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ABTRAKSI 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba suatu perusahaan sangatlah 
beragam, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa penelitian terdahulu. Faktor-
faktor  tersebut antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, sektor industri, harga 
saham, leverage operasi, rencana bonus kebangsaan. Tetapi dalam beberapa hal, 
hasil dari penelitian tersebut berbeda meskipun mengukur hal yang sama. 
Bedasarkan dari penjelasan diatas, maka penelitian ini akan membuktikan faktor-
faktor yang berhubungan dengan tindakan perataan laba yang belum sepenuhnya 
menunjukkan hasil yang konsisten antara penilitian yang satu dengan penelitian 
lainnya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel bebas ukuran 
perusahaan (X1), profitabilitas (X2), variabel terikat (Y) adalah perataan laba. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan keuangan 
perusahaan otomotif yang go publik di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2008-
2009. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan pendekatan dengan metode 
“purposive sampling”. Model yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 
menggunakan teknik regresi logistik. 

Dari hasil pengujian tersebut membuktikan bahwa variabel bebas, ukuran 
perusahaan (X1) dan profitabilitas (X2) tidak mempengaruhi signifikan terhadap 
variabel terikat praktik perataan laba (Y). Di karenakan nilai signifikan lebih dari 
0,05 sehingga hipotesis yang telah di temukakan mengatakan bahwa ukuran 
perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap praktik 
perataan laba tidak dapat terbukti kebenerannya. 

 

Keywords :ukuran perusahaan, profitabilitas, perataan laba. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar belakang  

Perkembangan zaman telah banyak membawa perubahan. 

Kemajuan teknologi dan perkembangan dunia usaha dalam memasuki 

pasar bebas telah menciptakan tingkat persaingan yang tinggi 

perusahaan. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi setiap 

perusahaan untuk bisa mempertahankan posisi dan menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. Di samping itu, situasi perekonomian 

yang tidak menentu mendorong manajemen perusahaan untuk bekerja 

lebih efektif dan efisien agar perusahaan mampu menjaga kestabilan 

aktivitas operasinya sekaligus meningkatkan kinerja manajemen untuk 

mendapatkan hasil yang optimal bagi perusahaan. Sehingga diharapkan 

dapat menumbuhkan kepercayaan dari luar yaitu masyarakat dan para 

investor. 

Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung 

di dalam laporan keuangan dan yang sangat penting bagi pihak internal 

maupun eksternal perusahaan. Informasi laba merupakan komponen 

laporan keungan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja 

manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang 

representastif dalam jangka panjang, dan menaksir risiko investasi atau 

meminjamkan dana (Kirschencheiter 2002 dalam Juniarti dan Carolina 

2005).   
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Adannya perubahan informasi atas laba bersih suatu perusahaan 

melalui berbagai cara akan memberikan dampak yang cukup 

berpengaruh terhadap tidak lanjut para pengguna informasi yang 

bersangkutan, tidak terkecuali penerapan perataan laba oleh suatu 

perusahaan. 

Dalam tindakan manajeman untuk melakukan perataan laba 

umumnya didasarkan atas berbagai alasan baik untuk memuaskan 

kepentingan pemilik perusahaan, seperti menaikan nilai dari perusahaan, 

sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan 

memiliki risiko yang rendah. 

Tindakan ini menyebabkan pengungkapan informasi mengenai 

penghasilan laba menjadi menyedatkan. Oleh karena itu, akan 

mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, khususnya pihak 

eksternal (Jatiningrum 2002 dalam Budiasih  2009 ). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba adalah suatu 

perusahaan sangatlah beragam, sebagaimana dikemukakan oleh beberapa 

peneliti terdahulu. Faktor-faktor tersebut antara lain ukuran perusahaan, 

profitabilitas, sektor industri, harga saham, leverage operasi, rencana 

bonus dan kebangsaan. Tetapi dalam beberapa hal, hasil dari penelitian 

tersebut berbeda meskipun mengukur hal yang sama. Bedasarkan dari 

penjelasan diatas, maka penelitian ini akan membuktikan faktor-faktor 

yang berhubungan dengan tindakan perataan laba yang belum 
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sepenuhnya menunjukkan hasil yang konsisten antara peneliti yang satu 

dengan penelitian lainnya. 

Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk memperoleh 

informasi keuangan yang dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam mengambilan keputusan ekonomi. Salah satu 

informasi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan laba. 

