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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 

PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN DI SEKTOR 

PARIWISATA, RESTORAN DAN HOTEL YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESAI (BEI) PERIODE 2009-2013 

 

Achmad Chafidz 

Abstrak 

Laba merupakan salah satu informasi potensial yang terkandung di dalam 

laporan keuangan dan yang sangat penting bagi pihak internal maupun 

eksternal perusahaan. Pentingnya informasi laba berakibat pada 

kecenderungan manajemen melakukan disfunctional behavior yang 

dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi dalam konsep keagenan, dimana 

tiap-tiap pihak mempunyai perbedaan kepentingan. Atas dasar pemikiran 

tersebut penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi praktik perataan laba. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan-perusahaan di 

sektor pariwisata, restoran dan hotel yang terdaftar di BEI periode 2009-2013. 

Teknik sampling menggunakan purposive sampling dengan variabel dependen 

Size, ROA, NPM, DER serta variabel independen yaitu praktik perataan laba. 

Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Size, ROA, NPM, DER peneliti 

menggunakan deskriptif statistik dan regresi logistic. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat variabel independen tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba. 

 
Kata kunci : Praktik Perataan Laba, Size, Return On Assets, Net Profit 

Margin, Debt to Equity Ratio 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang  

IAI dalam PSAK No.25 (2009:2) menyatakan manfaat dari informasi 

laba yaitu untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomis yang 

mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan arus kas dari 

sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan tentang 

efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya. 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 keuangan 

perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu 

mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, 

dan menaksir risiko investasi atau meminjamkan dana (Kirschen  heiter  dan  

Melumad 2002  dalam Juniarti  2005:148).  

Pengguna laporan keuangan sering kali lebih fokus terhadap laba 

daripada item laporan keuangan lainnya. Statement of Financial Accounting 

Concept  (SFAC) No. 1 tentang "Objectives of Financial Reporting by 

Business Enterprises” menyebutkan bahwa informasi laba pada umumnya 

merupakan  perhatian utama dalam menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen, selain itu informasi laba membantu 
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pemilik atau pihak lain dalam melakukan penaksiran atas earning power 

perusahaan di masa yang akan datang (FASB, 1978). Hughes (1968) dalam 

Jogiyanto (2003:424) mengatakan bahwa nilai pada laporan keuangan 

seperti laba bersih  perusahaan dianggap sebagai sinyal yang menunjukkan 

nilai dari perusahaan. 

Dalam praktiknya informasi laba dapat mempengaruhi perilaku para 

pemakai informasi laporan keuangan, khususnya pihak investor dan kreditor. 

Apalagi dalam negara yang dalam perekonomiannya terdapat mekanisme 

pasar modal di dalamnya. Suwardjono (2010:159).  

Pentingnya informasi laba disadari oleh manajemen sehingga 

manajemen cenderung melakukan  disfunctional behaviour (perilaku yang 

tidak semestinya) yang dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi dalam 

konsep teori keagenan di mana tiap-tiap pihak, baik principal selaku 

pemegang saham maupun agent selaku manajemen perusahaan mempunyai 

perbedaan kepentingan dan ingin memperjuangkan kepentingan masing-

masing sehingga mendorong manajer untuk melakukan manajemen atas laba 

(earnings management) atau manipulasi laba (earnings manipulation) 

(Assih dan Gudono, 2000 dalam Dina Rahmawati, Dul Muid, 2012). 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 dalam Ratih 

Kartika Dewi Dra. Hj. Zulaikha, M.Si., Akt, 2010). Praktik perataan laba 
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merupakan suatu fenomena umum dan banyak terjadi dibeberapa negara 

(Budhijono, 2006) dalam Dewi dan Carina (2008).  

Menurut Prasetio, dkk (2002) praktik perataan laba meliputi usaha untuk 

memperkecil jumlah laba yang dilaporkan jika laba aktual lebih besar dari 

laba normal, dan usaha untuk memperbesar jumlah laba yang dilaporkan jika 

laba aktual lebih kecil dari laba normal. Selain itu, perataan laba 

didefinisikan sebagai pengurangan yang disengaja terhadap fluktuasi pada 

beberapa level laba supaya dianggap normal bagi perusahaan.   

Menurut Fudenberg dan Tirole (1995) dalam Syahriana (2006), perataan 

laba adalah proses manipulasi waktu terjadinya laba atau laporan laba  agar 

laba yang dilaporkan kelihatan stabil.  

Manajemen memilih untuk menjaga nilai laba yang stabil dibandingkan 

nilai laba yang cenderung bergejolak (volatile), sehingga manajemen akan 

menaikkan laba yang dilaporkan jika jumlah laba yang sebenarnya menurun 

dari laba tahun sebelumnya. Sebaliknya manajemen akan memilih untuk 

menurunkan laba yang dilaporkan jika laba yang sebenarnya meningkat 

dibandingkan laba tahun sebelumnya (Novita, 2009). 

