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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Juniarti dan Carolina (2004), menyimpulkan bahwa variabel 

profitabilitas (PRFT) memiliki perbedaan yang signifikan antara 

perusahaan perata laba dengan bukan perata laba, sedangkan variabel total 

aktiva (TA) dan sektor industri (DSI) tidak memiliki perbedaan yang 

signifikan. Faktor besaran perusahaan, profitabilitas, dan sektor industri 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindakan perataan laba. 

Hasil pengujian pada hipotesis kedua (H02) diperkuat dengan hasil 

pengujian multivariate kedua dan multivariate ketiga, yang menunjukkan 

nilai signifikansi diatas 5%, berarti variabel independen TA, PRFT, dan DSI 

konsisten dengan pengujian multivariate yang pertama, yaitu tidak 

berpengaruh terhadap terjadinya tindakan perataan laba. 

Menurut Herni dan Susanto (2008), bahwa penelitian yang 

dilakukan mendapatkan bukti empiris struktur kepemilikan publik, kualitas 

audit, proporsi dewan komisaris independen, komite audit, jenis industri, 

ukuran perusahaan, profitabilitas secara signifikan berpengaruh terhadap 

tindakan perataan laba. Sedangkan risiko keuangan tidak berpengaruh 

terhadap tindakan perataan laba. Budiasih (2009), menayatakan bahwa 

ukuran perusahaan, profitabilitas, dan dividend payout ratio berpengaruh 

positif signifikan terhadap praktik perataan laba. Sementara itu,  financial 

leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. 
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Abiprayu (2011) menyatakan, bahwa menggunakan indeks eckel 

untuk menguji hubungan antara perataan laba dengan profitabilitas, ukuran 

perusahaan, financial leverage, kualitas audit, dan dividend payout ratio 

dengan menggunakan sampel perusahaan manufaktur. Hasilnya  

profitabilitas, financial leverage, dan kualitas audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap  tindakan perataan laba, Ukuran Perusahaan dan 

dividend payout ratio pada perusahaan manufaktur berpengaruh signifikan 

terhadap tindakan perataan laba.  

Chabachib dan Ratnasari (2012)  menunjukkan, bahwa beberapa 

faktor  mempengaruhi praktik perataan laba. Dari empat faktor yang diteliti 

(DER, profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage operasi), terbukti bahwa 

ukuran perusahaan dan leverage operasi berpengaruh positif terhadap 

perataan laba. Yang artinnya ukuran perusahaan yang besar, serta leverage 

operasi yang tinggi semakin mengindikasi perusahaan melakukan perataan 

laba. Sedangkan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap perataan laba 

yang artinya semakin kecil ROA perusahaan semakin terindikasi 

perusahaan melakukan praktik perataan laba. Dan faktor lain yaitu DER 

terbukti tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hal ini berarti 

manajer tidak begitu mempertimbangkan DER dalam melakukan prakti 

perataan laba. 

 Ukuran Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

tindakan perataan laba. Financial Leverage tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap tindakan perataan laba. Hal ini dikarenakan sampel 
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memiliki financial leverage yang kecil sehingga resiko yang dihadapi 

investor relatif kecil dan perusahaan cenderung untuk tidak melakukan 

praktik perataan laba. Dividend Payout Ratio tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan perusahaan. 

Dividend Payout Ratio yang kecil menimbulkan resiko yang dihadapi 

investor juga kecil, akibatnya perusahaan cenderung untuk tidak melakukan 

praktik perataan laba (Hastria et al., 2014). 

 Dari pemaparan yang telah disajikan di atas bisa disimpulkan, 

bahwa dari seluruh penelitian terdahulu pengukuran variabel dependen 

dengan menggunakan Indeks Eckel menghasilkan dua hasil varian yang 

berbeda. Menurut Abiprayu (2011), Juniarti dan Carolina (2004), 

Chabachib dan Ratnasari (2012)  profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba sedangkan dengan peneliti lain seperti Herni dan 

Susanto (2008), Budiasih (2009),  Hastria et al (2014) mengungkapkan 

bahwa yang tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba hanya risiko 

keuangan. Tidak konsistennya hasil peneliti bukan berarti sepenuhnya 

kesalahan peneliti, mungkin ada metode yang berbeda dalam pengambilan 

sampel maupun jumlah sampel yang digunakan dan alat analisis yang 

berbeda sehingga menghasilkan data yang berbeda. 
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B. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan 

sebuah persetujuan diantara dua pihak, yaitu principal (pemilik) dan agent 

(manajemen), dimana prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk 

mengambil keputusan atas nama principal (jensen dan meckling, 1976). 

