
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Laporan keuangan yang telah dibuat dan disajikan oleh pihak internal 

perusahaan sudah semestinya dijadikan sebagai tolak ukur oleh pihak-pihak 

eksternal. Pihak eksternal tersebut dapat dibedakan atas beberapa pihak, yakni: 

manajemen, pemegang saham, pemerintah, kreditur, karyawan perusahaan, 

pemasok, konsumen dan juga masyarakat umum. 

Menurut PSAK No. 1 (2009: par 07) laporan keuangan merupakan bagian 

dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya 

meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat 

disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan 

arus dana) dan catatan laporan keuangan. 

Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang paling menarik perhatian 

para pihak ekternal yang ingin mendapatkan dan juga menggunakan informasi 

yang telah disediakan oleh pihak internal perusahaan. Hal ini di sebabkan karena 

laporan laba rugi menggambarkan laba perusahaan dan juga kinerja perusahaan 

secara keseluruhan dan biasanya perhatian para pengguna laporan keuangan atau 

disini lebih mengarah pada para pihak investor selalu tertuju pada seberapa besar 

laba yang telah di hasilkan oleh perusahaan, bukan bagaimana laba perusahaan 

tersebut dihasilkan oleh perusahaan. 
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Pemusatan perhatian para investor kepada jumlah laba perusahaan 

menyebabkan pihak manajemen perusahaan melakukan disfunctional behaviour 

(perilaku yang tidak semestinya). Manajemen laba (Earning management) adalah 

suatu konsep yang dilakukan perusahaan dalam mengelola laporan keuangan 

supaya laporan keuangan terlihat memiliki kualitas (quality of financial reporting) 

(Wildani, 2008). Karena pentingnya laporan keuangan perusahaan ini, maka pihak 

manajemen mampu melakukan apapun untuk bisa membuat laporan keuangan 

tersebut baik, hal ini dilakukan oleh pihak manajemen biasanya supaya jabatan 

yang di pegangnya tidak di ambil alih oleh orang lain atau untuk memenangkan 

sebuah reward atau penghargaan atas kinerja yang sangat memuaskan ketika dia 

menjabat sebagai manajer.  

Perataan laba (income smoothing) dapat di pandang sebagai proses 

normalisasi laba yang di sengaja guna meraih suatu tren ataupun tingkat yang di 

inginkan. Dalam penelitian Wildham Bestivano dikatakan juga bahwa tindakan 

perataan laba merupakan tindakan menstabilkan laba perusahaan (Ahmed Riahi 

dan Belkaoui, 2007). Hal tersebut dilakukan dengan tujuan; 1)Memperbaiki citra 

perusahaan dimata pihak luar, bahwa perusahaan tersebut memiliki resiko yang 

rendah, 2) Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi 

terhadap laba di masa yang akan datang, 3) Meningkatkan kepuasan relasi bisnis, 

4) Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen, dan 

5) Ancaman pergantian manajer. 

Perataan laba sendiri sudah menjadi fenomena umum hampir di seluruh 

dunia, hal ini dilakukan dengan sengaja oleh perusahaan agar investor mau 
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menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Namun hal itu menyebabkan 

investor tidak mendapatkan informasi yang akurat mengenai keuangan perusahaan 

tersebut. Hal ini tentu saja akan menyesatkan para investor dan akan membuat 

para investor kesulitan untuk mengevaluasi hasil dari modal yang telah 

ditanamkan di perusahaan tersebut.  

Dalam penelitian Diastiti Okkarisma Dewi disebutkan bahwa tindakan 

perataan laba merupakan sesuatu yang rasional yang didasarkan atas asumsi 

dalam Agency Theory. Di dalam penelitian Wildham Bestivano di sebutkan 

beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang menjadi sorotan dunia 

internasional belakangan ini antara lain Waste Management, Inc., World Com, 

Enron, dan  Merck. Di Waste Management, Inc. Praktik akuntansi yang agresif 

menyebabkan laba sebelum pajak membengkak sebesar $1.43 miliar dan beban 

pajak kerendahan $178 juta antara tahun 1992 dan 1996. 

Dalam kasus Enron terbukti sejumlah Eksekutif Enron melakukan 

manipulasi pembukuan melalui Arthur Anderson yang menyebabkan laba Enron 

terdongkrak US$ 1 milyar untuk menyesatkan para investornya. World Com juga 

mengakui telah menggelembungkan keuntungan sebesar US$ 3,85 milyar antara 

periode Juni 2001 sampai dengan Maret 2002. Hal itu dilakukan dengan 

memanipulasi pembukuan dimana angka tersebut pura-pura dimasukkan dalam 

pos investasi yang seharusnya merupakan biaya operasi normal. Akibatnya pos 

keuntungan seolah-olah sangat besar, sehingga harga sahamnya juga meningkat. 

Merck Corp (obat) terbukti membukukan biaya pendapatan fiktif senilai US$ 12,4 

milyar. Di Indonesia sendiri terjadi kasus PT Lippo Tbk., yang berawal dari 
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deteksi adanya manipulasi dalam laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan 

tersebut. Kasus gagal audit ini di dunia akuntan kemudian dikenal dengan istilah 

“cooking the books”, atau “juggling the numbers”. 

