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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

  Narsa, dkk (2003) mengidentifikasi dan menganalisis dampak krisis 

moneter terhdap indeks perataan laba dan menganalisis faktor-faktor yang 

dianggap dapat mempengaruhi perataan laba pada krisis moneter. Faktor yang 

digunakan meliputi ukuran perusahaan, profitabilitas dan financial leverage. 

Sebanyak 207 perusahaan digunakan sebagai sampel untuk mengetahui 

dampak krisis moneter terhadap indeks perataan laba pada masa krisis 

moneter. Simpulan hipotesis pertama menunjukkan adanya perbedaan 

signifikan antara indeks perataan laba sebelum krisis dengan indeks perataan 

laba pada saat krisis moneter. Dengan menggunakan perasamaan regresi 

linier ketiga faktor yang dianalisis secara simultan dapat menjelaskan 

perubahan indeks perataan laba pada masa krisis moneter. Hasil uji T 

menunjukkan bahwa ukuran dan profitabilitas perusahaan mempengaruhi 

indeks perataan laba sedangkan financial leverage tidak berpengaruh terhadap 

tindakan perataan laba. 

  Sartono (2004) menguji faktor yang memnpengaruhi perataan laba 

terhadap 33 perusahaan yang terdaftar di BEJ. Dengan menggunakan analisis 

deskriptif, penelitian ini menemukan bahwa 19 perusahaan melakukan 

perataan laba dan 14 perusahaan tidak melakukan perataan laba. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan analisis 
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multivariate (logistic regression) variabel profitabilitas, deviden payout ratio, 

jenis usaha, dan financial leverage berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba dan variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap tindakan perataan laba. 

  Pratamasari (2007) melakukan penelitian mengenai faktor faktor 

yang mempengaruhi praktik perataan laba (income smoothing). Penelitian 

tersebut menggunakan objek perusahaan manufaktur dan keuangan yang 

terdaftardi Bursa Efek Jakarta pada periode 2001 sampai 2004. Variabel yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, financial leverage, sektor 

industri, serta status kepemilikan saham. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah binary logistic regression. Hasil dari analisis tersebut 

menunjukkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

  Diastiti (2010) bermaksud menguji pengaruh jenis usaha, ukuran 

perusahaan dan financial leverage terhadap tindakan perataan laba pada 

perusahaan yang terdaftar pada BEI. Diastiti juga menggunakan Indeks 

Eckel. Berdasarkan analisis terhadap beberapa variabel ini, dapat 

disimpulkan bahwa jenis usaha dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tindakan perataan laba, sedangkan financial leverage 

pada perusahaan manufaktur berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba. 

  Dewi (2011) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi praktik 

perataan laba pada 75 perusahaan manufaktur dan 42 perusahaan keuangan 
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yang terdaftar pada BEI selama tahun 2006-2009. Penelitian ini 

menggunakan Indeks Eckel untuk menentukan praktik perataan laba. Hasil 

penelitian Ratih menunjukkan bahwa hanya ukuran perusahaan yang 

berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba, sedangkan 

profitabilitas, financial leverage, dan jenis industri tidak berpengaruh 

signifikan terhadap praktik perataan laba. 

  Dari lima penelitian terdahulu di atas dapat ditarik kesimpulan 

bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam 

tindakan perataan laba. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan 

Narsa dkk (2003), penelitian tersebut menggunakan uji T memiliki hasil 

ukuran perusahaan mempengaruhi indeks perataan laba. Dewi (2011) 

melakukan penelitian menggunakan indeks Eckel untuk menentukan praktik 

perataan laba. Hasil penelitian Ratih menunjukkan bahwa hanya ukuran 

perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. 