Teori Agensi merupakan suatu pendekatan yang dapat menjabarkan konsep 

manajemen laba yang sangat terkait dengan perataan laba yang akan dibahas 

dalam penelitian ini. Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) hubungan 

agensi ada ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) 

untuk melaksanakan suatu jasa dan, melakukan hal itu, mendelegasikan 

wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut. 

Ukuran perusahaan dalam teori agensi menggambarkan bahwa 

hubungan asimetri informasi antara ukuran perushaan dengan kualitas 

pelaporan keuangan semakin besar, dikarenakan kesalahan dan perbedaan 

informasi sering terjadi. Perusahaan dengan ukuran yang besar diharapkan 

mampu memberikan kontribusi kepada lingkungan dalam bentuk aktivitas 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan pembayaran pajak kepada 

pemerintah.  

Asimetri informasi merupakan suatu kondisi dimana terdapat 

ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai 

penyedia informasi dengan pihak pemegang saham dan stakeholder pada 

umumnya sebagai pengguna informasi (user). Akibat adanya informasi 
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yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat menimbulkan 2 (dua) 

permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk memonitor 

dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. Permasalahan 

yang timbul akibat adanya konflik kepentingan antara para manajer dan 

pemegang saham disebut dengan agency problem.  

Jenis asimetri informasi, menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri 

informasi yaitu:  

a.  Adverse selection, adalah para manajer serta orang-orang dalam lainnya  

yang pada dasarnya mengetahui lebih banyak keadaan dan prospek 

perusahaan dibandingkan para pemegang saham atau pihak luar. 

Informasi yang mengandung fakta yang akan digunakan pemegang 

saham untuk mengambil kepeutusan tidak diberikan secara detail oleh 

manajer.  

b. Moral hazard, adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer 

tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi 

pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar 

sepengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan 

sebenarnya secara etika atau etika tidak layak dilakukan.  

Menurut Nyman (2004), menyatakan bahwa persepsi yang buruk 

terhadap risiko ini sebagai ‘Morale Hazard’ yang secara sederhana 

dideskripsikan sebagai carelessness or indifference to a loss (kecerobohan 

atau ketidakpedulian terhadap kerugian). Disamping morale hazard, ada 
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pula yang disebut sebagai physical hazard. Physical hazard adalah kondisi 

fisik yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian, 

sementara moral hazard adalah ketidakjujuran seseorang yang dapat 

meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian. 

Kedua jenis hazard ini memang tidak secara serta merta 

menimbulkan kerugian. Namun, keduanya memberi pengaruh yang sama 

yaitu meningkatkan peluang atau kemungkinan berubahnya suatu risiko 

menjadi kerugian. Ketidakpedulian dan perilaku urakan terhadap risiko 

(morale hazard) ini agaknya merupakan faktor yang paling dominan karena 

kehadirannya dapat menjadi pemicu timbulnya Moral hazard.  

2. Manajemen Laba (Earnings Management) 

Manajemen laba menurut scott (2000) adalah pilihan bagi manajer 

dalam kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. 

Laporan keuangan disusun berdasarkan berbagai asumsi yang diatur oleh 

standar yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). 

