmen usaha. Selain itu, BEI juga menyatakan manajemen 

INVS salah saji item pembayaran kas kepada karyawan dan penerimaan 

(pembayaran) bersih utang pihak berelasi dalam laporan arus kas. Pada 

periode semester pertama 2014 pembayaran gaji pada karyawan Rp1,9 triliun. 

Namun, pada kuartal ketiga Sebelumnya, manajemen INVS telah merevisi 

laporan keuangannya untuk periode Januari hingga September 2014. Dalam 

revisinya tersebut, beberapa nilai pada laporan keuangan mengalami 

perubahan nilai, salah satu contohnya adalah penurunan nilai aset tetap 

menjadi Rp1,16 triliun setelah revisi dari sebelumnya diakui sebesar Rp1,45 

triliun. Inovisi juga mengakui laba bersih per saham berdasarkan laba periode 

berjalan. Praktik ini menjadikan laba bersih per saham INVS tampak lebih 

besar. Padahal, seharusnya perseroan menggunakan laba periode berjalan yang 

diatribusikan kepada pemilik entitas induk (http://www.bareksa.com, 

diposting pada: 25 Februari 2015).  

Selain itu, fenomena praktik perataan laba juga pernah terjadi antara 

lain pada PT. Waskita Karya. Pada penghujung 2009, Waskita Karya menjadi 

sorotan karena kasus manipulasi laporan keuangan. Dimana terjadi kelebihan 

pencatatan pada laporan keuangan 2004-2007. Pada rentang waktu itu Waskita 

seharusnya mencatat rugi, namun dalam laporannya malah terlihat untung. Hal 

ini disebabkan karena direksi melakukan rekayasa keuangan sejak tahun buku 

2004-2007 dengan memasukkan proyeksi multitahun kedepan sebagai 

pendapatan tertentu. Pemalsuan keuangan perusahaan ini terdeteksi sejak 

Agustus 2009 dan menyebabkan Waskita mengalami defisit modal sebesar 
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Rp475 miliar. Rekayasa laporan keuangan BUMN bidang jasa konstruksi ini 

hanya bersifat administrative (accounting). Oknum direksi yang terlibat, 

diakui tidak secara sengaja memalsukan laporan keuanagn guna kepentingan 

pribadi. Ini hanya pelanggaran standar sisi akuntansi saja. Kondisi perusahaan 

yang sulit menyebabkan merekan mencari jalan dengan memalsukan laporan 

(http://finance.detik.com 2014). Penelitian tentang perataan laba yang 

dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang telah listing di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) telah banyak dilakukan namun diperoleh hasil yang tidak 

konsisten. Penelitian yang dilakukan oleh Kustono (2008) dalam 

Pramudiyatna (2011) tentang pengaruh leverage operasi dan profitabilitas 

terhadap praktik perataan laba menunjukkan hasil yang berlawanan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Subekti (2007). Dalam hal ini Pramudiyatna 

(2011) menegaskan bahwa leverage operasi dan profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap praktik perataan laba, sedangkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Subekti (2007) menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

Permasalahan serupa juga ditunjukkan dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi (2011) dalam Kustono (2008) yang menjelaskan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba, 

sedangkan Vernita (2009) berkesimpulan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba. Penelitian mengenai 

pengaruh sektor industri terhadap praktik perataan laba yang dilakukan oleh 
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Dewi (2011) menghasilkan kesimpulan yang belawanan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Subekti (2007). Dalam hal ini Dewi (2011) menjelaskan 

bahwa sektor industri berpengaruh positif terhadap perataan laba, sedangkan 

Subekti berkesimpulan bahwa sektor industri berpengaruh negatif terhadap 

perataan laba. 

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Resiko Keuangan, Profitabilitas 

Ukuran Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Income 

Smoothing pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Pada Tahun 2016” 

1 . 2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan judul yang akan diangkat oleh penulis, maka rumusan 

masalah di dalam penelitian ini adalah :  

1. Apakah resiko keuangan berpengaruh secara parsial terhadap 

pemerataan laba (income smoothing)? 

2. Apakah profitabilitas  berpengaruh secara parsial terhadap pemerataan 

laba (income smoothing)? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap 

pemerataan laba (income smoothing)? 

4. Apakah dewan direksi berpengaruh secara parsial terhadap pemerataan 

laba (income smoothing)? 



 
 

7 
 

5. Apakah dewan komisaris berpengaruh secara parsial terhadap 

pemerataan laba (income smoothing)? 

6.  Apakah komite audit berpengaruh secara parsial pemerataan laba 

(income smoothing)? 

7. Apakah Resiko Keuangan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tata 

Kelola Perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pemerataan 

laba (income smoothing)? 

1 . 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial resiko keuangan 

terhadap pemerataan laba (income smoothing) di suatu perusahaan 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial profitabilitas  

terhadap pemerataan laba (income smoothing) di suatu perusahaan 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial Ukuran 

Perusahaan (company size)  terhadap pemerataan laba (income 

smoothing) di suatu perusahaan 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial dewan direksi 

terhadap pemerataan laba (income smoothing)  

5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial dewan komisaris  

terhadap pemerataan laba (income smoothing)  

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh parsial komite audit 

terhadap pemerataan laba (income smoothing)  
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7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh simultan Resiko 

Keuangan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Tata Kelola 

Perusahaan terhadap pemerataan laba (income smoothing)  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penambahan 

atau masukan  baru untuk penelitian berikutnya dalam melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan perataan laba ( income smoothing) dan tata kelola 

perusahaan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi 

kepada perusahaan – perusahaan manufaktur dalam hal yang berkaitan dengan 

pemerataan laba perusahaannya. 

 

1. Bagi Calon Investor dan Kreditor  

Bagi investor dan masyarakat diharapkan penelitian ini dapat 

memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perataan 

laba agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan invesasi yang tepat. 

2. Bagi Peneliti Lain  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pengembangan lebih lanjut bagi peneliti lain yang berminat dengan perataan 

laba dan tata kelola perusahaan. 
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3. Manajemen 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan 

untuk memperbaiki tata kelola perusahaan yang di pimpinnya. 

4. Bagi Akademik 

Penelitian ini memberikan informasi bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan untuk menambah wawasan tentang perataan laba (income 

smoothing) dan menambah literatur yang ada mengenai perataan laba. 

1 . 4  Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

 Menguraikan tentang latar belakang masalah. dalam bab ini juga 

menguraikan tentang identifikasi masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian. pada bagian akhir dari bab ini 

terdapat  sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang landasan teoritis, variabel penelitian, 

penelitian terdahulu untuk menunjang penelitian saat ini, hipotesis 

yang diajukan dan kerangka pemikiran dari penelitian yang 

dilakukan 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

  Menguraikan tentang metode penelitian antara lain, jenis  

penelitian, jenis data dan sumber data penelitian, populasi dan 
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sampel penelitian, defenisi  operasional dan pengukuran serta 

pengujian hipotesis. 

BAB IV  :  HASIL DAN ANALISIS 

Di dalam bab ini diuraikan objek penelitian, analisis data, dan 

interprestasi hasil terhadap hasil penelitian. 

BAB V   :   PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi. Bab ini memuat 

simpulan, keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