Laba yang rata dari tahun ke tahun sangat disukai oleh manajemen dan 

investor, karena laba yang rata mengindikasikan bahwa perusahan tersebut 

kuat dan stabil (Atik,2008). 

Perataan laba adalah tindakan sukarela manajemen yang dimotivasi oleh 

aspek-aspek perilaku di dalam perusahaan dan lingkungannya (Wijayanti 

dan Rahayu, 2008). Dalam hal ini, manajemen berusaha mencari celah-celah 
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dalam prinsip akuntansi yang bisa diterobos untuk mencapai tujuannya yaitu 

stabilitas posisi manajemen yang bersangkutan dan kemudian kemakmuran 

pribadi dan keamanan kerjanya.  

 Tindakan manajemen untuk melakukan perataan laba umumnya 

didasarkan atas berbagai alasan baik untuk memuaskan kepentingan pemilik 

perusahaan, maupun keinginan untuk mempertinggi keandalan prediksi yang 

didasarkan pada laba dan untuk mengurangi risiko yang mengitari angka-

angka akuntansi (Belkaoui ,2002:232). 

  Adanya perubahan informasi atas laba bersih suatu perusahaan melalui 

berbagai cara akan memberikan pengaruh terhadap tindak lanjut para 

pengguna informasi yang bersangkutan, tidak terkecuali penerapan perataan 

laba oleh suatu perusahaan.   

Berdasarkan permasalahan di atas maka dilakukan penelitian dengan 

judul: “ANALISIS FAKTOR - FAKTOR  YANG MEMPENGARUHI 

PRAKTIK PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN DI SEKTOR 

PARIWISATA, RESTORAN DAN HOTEL YANG TERDAFTAR DI 

BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2009-2013” 

Penelitian ini menguji beberapa faktor yang diduga mempengaruhi 

perilaku perataan laba pada perusahaan di Sektor Pariwisata, Restoran dan 

Hotel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2009-2013. 

Sektor Pariwisata, restoran dan hotel merupakan salah satu sektor yang 

fluktuatif. Dalam bidang usaha perhotelan sangat tergantung pada lokasi 

hotel didirikan.  Hotel dikawasan bisnis  tingkat hunian (room occupancy) 
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yang tinggi pada hari Senin sampai Jumat sedangkan pada hari libur tingkat 

hunian menurun. Sebaliknya, pada hotel di kawasan wisata pada hari libur 

tingkat hunian sangat tinggi, namun pada hari kerja tingkat hunian sangat 

rendah. Selain itu risiko keuangan menyebabkan fluktuasi laba bersih (net 

income) menjadi lebih besar. 

Data yang diperoleh dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Indonesia menunjukkan adanya fluktuasi pertumbuhan wisatawan 

mancanegara yang dapat mempengaruhi laba pada perusahaan-perusahan 

yang bergerak pada sektor pariwisata, restoran dan hotel. Sehingga Sektor 

Pariwisata, Restoran dan Hotel sebagai populasi penelitian. 

Tabel 1.1 
Data wisatawan mancanegara 

Tahun Wisatawan 
Mancanegara 

Rata-Rata 
Lama 

Tinggal 
(hari) 

Rata-Rata 
Pengeluaran 
Per Orang 

(USD) 

Penerimaan 
Devisa 

Jumlah Pertumbuhan 
(%) 

Per 
Hari 

Per 
Kunjungan 

Jumlah 
(juta USD) 

Pertumbuhan 
(%) 

2008 6,234,497 13.24 8.58 137.38 1,178.54 7,347.60 37.44 
2009 6,323,730 1.43 7.69 129.57 995.93 6,297.99 -14.29 
2010 7,002,944 10.74 8,04 135.01 1,085.75 7,603.45 20.73 
2011 7,649,731 9.24 7.84 142.69 1,118.26 8,554.39 12.51 
2012 8,044,462 5.16 7.70 147.22 1,133.81 9,120.85 6.62 

       Sumber : Pusdatin Kemenparekraf & BPS 

 
 Penelitian ini akan menguji beberapa faktor yang diduga mempengaruhi 

perilaku perataan laba, yaitu: 

1. Ukuran Perusahaan (Size):  Perusahaan yang ukurannya lebih besar 

diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan 

perataan laba (Suwito dan Herawaty, 2005) pada (Dina Rahmawati, Dul 

Muid, 2012). Berdasarkan political cost hypothesis dalam teori akuntansi 

positif dikemukakan bahwa perusahaan besar cenderung untuk 
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melakukan pengelolaan atas laba, di antaranya melakukan  income 

decreasing  saat memperoleh laba tinggi untuk menghindari munculnya 

peraturan baru dari pemerintah, contohnya menaikkan pajak penghasilan 

perusahaan. Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total asset 

perusahaan. 