Namun, dalam praktiknya, dalam melakukan penyusunan laporan 

keuangan, manajemen dihadapkan pada suatu pilihan atas asumsi, penilaian 

serta metode penghitungan mana yang akan digunakan dalam penyusunan 

laporan keuangan. Adanya pilihan terhadap kebijakan akuntansi mana yang 

dipilih oleh manajemen, memberikan cukup keleluasaan bagi manajemen 

dalam menyajikan laporan keuangan tersebut. Menurut Scott (2000), pola 

manajemen laba dapat dilakukan dengan cara:  
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a. Taking a bath  

Taking a bath  adalah salah satu pola manajemen laba yang 

dilakukan ketika laba perusahaan pada periode berjalan mengalami 

peningkatan maupun penurunan yang sangat drastis dibandingkan 

dengan laba periode sebelumnya maupun sesudahnya.  

b. Income Minimization  

Merupakan upaya manajer perusahaan mengatur agar laba periode 

berjalan menjadi lebih rendah daripada laba sesungguhnya, biasanya 

dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang 

tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun 

drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.  

c. Income Maximization  

Merupakan upaya manajer perusahaan mengatur agar laba periode 

berjalan menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Upaya ini 

dilakukan dengan membuat pendapatan menjadi lebih tinggi daripada 

pendapatan sesungguhnya atau membuat biaya periode berjalan menjadi 

lebih rendah daripada periode sesungguhnya, pola ini dilakukan pada saat 

laba perusahaan menurun.  

d. Income Smoothing 

 Merupakan upaya manajer perusahaan mengatur agar laba periode 

berjalan relatif sama selama beberapa periode, pola ini dilakukan manajer 
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perusahaan dengan cara menaikan atau menurunkan pendapatan maupun 

biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau rendah dari pendapatan 

maupun biaya sesungguhnya. Laba yang relatif stabil lebih disukai 

investor dikarenakan kestabilan laba dapat mempermudah investor 

dalam pengambilan suatu keputusan. 

3. Perataan Laba (Income Smoothing) 

Perataan laba merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja 

untuk mengurangi variabilitas laba yang dilaporkan agar dapat mengurangi 

risiko pasar atas saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan harga saham perusahaan (Assih dkk., 2000). Bieldman dalam 

Belkaoui (2000) menyatakan bahwa perataan laba didefinisikan sebagai 

upaya yang sengaja dilakukan untuk memperkecil fluktuasi pada tingkat 

laba yang dianggap normal bagi perusahaan. Menurut Nasir, Arifin dan 

Suzanti (2002) perataan laba dapat diakibatkan oleh dua faktor, yaitu : 

a.  Natural Smoothing (Perataan Alami) 

Menyatakan bahwa proses perataan laba secara inheren menghasilkan 

suatu aliran laba yang rata. 

b. Intentional Smoothing ( Perataan yang disengaja) 

Biasanya dihubungkan dengan tindakan manajemen. Dapat 

dikatakan bahwa intentional smoothing berkenaan dengan situasi dimana 

rangkaian earning yang dilaporkan dipengaruhi oleh tindakan 
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manajemen. Intentional smoothing dapat diklasifikasikan menjadi dua, 

yaitu : 

1) Real Smoothing 

Merupakan usaha yang diambil oleh manajemen dalam 

merespon perubahan kondisi ekonomi. Dapat juga berarti suatu 

transaksi yang sesungguhnya untuk dilakukan atau tidak 

dilakukan berdasarkan pengaruh perataan pada laba. Perataan ini 

menyangkut pemilihan waktu kejadian transaksi riil untuk 

mencapai sasaran perataan 

2) Artificial Smoothing 

Merupakan suatu usaha yang disengaja untuk mengurangi 

variabilitas aliran laba secara artificial. Perataan laba ini 

menerapkan prosedur akuntansi untuk memindahkan biaya dan 

pendapatan dari satu periode ke periode tertentu. Dengan kata 

lain, artificial smoothing dicapai dengan menggunakan 

kebebasan memilih prosedur akuntansi yang memperbolehkan 

perubahan cost dan revenue dari suatu periode akuntansi. 

4. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aset, maupun modal sendiri 

(Sartono, 2001:130). Profitabilitas merupakan ukuran yang dijadikan oleh 

para investor untuk menilai sehat atau tidaknya suatu perusahaan dan juga 
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dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan investasi kedepannya. 

