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THE FACTORS WHICH INFLUENCE THE EQUALITY OF PROFIT IN THE 
FOOD AND BAVERGES COMPANY WHICH IS REGISTERED IN INDONESIA 

STOCK EXCHANGE 

 

Selvis Kurniawati 

 

ABSTRACT 

 

 The equality of profit is one of the ways to decrease the profit fluctuation and it is 
reported based on the targets that were already made by the management of the company. 
The target will be reached through artificially, accountancy method, and real. One of the 
factors to equalize the profit is analyzing the size of the company. The bigger of the 
company, it has much more alternative expanses of resources which can be chose and the 
debt is big as well. Another factor that influences the equality of profit is profitability. Thus, 
this research is made to know and analyze is there any influences between some factors, such 
as the size of the company, profitability, and leverage operation to the equality profit in Food 
and Beverages Company  which registered in Indonesia stock exchange. 

 This research is using secondary data that is financial statement of Food and 
Beverages Company which registered in Indonesia stock exchange start from 2007 until 
2009.The technique to analyze the data is using quantitative analysis technique with 
regression technique analysis as a method.  

 The result of this research showed that there is no influence from the size of the 
company, profitability, and leverage operation into the equality of profit in The Food and 
Beverages Company which is registered in Indonesia stock exchange. 

 

Keywords : The size of the company, profitability, leverage operation, the equality of   
profit.  
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERATAAN LABA PADA 
PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK 

INDONESIA 

 
 
 

Selvis Kurniawati 
 
 

ABSTRAK 

Perataan laba merupakan cara yang digunakan oleh  manajemen untuk mengurangi 
fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara 
artificial, yaitu melalui metode akuntansi, maupun secara riil. Salah satu faktor dalam 
melakukan perataan laba adalah faktor ukuran perusahaan, karena menentukan besar kecilnya 
perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan, makin banyak alternative sumber 
pembelanjaan sumber daya yang dapat dipilih, dan utang yang dimilikinya cenderung makin 
besar. Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap perataan laba adalah faktor 
profitabilitas. Oleh karena itu dibuatlah penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan 
menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage operasi terhadap 
perataan laba pada perusahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan (Financial 
Statement) peruahaan Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mulai 
tahun 2007-2009. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kuantitatif 
dengan metode analisis regresi logistik. 

Hasil penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh ukuran perusahaan, 
profitabilitas, dan leverage operasi terhadap perataan laba pada perusahaan Food and 
Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 
 
 

Kata Kunci : Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Operasi, Perataan Laba 
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 BAB 1   

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

   Dewasa ini perkembangan dunia usaha masa kini yang semakin maju 

pesat, kemajuan di bidang teknologi, persaingan yang semakin tajam antar 

perusahaan, dan situasi perekonomian negara yang tidak menentu, mendorong 

manajemen perusahaan untuk bekerja lebih efektif agar perusahaan mampu 

menjaga aktivitas operasinya tetap stabil dan perkembangan sekaligus 

meningkatkan kinerja manajemen untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi 

perusahaan, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan bagi pihak luar, yaitu 

masyarakat dan investor. Manajemen merupakan pihak yang berkewajiban 

menyusun laporan keuangan karena mereka berada di dalam perusahaan dan 

merupakan pengelolah aktiva perusahaan secara langsung di lain pihak. (Jin 

and Machfoedz,1998:175). 

Laporan keuangan merupakan produk dari akuntansi yang meyajikan 

data kuantitatif keuangan atas semua transaksi-transaksi yang telah 

dilaksanakan oleh suatu perusahaan untuk suatu periode tertentu (Yusuf and 

Soraya, 2004:100). Laporan keuangan itu sendiri terdiri dari neraca, laporan 

laba-rugi, laporan perubahan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan 
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atas laporan keuangan, semua isi dari laporan keuangan bermanfaat bagi 

pemakainya, namum beberapa pihak seperti pemegang saham, investor, dan 

kreditur memberikan perhatian yang lebih pada besarnya laba akuntansi yang 

dibukukan perusahaan. 

    Tindakan manajemen untuk melakukan perataan laba umumnya 

didasarkan atas berbagai alasan baik untuk memuaskan kepentingan pemilik 

perusahaan, seperti menaikkan nilai dari perusahaan, sehingga muncul 

anggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan memiliki risiko yang rendah. 

