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ABSTRAKS 
 

Keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan dapat dilihat dari 
kemampuannya meningkatkan laba. Untuk memperbaiki citra perusahaan di mata 
investor dan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki resiko yang rendah, pihak 
manajemen perusahaan melakukan praktik perataan laba. Akan tetapi apabila 
praktik perataan laba dilakukan dengan sengaja dan dibuat-buat, dapat 
menyebabkan pengungkapan laba yang menyesatkan. Sebagai akibatnya investor 
mungkin tidak memperoleh informasi yang akurat mengenai laba untuk 
mengevaluasi hasil dan resiko dari portofolio mereka. Penelitian ini bertujuan 
menguji ada tidaknya pengaruh return on assets (ROA), ukuran perusahaan dan 
debt to equity ratio (DER) terhadap praktik perataan laba pada perusahaan 
Otomotif yang go publik di Bursa Efek Indonesia.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 
laporan keuangan 13 perusahaan Otomotif yang go publik di Bursa Efek 
Indonesia selama periode 2009-2011. Teknik sampel yang digunakan  adalah 
purposive sampling yaitu penarikan sampel berdasarkan pertimbangan atau 
kriteria-kriteria tertentu. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda.  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : (1) 
ROA berpengaruh terhadap perataan laba perusahaan otomotif yang go publik di 
Bursa Efek Indonesia (2) DER berpengaruh terhadap perataan laba perusahaan 
otomotif yang go public di Bursa Efek indonesia. 

 
  
Kata Kunci : profitabilitas, ukuran perusahaan, debt to equity ratio, perataan laba 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

 Laporan keuangan merupakan produk akuntansi yang menyajikan data– 

data kuantitatif atas semua transaksi yang telah dilakukan oleh perusahaan, selain 

itu laporan keuangan adalah media untuk menyampaikan informasi sebagai 

bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang diterimanya dalam mengelola 

sumber daya perusahaan kepada pihak–pihak yang berkepentingan antara lain 

pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal yaitu manajemen. Pihak 

eksternal adalah pemegang saham, kreditor, pemerintah, karyawan, pemasok, 

konsumen, dan masyarakat umum lainnya. Laporan keuangan dapat 

menggambarkan keadaan perusahaan, karena dalam laporan keuangan tersebut 

banyak mengandung informasi yang sangat dibutuhan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama informasi mengenai laba perusahaan. 

 Salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah 

laba. Informasi laba bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu 

mengestimasi kemampuan laba dalam jangka panjang, dan memperkirakan risiko-

risiko investasi. Kemampuan dan nilai perusahaan dalam mengelola aset-asetnya 

dapat digambarkan dengan cara melihat bagaimana perusahaan dalam 

menghasilkan laba dalam operasinya. IAI dalam PSAK No.25 (2009) tentang 

manfaat dari informasi laba yaitu untuk menilai perubahan potensi sumber daya 

ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus 
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 2

kas dari sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang 

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. 

 Laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan merupakan laba yang 

dihasilkan dengan metode akrual. Menurut Dechow (1994), laba akrual dianggap 

sebagai ukuran yang lebih baik dibandingkan dengan arus kas dari aktivitas 

operasi karena akrual mempertimbangkan masalah waktu, tidak seperti yang 

terdapat dalam arus kas dari aktivitas operasional. Standar Akuntansi Keuangan 

(SAK), memberikan fleksibilitas bagi manajemen untuk memilih kebijakan 

akuntansi yang lebih merepresentasikan keadaan perusahaan sesungguhnya. 

Fleksibilitas itulah yang terkadang dimanfaatkan oleh manajemen untuk 

melakukan manajemen laba (earnings management). Oleh karena itu, manajemen 

mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat 

laporan keuangan menjadi baik. Salah satu bentuk dari tindakan ini adalah praktik 

perataan laba (income smoothing) yang pada dasarnya merupakan tindakan yang 

dinilai bertentangan dengan tujuan perusahaan (Widyaningdyah, 2001). 

 Pentingnya informasi laba ini disadari oleh manajemen, sehingga 

manajemen cenderung melakukan disfungtional behaviour (perilaku tidak 

semestinya), yaitu dengan melakukan perataan laba untuk mengatasi berbagai 

konflik yang timbul antara manajemen dengan berbagai pihak yang 

berkepentingan dengan perusahaan (Sugiarto, 2003). Disfungtional behaviour 

tersebut dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi (information asymetry) dalam 

konsep teori keagenan (agency theory). 
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 3

 Salah satu bidang usaha yang tampak mengalami hambatan pada 

perkembangannya adalah perusahaan otomotif. Krisis global mulai mempengaruhi 

industri otomotif di dalam negeri, Tercatat beberapa perusahaan merubah target 

penjualan baik untuk tahun 2008 maupun tahun 2010. Kondisi ini akan memaksa 

konsumen untuk memilih produk lebih rasional sehingga penurunan penjualan tak 

dapat dielakkan, angkanya diyakini tidak akan terlalu besar. Meskipun mengalami 

penurunan penjualan pasar otomotif Indonesia tahun 2008 sekitar 590 ribu unit. 

Karena krisis keuangan global, komoditas turun, dan likuiditas bank turun, maka 

asumsi pasar otomotif Indonesia turun 20-30 persen untuk tahun 2009 mendatang. 

http://news.primeaccesscard.com/transportasi/otomotif/ramai-ramai-revisi-target-

penjualan-imbas-krisis-global-terhadap-industri-otomotif.html.2011. 