Pentingnya informasi laba ini disadari oleh manajemen sehingga 

manajemen cenderung melakukan disfuncional behaviour (perilaku tidak 

semestinya (Budiasih 2009). 

Menurut Juniarti dan Carolina (2005), Banyak perusahaan 

percaya bahwa harga saham akan meningkat apabila laba bersih yang 

mereka laporkan meningkat secara konstan tiap tahun. Akibatnya mereka 

akan memilih prosedur akuntansi yang menghasilkan laba tertentu untuk 

memenuhi terget yang dikehendaki. Pemilik juga berusaha mencapai 

target yang telah ditetapkan dalam usaha membuat perusahaan tampil 

bagus dan mapan secara finansial. Praktek ini dikenal dengan manajemen 

laba (earnings management). Praktek manajemen laba cukup banyak 

mengundang kontroversi. Disatu sisi manjemen laba umumnya 

merupakan tindakan yang tidak menyalahi hukum dan peraturan yang 

berlaku umum. 

Perataan laba mungkin terkait dengan ukuran perusahaan, 

keberadaan insetif bonus, dan penyimpangan laba aktual dengan laba 

ekspektasi yang telah diprediksi sebelumnya. Perataan laba dapat di 
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pengaruhi oleh beberapa faktor. Apabila perusahaan itu mempunyai 

ukuran besar dalam artian sudah sangat maju dan berkembang, dan 

dikenal oleh kalangan investor maka laba yang terdapat pada perusahaan 

itu besar. 

Praktik perataan laba merupakan fenomena yang umum terjadi 

sebagai usaha manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang 

dilaporkan (Nasir 2002 dalam Budiasih 2009 ). Tindakan perataan laba 

adalah suatu sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengurangi 

fluktuasi pelaporan penghasilan dan manipulasi variabel-variabel 

akuntansi atau dengan melakukan transaksi-transaksi riil. Hal ini 

menunjukkan bahwa laba adalah sesuatu yang paling dipertimbangkan 

oleh investor untuk pengambil keputusan apakah akan melakukan 

investasi atau tidak. Oleh karena itu, manajer berusaha memberikan 

informasi yang akan meningkat nilai perusahaan dan kualitas manajemen 

dimata investor. Jadi perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

praktik perataan laba. 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang 

dimiliki oleh perusahaan dengan kata lain, apabila suatu perusahaan yang 

ukurnya lebih besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih 

besar untuk melakukan perataan laba ( Suwito dan Herawaty, 2005).  

Dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan yang lebih kecil karena 

pengawasannya lebih besar menjadi subyek pemeriksaan ( pengawasan 

yang lebih ketat dari pemerintah dan masyrakat umum. 
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Selain ukuran perusahaan yang terkait dengan perataan laba 

adalah profitabilitas. Kelompok usaha atau sektor industri, variabel 

sektor industri tidak berpengaruh terhadap perataan penghasilan. 

Ada beberapa macam tujuan yang ingin dicapai oleh manajemen 

dalam perataan laba yaitu mencapai kepentingan pajak, untuk 

memberikan kesan baik dari pemilik dan kreditor terhadap kinerja 

manajemen, mengurangi fluktuasi pada pelaporan laba dan mengurangi 

resiko, sehingga harga sekuaritas yang tinggi menarik perhatian pasar, 

untuk menghasilkan pertumbuhan profit yang stabil, dan untuk menjaga 

posisi atau  kedudukan mereka dalam perusahaan. 

Beberapa faktor yang sering kali digunakan untuk 

mengidentifikasi hal-hal yang mempengaruhi indeks perataan laba 

meliputi ukuran perusahaan dan profitabilitas. Profitabilitas selain 

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

laba juga untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki. 

Perataan laba dipandang sebagai upaya yang secara sengaja 

dimadsudkan untuk menormalkan income dalam rangkai mencapai 

kecenderungan atau tingkat yang diingginkan. Perataan income atau laba 

menurut Beidlemen (2000) dalam Budiasih (2009)  sebagai berikut : “ 

meratakan earning yang dilaporkan sebagai pengurangan secara sengaja 

fluktuasi disekitar tingkat earnings tertentu yang dianggap normal bagi 

sebuah perusahaan”. Dalam pengertian ini perataan mempresentasikan 
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sebuah upaya yang dilakukan oleh menajemen perusahaan untuk 

mengurangi variasi tidak normal dalam earnings sepanjang diijinkan oleh 

prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat. 