Berdasarkan pada pengaruh manipulasi terhadap laba Ilmanir (1993) 

dalam Jin  dan Machfoedz (2000) menyatakan bahwa usaha manajemen dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu usaha untuk memaksimumkan atau 

meminimumkan laba dan usaha untuk mengurangi fluktuasi laba (perataan 

laba). Secara eksplisit, usaha untuk memaksimumkan atau  meminimumkan 

laba merupakan hipotensis dalam berbagai penelitian mengenai konsekuensi 

ekonomi dari pilihan akuntansi. Sedangkan usaha untuk mengurangi fluktuasi 

laba adalah suatu bentuk manipulasi laba agar  jumlah laba suatu periode tidak 

terlalu berbeda dengan jumlah laba periode sebelumnya. 

Penelitian ini dilakukan peneliti terhadap tiga faktor yang dapat 

mempengaruhi perataan laba yaitu, ukuran perusahaan, profitabilitas 

perusahaan, dan leverage operasi perusahaan.  
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Perataan laba (income smoothing) dilakukan oleh manajemen 

perusahaan dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang diharapkan atas laba 

yang dilaporkan. Beidleman (1973) percaya bahwa manajemen melakukan 

perataan laba untuk menciptakan aliran laba yang stabil dan mengurangi 

covariance dan market return. 

Praktik perataan laba oleh manajemen dianggap sebagai tindakan  yang 

logis dan rasional. Menurut Barnea, Ronen dan Sadan (1981) dalam Jin dan 

Machfoedz (1998) menyatakan bahwa perataan laba dilakukan oleh para 

manajer untuk mengurangi fluktuasi dari laba yang dilaporkan dan 

meningkatkan kemampuan investor untuk meramalkan arus kas di masa 

datang.  

Perataan laba pada intinya, diharapkan dapat memberikan pengaruh 

yang menguntungkan bagi nilai saham serta penilaian kinerja manejemen, 

namun demikian, perataan laba ini jika dilakukan dengan sengaja dan dibuat 

buat dapat menyebabkan pengungkapan laba yang tidak memadai atau 

menyesatkan, sebagai akibatnya, investor mungkin tidak memperoleh 

informasi yang akurat mengenai laba untuk mengevaluasi hasil dari portofolio 

mereka. Jin (1998) yang dikutip dari (Dwiatmini, 2001). 
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Ada banyak faktor yang mempengaruhi manajemen adalah melakukan 

perataan laba, diantaranya adalah faktor ukuran perusahaan, karena 

menentukan besar kecilnya perusahaan, maka semakin besar ukuran 

perusahaan, makin banyak alternative sumber pembelanjaan, sumber daya 

yang dapat dipilih, dan utang yang dimilikinya cenderung makin besar. Faktor 

lain yang diduga berpengaruh terhadap perataan laba adalah faktor 

profitabilitas. Praktik perataan laba cenderung dilakukan oleh perusahaan yang 

profitabilitasnya rendah dan dalam keadaan berisiko, karena ingin 

memperlihatkan bahwa laporan laba-rugi lebih baik dan tingkat fluktuasi tidak 

terlalu tinggi, sehingga dapat menarik investor. Dan Profitabilitas juga 

merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai suatu perusahaan 

profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam 

mengelola sumber-sumber yang dimiliki.  

Selain faktor profitabilitas dan ukuran perusahaan, variabel lain yang 

diduga sebagai pendorong terjadinya praktik perataan laba adalah leverage 

operasi. Leverage operasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan aktiva untuk 

membayar beban tetap. Menurut Riyanto (1995:331), leverage operasi adalah 

rasio yang mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan 

utang. Biasanya, seorang kreditur tertarik pada perusahaan yang memiliki 

tingkat leverage operasi yang rendah dan menghasilkan leverage yang positif, 
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sebab kreditur memerlukan jaminan atas dana yang dipinjamkan. Dan 

Leverage Operasi adalah penggunaan utang yang berhasil dan akan digunakan 

untuk meningkatkan pendapatan pemilik perusahaan karena pengembalian 

dana dari ini melebihi bunga yang harus dibayar, dan menjadi hak pemilik, 

yang berarti menikatkan ekuitas pemilik. 

Peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Martanto (2004) tidak 

berhasil membuktukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba. Ilmaninir dan Zuhroh (1993) dalam Jin dan Machfoedz 