Di indonesia kasus yang baru-baru ini muncul adalah kasus mengenai 

perusahaan Toyota Motor Manufacturing yang mengumumkan bahwa total 

penjualan mereka setara dengan 70% total ekspor kendaraan dari indonesia. Jika 

ditambah dengan produk mobil terurai atau complete knock down (CKD) dan 

komponen kendaraan, maka nilai ekspor pabrik mobil yang 95 persen sahamnya 

dikuasai Toyota Motor Corporation (TMC) Jepang tersebut mencapai US$ 1,7 

miliar atau sekitar Rp 17 triliun.  

Toyota Motor Manufacturing merupakan salah satu perusahaan otomotif 

yaang ada di indonesia. Pada tahun 2015, mereka mengekspor 118 unit kendaraan  

yang setara dengan 70% total ekspor kendaraan dari indonesia. Pada tahun 2013 

Toyota Motor Manufacturing juga mendapat Primaniyarta Award untuk keempat 

kalinya dalam periode lima tahun terakhir.  

PT. Toyota Motor Manufacturing diresmikan pada tanggal 2 April tahun 

1971. Pada awalnya Toyota Motor Manufacturing merupakan importir kendaraan 

toyota, namun setahun kemudian, Toyota Motor Manufacturing sudah berfungsi 

sebagai distributor. Jadi Toyota Motor Manufacturing berumur 45 tahun.  

Dilihat dari segi kemajuan dan kesuksesan yang telah di capai oleh Toyota 

Motor Manufacturimg, maka bisa di ambil kesimpulan bahwa kinerja Perusahaan 

tersebut sangat baik. Hal ini terbukti dalam jangka waktu setahun, Toyota 

Manufacturing sudah di percaya sebagai distributor. Hal ini menunjukkan tingkat 
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profitabilitas yang dimiliki perusahaan adalah sangat tinggi, yang didasarkan pada 

kemampuan perusahaan dalam memdapatkan laba, melalui hubungannya dengan 

penjualan, aset maupun modal sendiri.  

Namun dibalik itu semua, Toyota Motor Manufacturing terindikasi 

melakukan tindakan perataan laba dengan melakukan tindakan transfer pricing 

atau yang sering disebut sebagai tindakan menghindari pembayaran pajak. Hal ini 

biasanya dilakukan dengan memindahkan beban keuntungan berlebih dari satu 

negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak lebih murah (tax haven). 

Pemindahan beban disini di lakukan dengan memanipulasi harga secara tidak 

wajar. Disinilah timbul indikasi bahwa PT.Toyota Motor Manufacturing 

melakukan tindakan perataan laba. 

 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diambil pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Jenis Perusahaan berpengaruh secara Parsial terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2014-2017? 

2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2014-2017? 

3. Apakah Umur Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2014-2017? 
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4. Apakah Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2014-2017? 

5. Apakah Financial Leverage berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia pada periode 2014-2017? 

6. Apakah Jenis Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Umur perusahaan, 

Profitabilitas dan financial Leverage berpengaruh secara Simultan 

terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2017? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh Jenis Perusahaan secara parsial terhadap 

tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar 

di Bursa efek indonesia pada periode 2014-2017. 

2. Menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap tindakan perataan 

laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa efek 

indonesia pada periode 2014-2017. 

3. Menganalisis pengaruh Umur Perusahaan terhadap tindakan perataan 

laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa efek 

indonesia pada periode 2014-2017. 
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4. Menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap tindakan perataan laba 

yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa efek indonesia 

pada periode 2014-2017.  

5. Menganalisis pengaruh Financial Leverage Terhadap Tindakan 

Perataan Laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di Bursa 

efek indonesia pada periode 2014-2017. 

6. Menganalisis pengaruh Jenis Perusahaan, Ukuran perusahaan, Umur 

perusahaan, Profitabilitas dan financial leverage secara simultan 

terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang 

terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2017. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak 

yang membutuhkan informasi mengenai tindakan perataan laba yang 

merupakan usaha merekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh 

perusahan yang ada di indonesia.  

2. Bagi para pihak akademis dan juga pihak peneliti dapat dijadikan 

sumber informasi dan juga bisa di jadikan sebagai bahan referensi bagi 

penelitian selanjutnya dan juga bisa di gunakan sebagai bahan bacaan 

untuk para mahasiswa. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang disusun secara berurutan dan 

terdiri dari beberapa bab,  yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab 

III Metode Penelitian, Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, Bab V Penutup. 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan Latar Belakang yang mendasari penelitian ini, 

fenomena yang diangkat dan memerlukan pemecahan dalam penelitian 

yang dirumuskan dalam Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasan mengenai teori yang digunakan sebagai landasan 

pemecahan masalah dalam penelitian ini, kajian keislaman yang 

berhubungan dengan penelitian ini, review mengenai penelitian terdahulu, 

kerangka teori, dan hipotesis.  

3. BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, 

mencakup definisi operasional dari variabel penelitian, populasi dan 

sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode 

analisis. 

4. BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian, gambaran umum 

sampel, analisis data, interprestasi hasil dan argumen terhadap hasil 

penelitian. 
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5. BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Di dalam bab 

ini disampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan serta saran yang 

relevan untuk penelitian yang selanjutnya dengan temuan atau hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 