Tindakan ini menyebabkan pengungkapan informasi mengenai 

penghasilan laba menjadi menyesatkan. Oleh karena itu, akan 

mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, khususnya pihak 

eksternal (Jatiningrum, 2002 dalam Budiasih 2009). Hal ini menunjukan  

bahwa laba adalah sesuatu yang paling dipertimbangkan oleh investor 

untuk mengambil keputusan apakah akan melakukan investasi atau tidak. 

Oleh karena itu manajer berusaha memberikan informasi yang akan 

meningkatkan nilai perusahaan dan kualitas manajemen dimata investor. 

Tindakan manajemen untuk melakukan perataan laba umumnya 

didasarkan atas berbagai alasan di antaranya untuk memuaskan 

kepentingan pemilik perusahaan seperti menaikkan nilai perusahaan 

sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan 

memiliki risiko ketidak pastian yang rendah (Juniarti dan Carolina, 

2005).                        
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Grafik 1.1  
Data Laporan Keuangan Perusahaan Otomotif 

 

 

 

Grafik di atas di ambil dari data laporan keuangan perusahaan 

otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia. Bedasarkan bahwa rata-

rata laba bersih mengalami penurunan pada tahun 2008 mencapai hasil 

12.963.225, sedangkan pada tahun 2011 mengalami kenaikkan mencapai 

hasil 26.508.947. sedangkan rata-rata total asset mengalami penurunan 

pada tahun 2008 mencapai hasil 124.275.784, sedangkan pada tahun 

2011 mengalami kenaikkan mencapai nilai 235.358.182. Tetapi 

peningkatan terjadi penjualan bersih perusahaan mengalami kenaikkan 

yang sangat drastis pada tahun 2009 mencapai hasil 151.371.430. 

Bedasarkan fenomena perusahaan otomotif dapat disimpulkan bahwa 

nilai rata-rata perataan laba, profitabilitas dan total asset tidak memiliki 

konsisten data karena dari tahun ke tahun nilai rata-rata presentase laba 

2008 2009 2010 2011

pejualan bersih 150,610,379 151,371,430 199,099,860 260,501,601

total asset 124,275,784 1,131,925,109 166,719,283 235,358,182

Laba bersih 12,963,225 15,543,876 20,739,270 26,508,947
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bersih, penjualan bersih dan total asset mengalami kenaikkan dan 

penurunan. 

Bedasarkan penjelasan diatas mengenai perataan laba yang 

dilakukan oleh perusahaan guna mencapai kepentingan pajak, 

memberikan kesan yang baik dan mengurangi fluktuasi pada pelaporan 

laba mengurangi risiko. Maka, penulis memberi judul pada skripsi ini “ 

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN DAN PROFITABILITAS 

TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN 

OTOMOTIF YANG GO PUBLIK DI BURSA EFEK INDONESIA ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan uraian di atas dikemukakan sebelumnya maka permasalahan 

yang dikaji   dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

b. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik perataan laba 

perusahaan otomotif yang terdaftar di bursa efek indonesia. 

 

1.3 Tujuan penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan  rumusan  masalah yang telah 

dikemukakan diatas,  maka yang dihendaki dicapai dalam penelitian ini 

adalah : 
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a. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap perataan laba pada perusahaan otomotif yang 

terdaftar di bursa efek indonesia. 

b. Menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas 

terhadap perataan laba pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

indonesia. 

1.4 Manfaat penelitian  

  Hasil akhir penilitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain bagi : 

1. Bagi perusahaan 

Memberikan informasi ilmiah yang akan bermanfaat dalam proses 

pengambilan keputusan, serta menjadi bahan dalam rangka 

meningkatkan kinerja perusahaan agar lebih efekif dan efesiensi. 

2. Untuk penelitian selanjutnya 

Dapat memberikan manfaat bagi penelitian-penelitian berikut 

sebagai kajian lebih lanjut penelitian di pasar modal mengenai 

praktik perataan laba. 

3. Peneliti sendiri 

a. Peneliti dapat lebih Menambah pengetahuan mengenai faktor-

faktor yang mngenai praktik perataan laba pada perusahaan-

perusahaan di indonesia. 

b. Untuk meningkatkan, memperluas, serta mengembangkan 

keilmuan peneliti secara umum, khususnya yang terkait dengan 

praktik perataan laba. 
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