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Hasil Karya Ini KU Persembahkan
Untuk :
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Kedua Orangtua KU, yang Terus Berjuang untuk Ku Tanpa
Menghiraukan Pandangan Orang
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Adik KU, yang Mau Bersabar dan Mengalah Untuk Kesuksesan Ku
Orang – Orang yang Selalu Ada untuk Mendukung Ku

Orang – Orang yang Memandang Rendah Keluarga KU,
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Sebagai Bukti Bahwa Aku Dapat Berhasil dengan Segala Kekurangan
yang Ada Dalam Hidup KU,
Sebagai Bukti Bahwa Aku Dapat Mengalahkan “Anggapan Orang”
Terhadap KU dan Keluarga KU,
Sebagai Bukti Bahwa Aku Tidak Pernah Menyerah dan Kalah
Terhadap Hidup ini..
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HALAMAN MOTTO

Hidup akan terus berlanjut. Dia tidak pernah peduli akan
kesulitan seseorang. Hidup tidak akan pernah berhenti hanya karena
ada seseorang yang menderita. Jadi, jangan pernah “berhenti” dan
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“kalah” dengan sesuatu yang bernama “Hidup”.
(Penulis)

Siapapun pasti pernah tidak mempercayai dirinya sendiri, tetapi
orang yang tidak percaya pada keberaniannya sendiri sampai kapanpun
tidak akan pernah menang, jadi jangan pernah lepaskan keberanian itu
dari tanganmu.
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(Penulis)

Semua orang bisa menutupi kekurangan dan kelemahannya
dengan “sedikit” bekerja lebih keras dari yang lainnya. Tetapi, sungguh
kasihan orang yang tahu kelemahannya dan tidak berbuat apa-apa
bahkan tenggelam dalam kelemahannya dan terus mengasihani diri
sendiri yang pada akhirnya Dia tidak pernah sadar bahwa Dia
mempunyai kelebihan.
(Penulis)
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ABSTRAK

W

Penelitian ini menguji pengaruh profitabilitas, risiko keuangan, dan nilai
perusahaan terhadap praktek perataan laba pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di BEI tahun 2009-2010. Penelitian ini menggunakan regresi berganda
sebagai alat analisis dengan proksi akrual diskresioner yang didefinisikan untuk
perataan laba oleh Tucker dan Zarowin (2005) sebagai variabel dependen dan
Return On Asset, leverage, serta Price Book Value sebagai variabel independen.
Hasil penelitian menunjukan bahwa profitabilitas yang diproksi dengan variabel
Return On Asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktek perataan
laba. Risiko keuangan yang diproksi oleh variabel leverage juga berpengaruh
positif dan signifikan terhadap praktek perataan laba. Nilai perusahaan yang
diproksi oleh variabel Price Book Value terbukti tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap praktek perataan laba.
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Kata kunci: perataan laba, profitabilitas, risiko keuangan, nilai perusahaan, Price
Book Value.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
Persaingan dalam dunia bisnis yang sangat ketat menjadi suatu pemicu

yang kuat bagi manajemen suatu perusahaan untuk menampilkan kinerja terbaik
dari perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini disebabkan karena baik buruknya
kinerja perusahaan akan berdampak terhadap nilai pasar perusahaan dan juga
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mempengaruhi keputusan investor untuk berinvestasi atau tidak di perusahaan
tersebut.
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Laporan keuangan merupakan suatu pencerminan dari kondisi perusahaan,
karena di dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan
oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Dan Kinerja
manajemen suatu perusahaan dapat diketahui dengan melihat informasi-informasi
yang ada pada laporan keuangan tersebut.
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Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen
adalah laba. Sebagaimana disebutkan dalam Statement of Financial Accounting
Concept (SFAC) Nomor 1 bahwa 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 di masa yang akan datang. Oleh karena itu, manajemen
mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat
laporan keuangan, khususnya laba, menjadi baik.

1

2

Kesadaran manajemen akan pentingnya informasi laba, terutama dari
kalangan manajemen yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut,
mendorong manajemen cenderung melakukan disfunctional behaviour (perilaku
tak semestinya). Teori keagenan (Agency theory) menyatakan bahwa munculnya
disfunctional behaviour tersebut disebabkan karena manajemen memiliki
informasi yang lebih banyak mengenai perusahaan dibandingkan pemilik
perusahaan dan sering terdorong untuk melakukan tindakan yang dapat
memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri. Untuk itu manajemen melakukan

W

manajemen laba (earning management) karena seperti yang telah diungkapkan
sebelumnya, laba merupakan salah satu informasi dalam laporan keuangan yang
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sering digunakan untuk mengukur kinerja manajemen dan sebagai dasar dalam
penentuan kompensasi manajemen.

