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BAB  I 

 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Riset ini mengambil isu tentang perataan laba yang kerap dilakukan oleh 

manajer untuk memperbesar atau memperkecil laba agar laba dari tahun ke tahun 

terlihat stabil. Hal ini mengakibatkan banyak masalah yang terjadi antara lain 

konflik kepentingan, asimetri informasi, dan moral hazard. Kontrak yang terjadi 

antara agen dan prinsipal membuat prinsipal menetapkan target pencapaian bagi 

agen, dimana target inilah yang menjadi ukuran kinerja agen. Jika kinerja agen di 

nilai baik oleh prinsipal maka agen akan mendapat bonus. Hal ini menyebabkan 

adanya konflik kepentingan antara agen dan prinsipal atas kontrak tersebut. Di 

satu sisi prinsipal ingin mendapatkan informasi atas kondisi keuangan perusahaan 

yang sebenarnya, dan disisi lain agen juga ingin selalu mendapatkan kinerja yang 

baik dari tahun ke tahun.  

Agen sebagai pengelola keuangan suatu perusahaan mengetahui informasi 

tentang kondisi keuangan perusahaan jauh lebih banyak dari prinsipal, hal ini 

menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara agen dan prinsipal. Banyaknya 

informasi yang lebih diketahui agen membuat agen leluasa untuk mengelola 

informasi dalam hal ini angka-angka dalam laporan keuangan tersebut, agar 

kinerjanya selalu baik. Hal ini yang mendorong agen untuk melakukan perataan 

laba, meskipun agen tau bahwa perataan laba tidak baik dilakukan tapi tetap 

dilakukan demi kepentingan pribadi agen atau dengan kata lain moral hazard. 

Prinsipal juga tidak dapat mengetahui apakah kebijakan yang diambil oleh agen 

dalam mengelola laporan keuangan berdasarkan informasi yang sebenarnya atau 

karena kelalaian tugas. Perataan laba dapat menimbulkan berbagai masalah 

dikemudian hari seperti kesalahan dalam mengambil keputusan oleh beberapa 

pihak seperti investor dan prinsipal. karena keputusan yang diambil tidak 

berdasarkan informasi yang sebenarnya  
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Riset ini dilakukan agar dapat mengurangi konflik kepentingan antara agen 

dan prinsipal, agar bisa mengurangi asimetri informasi yang kerap diterima 

prinsipal sehingga prinsipal tidak salah dalam mengambil keputusan, dan juga 

agar dapat memberikan sinyal (tanda) kepada investor dalam mendapatkan “Value 

of the Firm” (Nilai perusahaan) yang sebenarnya, sehingga tidak salah dalam 

berinvestasi. 

Laporan keuangan merupakan sarana penyampaian informasi tentang 

keadaan perusahaan, yang berguna sebagai penghubung antara pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan baik bagi pihak internal maupun eksternal. 

Laporan keuangan juga merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkanapa 

yang dilakukan manajemen terhadap sumber daya pemilik. Dari laporan keuangan 

tersebut, laba merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk 

mengukur kinerja manajemen.Informasi laba pada umumnya merupakan perhatian 

utama dalam menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen, dan 

informasi laba membantu pemilik atau pihak lain melakukan penaksiran atas 

“earning powers” perusahaan di masa yang akan datang. Informasi laba yang 

disajikan dalam laporan keuangan suatu perusahaan juga cenderung menjadi pusat 

perhatian investor,karena melalui informasi laba tersebut dapat membantu 

mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, 

menaksir resiko investasi atau meminjamkan dana.  

Fleksibilitas diberikan oleh PSAK kepada manajemen untuk dapat 

memilih kebijakan akuntansi yang sesuai bagi perusahaan agar dapat 

mempresentasikan keadaan perusahaan yang sesungguhnya.
1
 Untuk itu dalam 

menyusun laporan keuangan hendaknya alternatif pengukuran akuntansi 

dievaluasi dalam kaitan kemampuannya untuk memprediksi peristiwa yang 

penting bagi pengambilan keputusan. Fleksibilitas dan kecenderungan yang hanya 

terfokus pada informasi laba inilah yang terkadang di manfaatkan oleh 

manajemen untuk memodifikasi laba yang di laporkan dengan melakukan 

perataan laba (income smoothing), dengan berbagai macam tujuan, antara lain 

untuk menarik perhatian investor (dengan harapan investor memiliki motivasi 

                                                             
1 Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) tahun 2009 No.25 
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yang tinggi untuk berinvestasi dalam perusahaan yang memiliki laba relatif 

stabil), untuk mendapatkan bonus jika laba yang dihasilkan sesuai target, untuk 

mendapatkan sumber pendanaan, maupun untuk menekan biaya politik seperti 

pajak dan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Adanya perubahan informasi atas laba bersih suatu perusahaan melalui 