2. ROA (Return On Asset): Pada perusahaan yang memiliki Return On 

Asset yang tinggi menandakan bahwa laba yang diperoleh perusahaan 

tinggi. Menurut Assih dkk, 2000 dalam Fatmawati Atik Djajanti, 2012) 

profitabilitas yang dihitung dengan ROA (Return On Asset) dapat  

mempengaruhi investor dalam berinvestasi. Perusahaan yang memiliki 

ROA yang tinggi cenderung melakukan praktik perataan laba 

dibandingkan ROA yang yang lebih rendah karena manajemen tahu akan 

kemampuan untuk mendapatkan laba pada masa mendatang sehingga 

memudahkan dalam menunda atau mempercepat laba. Maka lebih besar 

kemungkinan melakukan manajemen laba dibandingkan dengan 

perusahaan yang memiliki Return On Asset kecil. 

3. NPM (Net Profit Margin): Net profit margin yang merupakan bagian 

dari profitabilitas perusahaan melalui pengukuran antara rasio laba 

bersih setelah pajak dengan total penjualan di mana laba bersih setelah 

pajak sering digunakan oleh investor sebagai dasar pengambilan 

keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan sehingga 

sering dijadikan tujuan perataan laba oleh manajemen untuk mengurangi 
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fluktuasi laba dan menunjukan kepada pihak luar bahwa kinerja 

manajemen perusahaan tersebut telah efektif (Azhari, 2010). 

4. Rasio Debt to Equity (Debt to Equity ratio/ DER): Debt to equity ratio 

menggambarkan kemampuan perusahaan dengan modal sendiri untuk 

menjamin hutang yang dimiliki dan menunjukkan proporsi 

pembelanjaan perusahaan yang dibiayai oleh pemegang saham (modal 

sendiri) dan dibiayai dari pinjaman. Perusahaan dengan  leverage yang 

tinggi memiliki risiko menderita kerugian besar karena semakin tinggi 

rasio leverage berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan 

yang dibiayai dari hutang sehingga cenderung melanggar perjanjian 

hutang ketika mengalami default (tidak dapat melunasi kewajibannya 

pada saat jatuh tempo) karena kesulitan keuangan. Hal ini menyebabkan 

investor dan kreditur takut untuk berinvestasi atau meminjamkan 

dananya kepada perusahaan sehingga menimbulkan keinginan 

manajemen untuk melakukan praktik perataan laba (Santoso, 2010) pada 

(Dina Rahmawati, Dul Muid, 2012).  Hasil penelitian (Masodah, 2007) 

pada Muhammad Arfan dan Desry Wahyuni (2010) menunjukkan bahwa  

Debt to Equity  Ratio  yang tinggi mengakibatkan perusahaan mengalami 

kesulitan dalam memperoleh dana tambahan karena minimnya modal 

yang digunakan untuk perlindungan hutang, sehingga perusahaan tidak 

dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Perusahaan yang 

mengalami hal seperti ini sangat rentan melakukan praktik perataan laba, 
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diantaranya dengan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan 

labanya. 

 

1.2. Perumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

suatu masalah yaitu: 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba 

1. Apakah ukuran perusahaan (Size) berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku perataan laba? 

2. Apakah ROA (Return On Asset) berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku perataan laba? 

3. Apakah NPM (Net Profit Margin) berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku perataan laba? 

4. Apakah DER (Debt to Equity ratio) berpengaruh secara signifikan 

terhadap perilaku perataan laba? 

b. Apakah terdapat variabel independen (ukuran perusahaan, ROA, NPM 

dan DER ) yang secara dominan berpengaruh terhadap perilaku perataan 

laba? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1. Menguji dan menganalisis ukuran perusahaan (Size) berpengaruh secara 

signifikan terhadap perilaku perataan laba? 

Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.



9 
 

 
 

2. Menguji dan menganalisis ROA (Return On Asset) berpengaruh secara 

signifikan terhadap perilaku perataan laba? 

3. Menguji dan menganalisis NPM (Net Profit Margin) berpengaruh secara 

signifikan terhadap perilaku perataan laba? 

4. Menguji dan menganalisis DER (Debt to Equity ratio) berpengaruh 

secara signifikan terhadap perilaku perataan laba? 

5. Menguji dan menganalisis variabel independen (ukuran perusahaan, 

ROA, NPM dan DER ) yang secara dominan berpengaruh terhadap 

perilaku perataan laba? 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun penelitan yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi:  

a. Manfaat operasional (praktis): 

1. Sebagai bahan kajian awal bagi pihak pengguna informasi laporan 

keuangan  yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan penilaian  

perusahaan penyaji informasi laporan keuangan. 

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak kreditur dan pemegang 

saham untuk lebih hati-hati dalam membaca serta menilai informasi 

laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan penyaji informasi 

laporan keuangan. 

b. Manfaat dalam pengembangan ilmu (akademis): 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi pembaca. 
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2. Sebagai bahan referensi tambahan dan perbandingan guna 

menambah wawasan serta menjadikan sumbangan pemikiran dalam 

bidang yang sama di masa mendatang. 
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