Profitabilitas digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat laba yang 

dihasilkan oleh perusahaan, semakin tinggi tingkat profitabilitas maka 

semakin baik kinerja manajemen dalam mengelola suatu perusahaan, 

sedangkan perusahaan dengan tingkat profitabilas yang rendah akan 

cenderung untuk melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan dengan 

profitabilitas tinggi. Perataan laba dilakukan agar perusahaan terlihat lebih 

stabil, laba yang rata diharapkan dapat menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki kinerja yang baik walaupun profitabilitasnya rendah. Penelitian ini 

menggunakan Return Of Equity (ROE) dan Net Profit Margin (NPM) 

sebagai ukuran rasio profitabilitas. 

1) Net Profit Margin adalah suatu rasio yang mengukur rupiah yang 

dihasilkan oleh setiap Rp 1,00 penjualan. Rasio ini memberi 

gambaran tentang laba untuk para pemegang saham sebagai 

presentase dari penjualan (Prastowo, 2005:97). NPM 

mencerminkan kinerja perusahaan jika NPM tinggi 

mencerminkan bahwa kinerja manajemen baik, hal ini bertujuan 

untuk meningkatkan kepuasan pihak eksternal. NPM ini sebagai 

barometer kinerja manajemen. Apabila NPM rendah, maka 

kinerja manajemen dinilai buruk oleh pihak eksternal. Perataan 

laba cenderung akan dilakukan manajemen apabila tingkat NPM 

rendah. Manajemen melakukan perataan laba untuk 

memperbaiki penilaian pihak eksternal terhadap manajemen. 
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2) Return on Equity 

Rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa mengukur 

pengembalian atas ekuitas saham biasa atau tingkat 

pengembalian atas investasi pemegang saham (Brigham dan 

Houston, 2001:91). 

5. Risiko Keuangan 

Sartono (2001) menyatakan bahwa leverage dapat diartikan sebagai 

penggunaan aset suatu dana. Semakin besar leverage menunjukkan bahwa 

dana yang disediakan oleh pemilik dalam membiayai investasi perusahaan 

semakin kecil, atau tingkat penggunaan utang yang dilakukan perusahaan 

semakin meningkat. Rasio utang dapat digunakan agar dapat menilai sejauh 

mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. Penggunaan leverage 

dalam perusahaan bisa saja meningkatkan laba perusahaan, tetapi bila 

terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka perusahaan dapat 

mengalami kerugian yang sama dengan persentase laba yang diharapkan, 

bahkan mungkin saja lebih besar. Tingkat leverage yang tinggi 

mengindikasikan bahwa risiko perusahaan yang tinggi pula sehingga 

stakeholder (kreditor) sering memperhatikan besarnya risiko perusahaan 

dengan penggunaan utang yang tinggi sehingga akan dihadapkan pada 

kewajiban yang tinggi pula. Menurut Suranta dan Merdistuti (2004) 

menyimpulkan bahwa income smoothing dilakukan manajemen untuk 

menghindari terjadinya pelanggaran perjanjian utang yang sudah disepakati 

antara manajemen dengan kreditor sehingga apabila perusahaan cenderung 
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mempunyai risiko keuangan tinggi maka manajemen akan melakukan 

income smoothing. 

6. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, yaitu dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara 

lain total aset, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan 

hanya terbagi dalam tiga kategori yaitu perusahaan besar, menengah, dan 

kecil. Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada log aktiva. Moses 

(1987) menemukan bukti empiris bahwa perusahaan-perusahaan besar 

memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan-

perusahaan besar menjadi subjek pemeriksaan yang lebih ketat dari 

pemerintah dan masyarakat umum. Dengan demikian perusahaan berukuran 

besar diperkirakan memiliki kecenderungan untuk melakukan perataan laba, 

karena kenaikan laba yang terlalu drastis akan menyebabkan bertambahnya 

pajak bagi perusahaan, dan sebaliknya apabila jika terjadi penurunan laba 

secara drastis maka akan memberikan kesan terjadinya krisis di dalam 

perusahaan tersebut. 

C. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Perataan Laba 

Profitabilitas juga diduga dapat mempengaruhi perataan laba. Menurut 

Assih dkk, (2000) apabila perusahaan memiliki ROA yang tinggi dianggap 
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perusahaan tersbut memiliki laba yang tinggi sehingga investor tertarik 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Karena hal tersebutlah 

manajer tertarik melakukan perataan laba agar nilai perusahaan terlihat baik 

dimata investor. Menurut Li-Jung dan Chien-Wen (2007) yang menyatakan 

bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih rendah cenderung 

melakukan tindakan perataan laba dengan demikikan hubungan 

profitabilitas dengan perataan laba adalah positif. Berdasarkan uraian diatas, 

maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1 : Profitabilitas (ROE) berpengaruh positif terhadaap praktik perataan 

laba. 

2. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Perataan Laba 

Moes (1987) dalam Suwito dan Herawaty (2005) menemukan bukti 

bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar 

pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang 

lebih kecil karena perusahaan yang lebih besar menjadi subjek pemeriksaan 

(pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum). 

Menurut Ashari, dkk (1994) perusahaan yang berukuran kecil akan lebih 

cenderung untuk melakukan praktik perataan laba dibandingkan dengan 

perusahaan besar, karena perusahaan besar cenderung mendapatkan 

perhatian yang lebih besar dari analisis dan investor dibandingkan 

perusahaan kecil (Noor 2004:32). Meskipun terdapat perbedaan argumen 

atas alasan yang mendasari besaran perusahaan dengan variabel total aset 

sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perataan laba, tetap 
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saja besaran perusahaan diduga memiliki kecenderungan mempengaruhi 

perataan laba. Hal ini didukung oleh beberapa pernyataan para peneliti 

mengenai besaran perusahaan, yaitu Healy (1985), Moses (1987) 

mengemukakan bahwa perataan laba dapat dihubungkan dengan ukuran 

perusahaan. Hasil lainnya ditemukan oleh Albretch dan Richardson (1990), 

bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan untuk 

melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

yang lebih kecil. Dari penjelasan diatas, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah: 

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

3. Pengaruh Risiko Keuangan Terhadap Perataan Laba 

Risiko Keuangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perbandingan antara utang dan aktiva yang menunjukkan berapa bagian 

aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Apabila leverage tinggi 

menunjukkan risiko keuangan atau risiko kegagalan perusahaan untuk 

mengembalikan pinjaman akan semakin tinggi dan sebaliknya. Perusahaan 

yang memiliki rasio leverage tinggi diduga melakukan manajemen laba 

(Tarjo dan Sulistyowati, 2005). Perusahaan dengan tingkat utang yang 

tinggi mempunyai risiko yang tinggi pula, maka laba perusahaan 

berfluktuasi dan perusahaan cenderung untuk melakukan perataan laba agar 

laba perusahaan terlihat stabil karena investor cenderung mengamati 

fluktuasi laba suatu perusahaan (Kustiani dan Ekawati, 2006). Berbeda 

dengan Budiasih (2009), Herni dan Susanto (2008), Chabachib dan 
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Ratnasari (2012) menurut mereka risiko keuangan tidak berpengaruh 

terhadap praktik perataan laba. Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian 

ini merumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3 : Risiko keuangan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

4. Pengaruh Net Profit Margin Terhadap Perataan Laba 

Tingkat profitabilitas yang rendah cenderung melakukan perataan laba 

kerana perusahaan-perusahaan tersebut akan menerima dampak lebih 

banyak dibanding perusahaan yang profitabilitasnya tinggi jika terjadi 

variabelitas dalam laba. Kustini dan Ekawati (2006) yang menyatakan 

bahwa Net Profit Margin berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

praktik perataan laba. Namun hasil ini tidak mendukung pada penelitian 

yang dilakukan Salno dan Baridwan (2000) serta Suwito dan Herawaty 

(2005) yang menyatakan bahwa Net Profit Margin tidak berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba. Dari penjelasan diatas, maka hipotesisnya ialah: 

H4 : Net Profit Margin  berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

D.  Kerangka Konseptual 

Berdasarkan teori dan hipotesis yang sudah diungkapkan diatas, maka 

kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 



21 
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