 Perataan laba yang masih sering dilakukan terutama untuk menunjukkan 

kinerja perusahaan dan keadaan keuangan. Perusahaan sering menghadapi 

masalah fluktuasi laba, dengan perataan laba pada laporan keuangan dapat 

tercermin bahwa kinerja perusahaan dan keadaan keuangan perusahaan itu baik, 

dimana investor dapat menilai bahwa peluang tumbuh perusahaan lebih baik. 

Dalam penelitian perataan laba perusahaan perlu diperhatikan kenaikan dan 

penurunan laba dari perusahaan tersebut. Salah satu parameter yang digunakan 

untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. Selama periode tahun 2009 – 

2011, laba perusahaan yang bergerak di bidang Otomotif dapat diketahui bahwa 

laba perusahaan setiap tahun mengalami fluktuasi serta dapat dilihat dari gejolak 

ekonomi internasional yang ada di tahun-tahun sebelumnya, sehingga 

mempengaruhi permodalan perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. Laba 
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tertinggi tahun 2011 adalah milik PT. Astra Internasional Tbk sebesar Rp. 

213.480.00,-(dalam jutaan). Sedangkan laba terendah milik PT. Prima Alloy Stell. 

Tbk yaitu sebesar Rp. -36.216,- (dalam Jutaan).BEI,(2012) 

 Adanya kecenderungan investor yang terpusat pada informasi laba tanpa 

memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba 

tersebut, disadari oleh manajemen, sehingga mendorong adanya praktik 

manajemen atas laba. (assih dan Gundono:2000). Adanya kecenderungan manajer 

dalam melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba perusahaannya. 

Praktik perataan laba yang dikenal sebagai praktik yang logis dan rasional, oleh 

manajemen perataan laba digunakan untuk menciptakan laba yang stabil, 

mengurangi fluktuasi yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan Investor 

untuk meramalkan arus kas di masa yang akan datang. Namun demikian praktik 

perataan laba ini jika dilakukan dengan sengaja dan dibuat-buat dapat 

menyebabkan pengungkapan laba yang tidak memadai atau menyesatkan. 

Akibatnya investor tidak memperoleh informasi yang akurat mengenai laba. 

 Sartono (2001) dalam Herni dan Susanto (2008). Carlson dan Bathala 

(1997) menyimpulkan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan merupakan faktor 

yang mempengaruhi tindakan pengelolaan laba yang dilakukan oleh manajemen, 

karena sesuai dengan hipotesa biaya politik bahwa tingkat profitabilitas yang 

semakin tinggi akan mengakibatkan tingginya harapan dari regulator dan 

masyarakat kepada perusahaan tersebut untuk memberikan kompensasi kepada 

mereka berupa pembayaran pajak kepada regulator dan program sosial kepada 

masyarakat. 
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 Maka hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sartono 

(2004) yang menyatakan bahwa financial leverage menunjukkan proporsi 

penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Semakin besar utang 

perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi investor sehingga 

investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Akibat kondisi 

tersebut perusahaan cenderung untuk melakukan praktik perataan laba. 

 Hal ini senada dengan penelitian Holthausen dan Leftwitch (1983) yang 

menyimpulkan bahwa manajemen cenderung akan memilih kebijakan akuntansi 

yang menghasilkan laba yang lebih rendah jika dihubungkan dengan ukuran 

perusahaan sebagai proksi atas political visibility, karena semakin besar 

perusahaan semakin rentan pada kebijakan pemerintah dan menjadi sorotan para 

investor (Siregar, 2006), dimana perusahaan yang berukuran besar akan dituntut 

untuk memberikan perhatian yang lebih kepada lingkungan sekitar dalam bentuk 

aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) dan kepada pemerintah dalam 

bentuk pembayaran pajak. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuaraikan diatas maka peneliti 

tertarik melakukan penelitian tentang “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Dan Kebijakan Hutang Terhadap Perataan Laba pada 

Perusahaan Otomotif Yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian diatas dikemukakan sebelumnya maka permasalahan 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 
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1.  Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap Perataan Laba pada Perusahaan 

otomotif yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap Perataan Laba pada 

Perusahaan otomotif yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

3.  Apakah kebijakan hutang berpengaruh terhadap Perataan Laba pada 

Perusahaan otomotif yang go publik di Bursa Efek Indonesia? 

   

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

dikemukakan diatas, maka yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah: 

1.  Untuk membuktikkan secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap perataan 

laba pada Perusahaan otomotif yang go publik di Bursa Efek Indonesia. 

2.  Untuk membuktikkan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan perataan 

laba pada Perusahaan otomotif yang go publik di Bursa Efek Indonesia.  

3.  Untuk membuktikkan secara empiris pengaruh kebijakan hutang perataan laba 

pada Perusahaan otomotif yang go publik di Bursa Efek Indonesia. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.   Bagi Akademis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berharga 

sebagai tambahan perbendaharaan referensi dan dapat memberikan ide untuk 

pengembangan lebih lanjut bagi para akademis yang ingin mengadakan 

penelitian dalam bidang yang berkaitan dimasa yang akan datang. 
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2. Bagi Investor 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan 

dalam pengambilan keputusan investasi saham, terutama dalam menilai 

kualitas informasi laba yang dilaporkan dalam laporan keuangan. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memberikan gambaran yang 

jelas tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan financial leverage 

terhadap perataan laba. 
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