Hal tersebut sesuai dengan Scott (dalam Aji dan Mita, 2010), yang
menyatakan bahwa terdapat dua tujuan manajemen perusahaan untuk melakukan
praktek pengelolaan laba. Pertama, manajemen perusahaan berusaha untuk
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menambah tingkat transparansi laba dalam mengkomunikasikan hal yang bersifat
informasi internal perusahaan, dalam hal ini pengelolaan laba yang dilakukan
bersifat efisien. Sedangkan yang kedua adalah manajemen perusahaan berusaha
untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri, dalam hal ini pengelolaan
laba bersifat oportunistik.
Pengelolaan laba bersifat oportunistik tersebut dapat dilakukan dengan
beberapa cara dan salah satu diantaranya adalah dengan melakukan perataan laba
perusahaan. Menurut Belkaoui (2007), perataan laba dapat dipandang sebagai
proses normalisasi laba yang disengaja guna meraih suatu tren ataupun tingkat
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yang diinginkan. Sementara Beidleman dalam Ekawati dan Kustiani (2006)
mendefinisikan bahwa perataan laba sebagai usaha yang disengaja untuk
meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang
dipandang normal bagi perusahaan.
Dengan demikian, perataan laba dapat dikatakan sebagai suatu usaha
untuk mengurangi fluktuasi laba agar jumlah laba suatu periode tidak terlalu
berbeda dengan jumlah laba periode sebelumnya. Oleh karena itu perataan laba
meliputi penggunaan teknik-teknik tertentu untuk memperkecil atau memperbesar
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jumlah laba suatu periode dan dalam mengurangi fluktuasi laba tersebut juga

tersebut.

U
KD

dipertimbangkan tingkat pertumbuhan normal yang diharapkan pada periode

Praktek perataan laba tentu saja tidak terlepas dari beberapa faktor yang
mempengaruhinya. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktek
perataan laba telah dilakukan baik di luar negeri maupun di Indonesia. Namun
hasil dari penelitian tersebut ada yang bertentangan. Dalam beberapa penelitian
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sebelumnya, profitabilitas, risiko keuangan, dan nilai perusahaan merupakan
beberapa faktor yang berpengaruh pada tindakan perataan laba (Suranta dan
Merdiastuti, 2004; Juniarti dan Carolina, 2006; Aji dan Mita, 2010).
Hasil penelitian Suranta dan Merdistusi (2004), menyatakan bahwa ROA
sebagai proksi dari profitabilitas, risiko keuangan yang diproksi dengan leverage,
nilai perusahaan yang diproksi dengan Tobin Q, dan struktur kepemilikan yang
diproksi dengan kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap
perataan laba, tetapi kepemilikan publik yang juga merupakan proksi dari struktur
kepemilikan terbukti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perataan
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laba. Hasil tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Juniarti dan Carolina
(2006) yang menemukan bahwa faktor besaran perusahaan, profitabilitas, dan
sektor industri perusahaan tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindakan
perataan laba. Aji dan Mita (2010) yang meneliti tentang pengaruh profitabilitas,
risiko keuangan, nilai perusahaan, dan stuktur kepemilikan terhadap praktek
perataan laba juga menemukan hasil yang berbeda. Hasil penelitiannya
menyatakan bahwa profitabilitas, risiko keuangan, dan nilai perusahaan
berpengaruh signifikan terhadap perataan laba, sedangkan struktur kepemilikan
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baik kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik tidak memiliki pengaruh
yang signifikan terhadap praktek perataan laba.
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Adanya perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan, membuat penulis
tertarik untuk meneliti kembali tentang beberapa faktor yang mempengaruhi
perataan laba, yaitu: profitabilitas, risiko keuangan, dan nilai perusahaan.
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Mita (2010)
yang menggunakan definisi dari Tucker dan Zarowin (2005) yang menggunakan
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ukuran akrual diskresioner dari model Jones yang dimodifikasi oleh Kothari
(2005) sebagai indikator terjadinya perataan laba.

