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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia bisnis saat ini, semakin banyak perusahaan yang bersaing 

dengan peusahaan yang lain, terutama perusahaan yang sudah go public. Untuk 

bersaing dengan perusahan lain, manajemen perusahaan selalu berusaha untuk 

menampilkan kinerja dan performa perusahaan yang terbaik dengan harapan 

mampu mempengaruhi minat para calon investor untuk menginvestasikan 

sahamnya pada perusahaan mereka. Banyak media untuk menampilkan kinerja 

dan performa perusahaan yang baik, salah satunya adalah melalui laporan 

keuangan. 

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan mengenai posisi 

keuangan dan kinerja keuangan. Informasi tersebut bermanfaat bagi pihak – pihak 

yang berkepentingan atau pemakai laporan keuangan untuk pengambilan suatu 

keputusan ekonomi. Oleh karena itu informasi yang disajikan dalam laporan 

keuangan tersebut harus dapat dipahami, relevan, andal dan dapat 

diperbandingkan serta dapat menggambarkan kondisi perusahaan pada masa lalu 

dan proyeksi masa datang. Salah satu informasi yang sangat penting dalam 

pengambilan suatu keputusan adalah laba. Informasi laba pada umumnya 

merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban 

manajemen dan informasi laba membantu pemilik atau pihak lain melakukan 

penaksiran atas earning power perusahaan dimasa yang akan datang. Oleh karena 

itu, manajemen memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat 
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membuat laporan keuangan menjadi lebih baik, salah satunya adalah tindakan 

pengelolaan laba. Sindi dan Etna ( 2011 ). 

Menurut Aji dan Mita (2010), teknik – teknik pengelolaan laba yang 

oportunistik seringkali menggunakan perataan laba (income smoothing). Praktik 

perataan laba disebabkan adanya motivasi manajemen untuk mengurangi fluktuasi 

laba yang dilaporkan. Manajemen memilih untuk menjaga nilai laba yang stabil 

dibandingkan nilai laba yang cenderung bergejolak, sehingga manajemen akan 

menaikkan laba yang dilaporkan jika jumlah laba yang sebenarnya menurun dari 

laba tahun sebelumnya. Sebaliknya manajemen akan memilih ntuk menurunkan 

laba yang dilaporkan jika laba yang sebenarnya meningkat dibandingkan laba 

tahun sebelumnya. (Novita, 2009)  

Menurut Harahap (2012) laba adalah salah satu alat yang digunakan untuk 

mengukur kinerja manajemen. Pentngnya informasi laba ini disadari oleh 

manajemen terutama dari kalangan manajemen yang kinerjanya diukur 

berdasarkan informasi laba, sehingga mendorong manajemen melakukan perilaku 

yang tidak semestinya. Perilku yang tidak semestinya muncul sebagai akibat dari 

adanya simetri informasi dalam konsep teori keagenan. Teori kegenan ( egency 

theory ) akan muncul apabila tiap – tiap pihak, baik prinsipel maupun agen 

mempunyai perbedaan kepentingan dan ingin memperjuangkan kepentingan 

masing – masing. Perhatian investor yang sering terpusat pada informasi laba 

tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi 

laba tersebut, mendorong manajer untuk melkukan tindakan yang memaksimalkan 

keuntungan dirinya sendiri dan perusahaannya. Kesenjangan informasi antara 
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pihak manajemen dengan pihak yang berkepentingan lain menyebabkan 

munculnya perataan laba. 

Perataan laba merupakan salah satu pola manajemen laba yang digunakan 

manajemen perusahaan untuk memperkecil fluktuasi laba pada tingkat yang 

dianggap normal bagi perusahaan selama beberapa periode. Tujuan perataan laba 

adalah untuk memperbaiki citra perusahaan dimata pihak eksternal, meratakan 

siklus bisnis melalui proses psikologis serta menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki resiko yang rendah ( Juniarti dan Carolina, 2010 ). 

Adapun alasan manajemen melakukan tindakan perataan laba adalah untuk 

mencapai keuntungan pajak, memberikan kesan yang baik terhadap kinerja 

manajemen kepada pemilik dan kreditur, mengurangi resiko sehingga harga 

sekuritas yang tinggi akan menarik perhatian pasar, untuk menghasilkan laba yang 

stabil, serta untuk menjaga posisi manajemen dalam perusahaan. Tindakan 

perataan laba dalam laporan keuangan merupakan hal biasa dan dianggap masuk 

akal, namun tindakan ini sebenarnya tidak akan terjadi apabila laba yang 

diharapkan oleh manajemen perusahaan tidak berbeda jauh dengan laba yang 

sebenernya. 

Salah satu dampak krisis global tahun 2008 di Indonesia adalah kasus PT 

Bank Century dimana bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas karena 

mengalami kekalahan kliring akibat adanya penarikan dana besar yang dilakukan 

nasabah potensial. Kalah kliring yang menimbulkan antrian panjang nasabah yang 

kesulitan mencairkan uangnya ini juga tersiar ke publik hingga menimbulkan 

negative signalment. Indikasi ketidaksehatan Bank Century dimulai sejak tahun 
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2003, krisis tahun 2008 memicu Capital Adequacy Ratio ( CAR ) bank tersebut 

menjadi negatif 3.53%. Hal ini dapat kita lihat pada sejarah laporan keuangan 

bank tersebut. 

Pada September 2008, lebih dari 90% dari total efek yang dikelola jatuh 

tempo, sehingga saat rentan mendatangkan risiko likuiditas bagi bank tersebut. 

