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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang Penelitian 

Persaingan dunia yang semakin ketat dan perekonomian dunia yang 

semakin tidak menentu mendorong manajemen untuk bekerja lebih efektif dan 

efisien agar perusahaan mampu bertahan dan dapat menjaga eksistensinya 

sekaligus meningkatkan kinerja manajemen untuk mendapatkan hasil yang 

optimal bagi perusahaan. Kinerja manajemen dapat tercermin dari laporan 

keuangan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 

menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan sarana untuk menyediakan 

informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang 

bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan untuk mengambil 

keputusan ekonomi. 

Salah satu informasi dalam laporan keuangan adalah informasi laba. 

Laporan laba rugi memberikan informasi mengenai kinerja manajemen dalam satu 

periode. Selain itu, informasi laba juga dapat membantu pemilik ataupun pihak 

yang berkepentingan lainnya untuk memprediksi kondisi perusahaan dimasa yang 

akan datang. Laba perusahaan yang terus meningkat tajam akan mencerminkan 

bahwa kinerja perusahaan semakin baik sehingga mendasari para investor untuk 

memusatkan perhatian pada informasi perolehan laba perusahaan dibandingkan 

dengan informasi lainnya. Jika didasarkan pada kondisi tersebut, maka investor 

lebih berminat untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki laba 

yang terus meningkat tajam. Tetapi pada kenyataannya banyak investor yang 

cenderung lebih tertarik untuk menanamkan saham pada perusahaan yang 
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memiliki laba yang stabil. Hal ini biasanya terjadi pada investor yang memilih 

untuk memperoleh keuntungan yang kecil dengan risiko yang rendah. Informasi 

laba yang stabil dapat memberikan kemudahan bagi investor untuk mengetahui 

kondisi perusahaan di masa yang akan datang serta memprediksi berapa 

pengembalian saham yang akan didapatkan (Juniarti & Carolina, 2005). 

Perhatian pihak-pihak yang berkepentingan pada informasi laba serta 

yang cenderung mengabaikan prosedur dalam memperoleh laba tersebut akan 

memicu terjadinya konflik keagenan yaitu antara pemilik (principal) dengan 

manajer (agent). Pemilik (principal) adalah seorang individu yang 

memperkerjakan individu yaitu manajer (agent) untuk melakukan pekerjaaan dan 

kemudian diberikan otorisasi dalam pengambilan keputusan atas metode 

akuntansi yang digunakan. Menurut Jensen dan Meckling (1976), adanya konflik 

keagenan disebabkan oleh perbedaan kepentingan dan ketidaksamaan tujuan 

dimana, manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik 

(conflict of interest). Selain itu, konflik keagenan juga dapat terjadi karena 

informasi asimetris (information asymmetry), dimana manajer secara umum 

memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan 

posisi entitas dari pemilik. 

Dari kondisi di atas akan mendorong pihak manajemen untuk melakukan 

tindakan perataan laba di mana merupakan salah satu teknik dengan tujuan 

menampilkan figur arus laba yang stabil (Kustono, 2009). Tindakan perataan laba 

oleh manajemen terhadap informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan 

tampak lebih stabil sehingga para investor akan merasa aman atas investasi yang 

ditanamkan pada perusahaan tersebut. 
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Laba merupakan fokus utama investor dalam pengambilan keputusan, 

jika angka laba yang dihasilkan berasal dari proses tindakan perataan laba, maka 

laba yang disajikan akan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Oleh karena itu 

akan berdampak buruk bagi investor karena pengambilan keputusan yang salah. 

Pentingnya dilakukan penelitian ini agar investor dapat mengetahui motif dan 

faktor-faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan perataan 

laba. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Tindakan Perataan Laba Pada Perusahaan yang Terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia”. 

 

1.2   Permasalahan penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1   Apakah penahanan dana berpengaruh terhadap tindakan perataan laba? 

2   Apakah perubahan jumlah dana ditahan berpengaruh terhadap tindakan 

perataan laba? 

3   Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan perataan laba? 

4   Apakah struktur kepemilikan berpengaruh terhadap tindakan perataan 

laba? 

5   Apakah pajak penghasilan berpengaruh terhadap tindakan perataan laba? 

6   Apakah growth berpengaruh terhadap tindakan perataan laba? 

7   Apakah keberadaaan komite audit berpengaruh terhadap tindakan 

perataan  laba? 
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1.3         Tujuan dan manfaat penelitian 

1.3.1   Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.   Untuk mengetahui apakah pengaruh penahanan dana berpengaruh 

signifikan terhadap tindakan perataan laba. 

2.   Untuk mengetahui apakah pengaruh perubahan jumlah dana ditahan 

berpenganruh signifikan terhadap tindakan perataan laba.  

3.   Untuk mengetahui apakah pengaruh profitabilitas berpengaruh signifikan 

terhadap tindakan perataan laba.  

4.   Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan berpengaruh signifikan 

terhadap tindakan perataan laba.  

5.   Untuk mengetahui apakah pajak penghasilan berpengaruh signifikan 

terhadap tindakan perataan laba.  

6.   Untuk mengetahui apakah growth berpengaruh signifikan terhadap 

tindakan perataan laba.   

7.   Untuk mengetahui apakah keberadaan komite audit berpengaruh 

signifikan terhadap tindakan perataan laba.  

1.3.2   Manfaat penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti, 

1.   Bagi manajer 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan manajemen 

apakah perusahaan perlu melakukan perataan laba untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan. 
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2.   Bagi pihak eksternal 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk membuat suatu 

keputusan investasi dan mempertimbangkan beberapa faktor untuk 

membantu dalam pengambilan keputusan investasi. 

3.   Bagi akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tambahan untuk 

penelitian sejenis bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa yang 

akan datang. 

 

1.4   Sistematika penulisan 

Sistematika dalam penulisan penelitian ini akan disusun menjadi lima 

bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan. 

BAB II KERANGKA TEORETIS DAN RANGKUMAN HIPOTESIS 

Bab ini memuat konsep dari faktor-faktor dependen maupun faktor 

independen sebagai kerangka teoritis. Pembahasan pada bab ini 

difokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep teoritis yang 

relevan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan perumusan 

hipotesis. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan rancangan penelitian yang digunakan, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan 

metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi analisis data yang dikumpulkan dan mencoba untuk 

membahas hasil analisis mengenai pengaruh faktor-faktor independen 

terhadap faktor dependen. 

BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari 

keseluruhan penelitian ini, temuan-temuan yang didapatkan dari hasil 

analisis dan pembahasan mengenai pengaruh faktor-faktor independen 

terhadap dependen. 
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