berbagai cara akan mempengaruhi tindak lanjut pengguna informasi, begitu juga 

dengan penerapan perataan laba oleh suatu perusahaan.Tindakan perataan laba 

akan sangat merugikan investor, karena investor akan melihat laba perusahaan 

dalam memprediksi prospek perusahaan di masa yang akan datang dan tingkat 

pengembalian portofolionya, hal ini berarti informasi mengenai laba yang didapat 

investor tidak akurat. Perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan akan 

menurunkan kualitas laporan keuangannya yang berarti juga akan mengecilkan 

nilai perusahaan tersebut dimata pengguna informasi laporan keuangan. 

Tehnik perataan laba merupakan perilaku meratakan laba dari waktu ke 

waktu sehingga pelaporan nilainya tidak berfluktuasi. Perataan laba dapat 

dipandang sebagai cara pengurangan variabilitas laba selama sejumlah periode 

tertentu yang mengarah pada tingkat laba yang diharapkan dapat di laporkan. 

Laba merupakan cerminan kinerja perusahaan, yang dapat dikelola secara 

efisien demi kemajuan perusahaan atau dapat juga dikelola sesuai yang diinginkan 

demi menguntungkan pihak – pihak tertentu (pengelolaan secara opportunis). 

Selain itu juga untuk menunjukkan prestasi perusahaan dalam menghasilkan laba 

dan juga untuk memperbaiki hubungan antara perusahaan dengan pihak luar 

seperti investor, kreditur, dan pemerintah, maka manajemen cenderung opportunis 

dengan memilih untuk menjaga kestabilan laba daripada mendapatkan laba yang 

bergejolak (volatile), dengan cara menaikan laba jika laba yang sebenarnya lebih 

rendah dari periode sebelumnya atau menurunkan laba jika laba yang sebenarnya 

lebih tinggi dari periode sebelumnya. Sehingga informasi yang disampaikan 

terkadang  bukan keadaan yang sebenarnya (information asymmetric).  

Apapun tujuan dan alasan manajemen melakukan perataan laba tetap perlu 

diwaspadai oleh pengguna laporan keuangan, karena informasi yang telah 

mengalami penambahan atau pengurangan tersebut dapat menyesatkan dalam 
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pengambilan keputusan. Manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan melalui 

pengungkapan informasi tambahan dalam laporan keuangan, pengungkapan 

dalam laporan keuangan akan mengurangi asimetri informasi, sehingga peluang 

manajemen untuk melakukan manajemen laba semakin kecil, yang berarti bahwa 

manajemen laba dan tingkat pengungkapan laporan keuangan memiliki hubungan 

negatif.  

Meskipun demikian, perataan laba dianggap sebagai tindakan yang umum 

dilakukan untuk menciptakan suatu aliran yang stabil selama beberapa periode. 

Fenomena adanya praktik perataan laba pernah terjadi di pasar modal Indonesia, 

khususnya pada emiten manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Contoh kasus terjadi 

pada kasus PT Ades Alfindo yang terungkap pada tahun 2004 ketika manajemen 

baru PT Ades menemukan inkonsistensi pencatatan atas penjualan Periode 2001-

2004. Manajemen melaporkan angka penjualan riil lebih rendah daripada yang 

sebenarnya terjadi. Hal ini luput karena dalam laporan keuangan yang disajikan 

PT Ades tidak memasukkan volume penjualan dalam laporan keuangan yang telah 

diaudit.  

Berbagai penelitian telah membuktikan bahwa pengelolaan laba dilakukan 

untuk mencapai tujuan spesifik dan bersifat jangka pendek, misalnya Rahman dan 

Bakar (2002), Burgshaler dan Dichev (1997), Perry dan William (1994), Zulfa 

Irawati dan Anugerah Maya (2004) untuk return dan resiko saham.Penelitian 

terdahulu menyebutkan bahwa dengan adanya perataan laba dapat menimbulkan 

reaksi pasar (earning respone) pada saat pengumuman laba perusahaan. Penelitian 

Bitner dan Dollan menyebutkan bahwa income smoothing memiliki pengaruh 

negatif terhadap nilai perusahaan, dan menemukan bukti empiris bahwa pasar 

ekuitas mengabaikan artificial smoothing dan real smoothing.
2
 

Dalam penelitian Assih, Bitner menyatakan bahwa reaksi pasar yang 

diukur dengan Cumulative Abnormal Return (CAR) antara perusahaan perata laba 

berbeda secara signifikan dengan perusahaan bukan perata laba, sedangkan 

penelitian Michelson et. al menyatakan perusahaan yang melakukan perataan laba 

                                                             
2Bitner dan Dollan (1996) dalam  Mursalim.2005. Income Smoothing dan Motivasi Investor. Studi 