Belakangan ini diketahui, banyak diantaranya tidak dibayar ( defaukt ) pada saat 

jatuh tempo, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Semua ini 

mengindikasikan adanya tindakan manajemen laba melalui praktik perataan laba 

pada laporan keuangan Bank Century. Laba yang disajikan kepada publik telah 

dimanipulasi sehingga publik meyakini bahwa kondisi keuangan Bank Century 

tetap dalam keadaan baik, padahal sebenarnya tidak seperti apa yang diharapkan. 

Dampak dari kondisi di atas adalah hilangnya kepercayaan, kerugian yang dialami 

nasabah dan banyak dari nasabah merasa tertipu oleh manajemen bank tersebut. 

Hal ini juga berdampak pada information asymmetry (ketidakmerataan informasi) 

yang disampaikan atau dilaporkan manajemen, Alfrinawaty (2013). 

Perusahaan dengan tingkat rasio yang tinggi mempunyai risiko yang tinggi 

pula, maka laba akan berfluktuasi dan perusahaan akan cenderung untuk 

melakukan perataan laba agar laba prusahaan terlihat stabil, karena investor 

cenderung mengamati fluktuasi laba suatu perusahaan. Untuk itu perusahaan besar 

juga diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis, sebab 

kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan bertambahnya pajak. Sebaliknya 

penurunan laba yang drastis akan memberikan image yang kurang baik. Maka 
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perusahaan besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk 

melakukan tindakan income smoothing (perataan laba).  

Penelitian yang berhubungan dengan profitabilitas dilakukan oleh Rita 

(2011). Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa profitabilitas 

berpengaruh signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur. 

Penelitian ini berkontradiktif dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi 

Cahyani (2012) dan Bestivano (2013), dimana penelitiannya menemukan hasil 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. 

Pada penelitian Rita (2011) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan Wulandari (2013) menemukan hasil bahwa ukuran perusahaan tidak 

berperngaruh signifikan terhadap perataan laba. 

Penelitian Rita (2011) menemukan hasil bahwa kepemilikan manajerial 

berpengaruh signifikan terhadap pertaan laba. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Prayudi, dan Rochmawati (2013) menemukan hasil bahwa 

kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. 

Penelitian yang dilakukan  oleh Wulandari(2013) menytakan bahwa 

leverage berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Sementara penelitian 

yang dilakukan oleh Bestivano (2013) menemukan hasil bahwa leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. 

Penelitian yang dilakukan oleh Prayudi dan Rochmawati (2013) 

menemukan hasil bahwa nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap 
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perataan laba. Sedangkan penelitian Sindi dan Etna (2011) menemukan hasil 

bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. 

Hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya 

menunjukkan bahwa adanya perbedaan. Perbedaan inilah yang menjadi motivasi 

penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali temuan dari 

penelitian terdahulu. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Rita (2011) yang mengambil studi pada perusahaan Manufaktur 

yang listed di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2002 – 2006. 

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 

pada objek penelitian dan periode penelitian, objek penelitian sebelumnya 

menggunakan perusahaan manufaktur, sedangkan objek yang digunakan peneliti 

untuk meneliti sekarang adalah perusahaan  Blue Chips ( LQ 45 ) yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia periode yang digunakan dalam penelitian ini tahun 2015 – 

2017. 

Selain itu peneliti menambahkan satu variabel yaitu nilai perusahaan. 

peneliti meneliti variabel nilai perusahaan karena variabel terbut mampu mewakili 

dalam mempengaruhui perataan laba. Hal ini dapat di lihat dari penelitian 

terdahulu yang telah direview diatas. 

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “ Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Nilai 

Perusahaan terhadap Income Smoothing Pada Perusahaan LQ 45 Yang 

Terdaftar di Bursa Efek Indonesia ”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap income smoothing? 

2. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap income smoothing? 

3. Apakah Nilai Perusahaan berpengaruh terhadap income smoothing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap income smoothing. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap income 

smoothing. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Nilai Perusahan terhadap income 

smoothing. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat 

memberikan kegunaan bagi semua pihak, yaitu : 

1. Bagi manajemen, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan dalam keputusannya sebelu memutuskan untuk 

melakukan perataan laba dalam usaha peningkatan nilai perusahaan. 

2. Bagi pihak eksternal (investor, kreditur, dan pihak lain), hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam investasi 

atau pemberian kreditnya. 
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3. Bagi pihak akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan informasi, dan bagi penelitian yang sejenis penelitian ini 

dapat dijadikan referansi tambahan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan  masalah, 

manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi penjelasn teori agency, Perataan laba, ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan nilai perusahaan  yang menjadi tujuan 

utama penelitian ini, review penelitian terdahulu dan informasi lain 

yang akan membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun   

penelitian ini, hipotesis dan pengembangan hipotesis dan desain 

penelitian. 

BAB III :  METODE PENELITIAN 

  Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang diajukan, sampel dan  metode pengambilan 

sampel, data penelitian, definisi operasional variabel dan analisis 

data. 
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BAB IV :  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

  Bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

nalisi data, uji kualitas data, uji asumsi klasik,  pengujian hipotesis 

dan pembahasan. 

BAB V :  KESIMPULAN DAN SARAN 

  Dari uraian bab – bab sebeumnya, maka pada akhir tulisan ini akan 

ditarik suatu kesimpulan dan memberikan saran yang bermanfaat 

bagi penulis dan perusahaan. 

 