1.2

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan pokok dalam

penelitian ini adalah:
1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktek perataan laba pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

5

2. Apakah risiko keuangan berpengaruh terhadap praktek perataan laba pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap praktek perataan laba pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Menguji pengaruh profitabilitas terhadap praktek perataan laba pada
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Menguji pengaruh risiko keuangan terhadap praktek perataan laba pada
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perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Menguji pengaruh nilai perusahaan terhadap praktek perataan laba pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4

Kontribusi Penelitian
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:
1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
menjelaskan secara empiris tentang adanya praktek perataan laba yang
merupakan usaha untuk merekayasa laporan keuangan yang dilakukan
perusahaan publik di Indonesia.
2. Memberi masukan kepada manajemen perusahaan, khususnya perusahaan
publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat digunakan
sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan di masa yang akan
datang.
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3. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi investor yang
berkepentingan untuk berinvestasi.
4. Bagi

para

Akademisi

dapat

digunakan

sebagai

informasi

dan

pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta dapat digunakan untuk
menambah wawasan tentang perataan laba dan menambah literatur yang
ada mengenai perataan laba.

1.5

Batasan Masalah
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Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan manufaktur yang
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terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2004-2010.
2. Periode pelaporan keuangan didasarkan pada tahun kalender yang berakhir

pada tanggal 31 desember tahun 2004-2010.

3. Perusahaan tidak mengalami kerugian 2 tahun berturut-turut selama tahun
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2004-2010.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, risiko
keuangan, dan nilai perusahaan terhadap praktek perataan laba. Berbeda dari
kebanyakan penelitian sebelumnya yang ada di Indonesia, yang kebanyakan
menggunakan indeks Eckel (1981), penelitian ini menggunakan proksi akrual
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diskresioner yang didefinisikan untuk perataan laba oleh Tucker dan Zarowin
(2005). Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan
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hal-hal sebagai berikut:

1. Profitabilitas yang diproksikan oleh variabel ROA memiliki pengaruh
yang positif dan signifikan terhadap praktek perataan laba. Hal ini sesuai
dengan hipotesa biaya poltik pada teori akuntansi positif dimana
perusahaan melakukan perataan laba untuk mengurangi beban pajak yang
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tinggi akibat dari tingginya tingkat profitabilitas atau laba yang diperoleh
perusahaan.

2. Risiko keuangan yang diprosikan oleh variabel leverage memiliki
pengaruh yang positif dan signifikan terhadap praktek perataan laba. Hal
ini sesuai dengan hipotesa perjanjian utang pada teori akuntansi positif
dimana perusahaan melakukan perataan laba agar tidak terjadi pelanggaran
atas kontrak perjanjian utang. Hasil pengujian ini konsisten dengan
Suranta dan Merdistuti (2004), Kustiani dan Ekawati (2006), serta Aji dan

43
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Mita (2010) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif
terhadap praktek perataan laba.
3. Nilai perusahaan yang diproksikan oleh variabel PBV tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap praktek perataan laba. Hal ini diduga terjadi
karena investor tidak terlalu memperhatikan PBV sebagai dasar penilaian
mereka terhadap perusahaan.
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5.2 Saran
Saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai
berikut:
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1. Penelitian yang akan datang sebaiknya memasukkan perusahaan yang
mengalami rugi berturut-turut sebagai sampel, karena ternyata perusahaan
yang rugipun termasuk dalam kelompok perusahaan yang melakukan
perataan laba dan penelitian ini tidak memasukan perusahaan yang rugi 2
tahun berturut-turut selama periode amatan sebagai sampel penelitian.
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2. Proses pembersihan data, yaitu proses menghilangkan data outlier,
sebaiknya menggunakan SPSS untuk mengurangi subyektifitas.

3. Penelitian yang akan datang sebaiknya menggunakan sampel perusahaan
yang lebih banyak dan rentang waktu yang lebih lama agar hasil pengujian
lebih akurat.
4. Untuk penelitian yang akan datang, dapat menggunakan variabel lain
seperti Price Earning Ratio, ukuran perusahaan, struktur kepemilikan, dan
sektor industri.
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5. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan dua perhitungan perataan
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W

laba, yaitu model Eckel dan pendekatan Tucker dan Zarowin.
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