Empiris pada Investor di BEJ.Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo 
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mempunyai rata-rata return yang secara signifikan lebih rendah, mempunyai beta 

lebih rendah dan nilai pasar aktiva yang lebih tinggi.
3
 

Penelitian Dhamar dan Aria menguji empat (4) faktor yang dianggap 

mempengaruhi perataan laba yaitu profitabilitas, resiko keuangan, nilai 

perusahaan, dan struktur kepemilikan. Dalam hasilnya menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap praktek perataan laba. Besarnya 

kepemilikan publik serta keberadaan kepemilikan manajemen juga terbukti tidak 

berpengaruh positif terhadap perataan laba yang dilakukan perusahaan. Risiko 

perusahaan dan nilai perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba.
4
 Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Edy Suwito dan Arleen (2005), hal senada juga di ungkapkan oleh Alwan Sri 

Kustono (2007). Hasil penelitian ini bertentangan dengan Indah (2007)yang 

menemukan bahwa besaran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan perataan 

laba, Ashari, dkk (1994) yang menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap tindakan perataan laba.  

Berdasarkan penelitian – penelitian yang sudah ada, untuk menguji 

kembali penelitian yang telah dilakukan oleh Dhamar dan Aria. Peneliti menguji 

kembali untuk tahun yang berbeda dengan menambahkan variabel independen 

cash flow, karena dari cash flow kita dapat melihat bagaimana kelangsungan 

hidup suatu perusahaan dimasa yang akan datangatau dengan kata lain kita dapat 

melihat going concern perusahaan tersebut. Peneliti juga mencoba di industri lain 

selain industri manufakturyaitu pada industri Food and Baverage, melihat bahwa 

industri ini cukup unik karena perusahaan pada industri ini mempunyai lonjakan 

pendapatan yang cukup signifikan pada masa-masa tertentu setiap tahunnya 

seperti saat hari raya dan tahun baru, dengan tujuan untuk menguji apakah 

                                                             
3Assih,Prihat dan M. Gundono. 2000. Hubungan Tindakan Perataan Laba dengan Reaksi Pasar 

atas Pengumuman Informasi Laba Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Jurnal Riset 

Akuntansi Indonesia, 3 (1), Januari. Hal.35 - 53 
4 Aji, Damar.Y dan Aria, F.M. 2010. Pengaruh Profitabilitas, Resiko Keuangan, Nilai Perusahaan 
dan Kepemilikan Terhadap Praktik Perataan Laba: Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIU Purwokerto. 
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fluktuasi pendapatan pada masa-masa tersebut berpengaruh terhadap kualitas 

laporan keuangan serta nilai perusahaan. 

Penelitian ini penting di ambil atas dasar isu yang kerap terjadi sampai 

dengan sekarang dan sangat beresiko terjadi penggelapan (korupsi). Selain itu 

juga masih terjadi perbedaan hasil dari penelitian – penelitian terdahulu, maka 

peneliti ingin menguji ulang dan melihat hasil penelitian ini akan sejalan dengan 

penelitian siapa jika dilakukan pada industri yang berbeda. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka peneliti ingin mengkaji apakah jenis 

industri lain selain industri manufaktur yang terdapat di BEI juga melakukan 

perataan laba, karena itu dalam kesempatan ini peneliti menguji PENGARUH 

PROFITABILITAS, RESIKO KEUANGAN, NILAI PERUSAHAAN, 

STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN ARUS KAS TERHADAP KUALITAS 

LAPORAN KEUANGAN SERTA NILAI PERUSAHAAN PADA 

PERUSAHAAN FOOD AND BAVERAGE YANG TERDAFTAR DI BEI PADA 

TAHUN 2010 – 2014. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Beberapa masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Terdapat asimetri informasi antara agen dan prinsipal, sehingga bisa 

menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan. 

2. Pencapaian bonus yang tidak tercapai sehingga mendorong agen untuk 

melakukan perataan laba. 

3. Perlakuan oportunis dan moral hazard dari agen untuk mendapatkan 

keuntungan. 

4. Pencapaian kinerja perusahaan yang tidak sesuai target. 

5. Investor tidak mendapatkan kandungan informasi yang sebenarnya 

sehingga bisa menimbulkan kesalahan dalam pengambilan keputusan 

untuk berinvestasi 
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1.3  Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya di batasi pada perusahaan yang melakukan perataan 

laba yang akan menurunkan kualitas laporan keuangan sehingga terjadi fluktuasi  

nilai perusahaan. Faktor – Faktor yang diuji adalah ROE, DER, Struktur 

kepemilikan, dan arus kas. 