(1998:178) juga tidak berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan dapat 

dikaitkan dengan adanya praktik perataan laba. Juniarti (2005) tidak berhasil 

membuktikan bahwa besaran perusahaan dan profitabilitas adalah faktor 

pendorong dilakukannya praktik perataan  laba, berbeda dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Jin dan Machfoedz (1998) yang berhasil membuktikan 

bahwa leverage operasi merupakan faktor pendorong terjadinya praktik 

perataan laba, sedangkan faktor ukuran perusahaan, profitabilitas tidak berhasil 

dibuktikan sebagai faktor pendorong perataan laba. 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan food and 

beverages yang go Publik di BEI, alasan dipilihnya persahaan food and 

beverages sebagai objek penelitian dikarenakan perusahaan food and 

beverages sudah dikenal dikalangan masyarakat,dan selalu dibutuhkan dalam 

kehidupan sehari-hari dan mudah didapatkan. Sehingga perusahaan food and 
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beverages memiliki persaingan bisnis yang kuat dalam dunia kerja dan dapat 

menjamin usaha dimasa depan. Adanya alasan dipilihnya tahun 2007-2009 

dikarenakan tahun ini, yang datanya update adalah tahun mulai dari 2007-

2009.  hal ini akan menimbulkan tingkat laba bersih perusahaan naik turun 

yang kemungkinan bisa memicu tindakan perataan laba. Berikut ini adalah 

perkembangan laba-rugi pada perusahaan Food and Beverages periode 2007-

2009 (dalam jutaan rupiah) yang ditabulasikan sebagai berikut. 

Tabel 1.1. Perkembangan laba bersih pada perusahaan food and 

beverages periode tahun 2007 – 2009.( Jutaan Rupiah ) 

 Sumber : PT. Bursa Efek Indonesia. 
 
 
 

No Nama Perusahaan 2007 2008 2009 

1 PT. Delta Djakarta, Tbk 84.385 222.307 340.458 

2 PT. Fast  Food Indonesia, Tbk 102.537 125.268 181.997 

3 PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk 980.357 1.034.389 181.997 

4 PT. Multi Bintang Indonesia, Tbk 84.385 222.307 340.458 

5 PT. Mayora Indah, Tbk 141.589 196.230 372.158 

6 PT. Sekar Laut, Tbk 5.741.581 4.271.024 12.802.528

7 PT. Smart, Tbk 988.944 1.046.389 748.495 

8 PT. Siantar Top,  Tbk 15.595 4.816 41.072 

9 PT. Tiga Pilar Sejahtera, Tbk 15.760 28.690 37.790 

10 PT. Ultrajaya Milk Industri & 
Trading Compani, Tbk 

30317 303711 61.153 
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Berdasarkan pada tabel 1.1.  menunjukan bahwa : perkembangan laba 

perusahaan mengalami fluktuasi. Hal ini dapat dilihat dari Laba-Rugi tertinggi 

adalah PT Sekar Laut, Tbk pada tahun 2009 senilai 12.802.528,- yang 

disebabkan oleh naiknya tingkat pendapatan setiap periode sehingga 

mengakibatkan nilai laba bersih meningkat. Laba-Rugi terendah adalah PT. 

Siantar Top, Tbk  pada tahun 2008 senilai Rp 4.816,-  yang disebabkan oleh 

penghasilan bunga sehingga mengakibatkan nilai laba bersih menurun. Tingkat 

laba bersih perusahaan yang naik turun kemungkinan melakukan perataan laba. 

Hal ini dapat memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi 

terhadap laba dimasa mendatang, sehingga investor tidak menarik investasinya 

dari perusahaan tersebut. 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka akan diperoleh informasi      

yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak internal ataupun pihak 

eksternal perusahaan yang berkepentingan terhadap kinerja manajemen. 

berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai perataan laba, dengan judul “ Faktor- Faktor yang Mempengaruhi 

Perataan Laba Pada Perusahaan Food and Beverages Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia”. 
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1.2. Perumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat disusun suatu 

rumusan masalah yaitu Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage 

operasi berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan Food and 

Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan  rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

Untuk mengetahui dan menganalisis Apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, 

dan leverage operasi berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan 

Food and Beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai beriku: 

1. Bagi perusahaan  

Diharapkan kepada pihak manajemen perusahaan dapat mengatur 

keuangan perusahaannya dengan baik, sehingga pembagian perataan 

laba kepada para investor sama rata dengan investor lainnya. 
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2. Bagi Akademis 

Digunakan sebagai bahan referensi penelitian lain dengan materi yang 

berhubungan dengan pengaruh perataan laba perusahaan yang Go 

Publik, serta sebagai Dharmaa Bakti terhadap UPN “Veteran” jawa 

timur pada umumnya dan Fakultas Ekonomi pada khususnya. 

3. Bagi Peneliti  

Dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan 

perataan laba pada perusahaan–perusahaan food and beverages yang go 

publik di BEI. 

4.  Bagi Manajer 

Untuk memberikan informasi bahwa dengan melakukan perataan laba 

dapat membuat arus penghasilan stabil dan mengurangi covarian return 

dengan pasar dan juga dapat mengurangi fluktuasi laba yang 

dilaporkan. 
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