 

1.4  Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh antara ROE, DER, struktur kepemilikan dan 

arus kas terhadap kualitas laporan keuangan serta nilai perusahaan secara 

simultan pada perusahaan Food and Baverage? 

2. Apakah terdapat pengaruh antara ROE, DER, struktur kepemilikan dan 

arus kas terhadap kualitas laporan keuangan secara simultan pada 

perusahaan Food and Baverage? 

3. Apakah terdapat pengaruh ROE terhadap kualitas laporan keuangan secara 

parsial pada perusahaan Food and Baverage? 

4. Apakah terdapat pengaruh DER terhadap kualitas laporan keuangan secara 

parsial pada perusahaan Food and Baverage? 

5. Apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan terhadap kualitas laporan 

keuangan secara parsial pada perusahaan Food and Baverage? 

6. Apakah terdapat pengaruh arus kas terhadap kualitas laporan keuangan 

secara parsial pada perusahaan Food and Baverage? 

7. Apakah terdapat pengaruh antara kualitas laporan keuangan terhadap nilai 

perusahaan secara parsial pada perusahaan Food and Baverage? 

8. Apakah terdapat pengaruh antara ROE, DER, struktur kepemilikan dan 

arus kas terhadap nilai perusahaan secara simultan pada perusahaan Food 

and Baverage? 

9. Apakah terdapat pengaruh antara ROE terhadap nilai perusahaan secara 

parsial pada perusahaan Food and Baverage? 

10. Apakah terdapat pengaruh antara DER terhadap nilai perusahaan secara 

parsial pada perusahaan Food and Baverage? 
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11. Apakah terdapat pengaruh antara struktur kepemilikan terhadap nilai 

perusahaan secara parsial pada perusahaan Food and Baverage? 

12. Apakah terdapat pengaruh antara arus kas terhadap nilai perusahaan secara 

parsial pada perusahaan Food and Baverage? 

 

1.5  Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh antara profitabilitas, resiko 

keuangan, struktur kepemilikan dan arus kas terhadap kualitas laporan 

keuangan serta nilai perusahaan secara bersama-sama, terutama pada 

perusahaan Food and Baverage. 

2. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh antara profitabilitas, resiko 

keuangan, struktur kepemilikan dan arus kas terhadap kualitas laporan 

keuangan secara bersama-sama, terutama pada perusahaan Food and 

Baverage. 

3. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap kualitas 

laporan keuangan secara parsial terutama pada perusahaan Food and 

Baverage. 

4. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh resiko keuangan terhadap 

kualitas laporan keuangan secara parsial terutama pada perusahaan Food 

and Baverage. 

5. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

kualitas laporan keuangan secara parsial terutama pada perusahaan Food 

and Baverage. 

6. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh arus kas terhadap kualitas 

laporan keuangan secara parsial terutama pada perusahaan Food and 

Baverage. 

7. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan 

terhadap nilai perusahaan secara parsial terutama pada perusahaan Food 

and Baverage. 
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8. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh antara profitabilitas, resiko 

keuangan, struktur kepemilikan dan arus kas terhadap nilai perusahaan 

secara bersama-sama, terutama pada perusahaan Food and Baverage. 

9. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap nilai 

perusahaan secara parsial terutama pada perusahaan Food and Baverage. 

10. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh resiko keuangan terhadap nilai 

perusahaan secara parsial terutama pada perusahaan Food and Baverage. 

11. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh struktur kepemilikan terhadap 

nilai perusahaan secara parsial terutama pada perusahaan Food and 

Baverage. 

12. Untuk mengkaji seberapa besar pengaruh arus kas terhadap nilai 

perusahaan secara parsial terutama pada perusahaan Food and Baverage. 

 

1.6  Manfaat Penelitian 

Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Akuntansi 

 Bagi dunia pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada perkembangan teori yang berkaitan dengan akuntansi 

manajeman, akuntansi keuangan, dan kajian kualitas laporan keuangan. 

2. Manfaat investor 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris ada tidaknya 

pengaruh profitabilitas, resiko keuangan, nilai perusahaan, sturktur 

kepemilikan, dan arus kas terhadap kualitas laporan keuangan, khususnya 

pada industri Food and Baverage, sehingga dapat memberikan 

pengetahuan kepada investor dan calon investor serta pelaku pasar lainnya 

untuk berinvestasi pada suatu perusahaan.  

3. Manfaat Perusahaan 

 Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan agar 

perusahaan dapat selalu menerima informasi yang sebenarnya tentang 

kondisi perusahaannya sehingga tidak terdapat asimetri informasi yang 

bisa menyebabkan kesalahan dalam mengambil kebijakan. 