Penelitian yang dilakukan Pratamasari (2007)  dengan menggunakan binary 

logistic regression. menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan dalam tindakan perataan laba. Sedangkan penelitian 

yang dialkukan Sartono (2004) dan Diastiti (2010) menunjukkan hasil bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

  Dari kelima penelitian tersebut yang mengungkapkan bahwa 

financial leverage berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Terdapat 3 

penelitian yang menggunakan variabel financial leverage. Sartono (2004) 

meneliti menggunakan analisis multivariate menunjukkan hasil bahwa 
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financial leverage berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Penelitian 

yang dilakukan Pratamasari (2007)  dengan menggunakan binary logistic 

regression. menunjukkan hasil bahwa financial leverage berpengaruh 

signifikan dalam tindakan perataan laba. Sementara Diastiti (2010) 

menggunakan Indeks Eckel, berdasarkan analisis terhadap variabel financial 

leverage pada perusahaan manufaktur berpengaruh signifikan terhadap 

tindakan perataan laba. Sementara itu terdapat dua penelitian yang 

menunjukkan hasil financial leverage tidak berpengaruh terhadap tindakan 

perataan laba yaitu penelitian yang dilakukan oleh Narsa dkk (2003) dan 

(Dewi, 2011) 

B. Tinjauan Pustaka 

1. Laba 

  Belkaoui (2000) menyatakan bahwa laba akuntansi secara 

operasional didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang 

direalisasikan yang berasal dari transaksi suatu periode dan berhubungan 

dengan biaya historis. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi 

sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran 

pendapatan dan biaya. Chariri (1997) dalam Oktavia (2008) mendefinisikan 

laba sebagai kenaikan modal yang berasal dari semua transaksi yang jarang 

terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian lain 

yang mempengaruhi badan usaha selama periode kecuali yang timbul dari 

pendapatan atau investasi pemilik. 
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  Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa pada dasarnya ada 

tiga konsep laba yang umum dibicarakan dan digunakan dalam ekonomi. 

Ketiga konsep tersebut semuanya penting, meskipun pengukuran terhadap 

psychic income sulit untuk dilakukan. Ketiga konsep tersebut adalah: 

1. Psychic income, yang menunjukan konsumsi barang/jasa yang dapat 

memenuhi kepuasan dan keinginan individu. 

2. Real income, yang menunjukan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi 

yang ditunjukan oleh kenaikan cost of living. 

3. Money income, yang menunjukan kenaikan nilai sumber-sumber ekonomi 

yang digunakan konsumsi yang sesuai dengan biaya hidup (cost of living). 

2. Perataan Laba 

  Praktik perataan laba (income smoothing) adalah salah satu tindakan 

yang dilakukan manjemen untuk meningkatkan market returns (Michelson 

et.al.:2000). Tindakan tersebut sengaja dilakukan manajemen untuk 

mencapai posisi laba yang diinginkan dalam laporan laba rugi perusahaan 

guna menarik minat pasar dalam berinvestasi, karena perhatian investor 

seringkali hanya terpusat pada prosedur yang digunakan perusahaan untuk 

menghasilkan informasi laba tersebut (Subekti, 2005). Di samping itu laba 

yang dilaporkan dalam posisi yang stabil akan memberikan rasa lebih percaya 

diri bagi pemilik perusahaan (Michelson, 2000) yang disertai dengan tujuan 

untuk meningkatkan kepuasaan pemegang saham melalui tingkat 
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pertumbuhan dan stabilitas laba yang dilaporkan, namun masih dalam batas 

aturan akuntansi yang berlaku (Stolowy dan Breton, 2000). 

  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)., sedangkan Koch (yang dikutip 

oleh Kamaruddin et.al, 2003) menyatakan bahwa income smoothing 

merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk mengurangi 

variabilitas yang menyolok dari laba yang dilaporkan dalam batas target yang 

diharapkan dengan manipulasi variabel akuntansi atau transaksi yang terjadi 

dalam perusahaan. Rivard dkk., (2003) mendefinisikan income smoothing 

sebagai sebuah praktik dengan menggunakan teknik-teknik akuntansi untuk 

mengurangi fluktuasi laba bersih selama beberapa periode waktu. 

  Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan 

mengapa manajer melakukan perataan laba. Menurut Heyworth dalam 

Ghozali dan Chariri (2007) menyatakan bahwa motivasi yang mendorong 

dilakukannya perataan laba adalah memperbaiki hubungan dengan kreditor, 

investor dan karyawan, serta meratakan siklus bisnis melalui proses 

psikologis. Adapun Bidleman dalam Assih (2000) percaya bahwa manajemen 

melakukan perataan laba untuk menciptakan suatu aliran laba yang stabil 

mengurangi covariance atas return dengan pasar. 
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  Albercht dan Richarson (1999) menyatakan bahwa terdapat tiga 

pendekatan dalam studi yang berkaitan dengan perataan laba. Ketiga 

pendekatan tersebut adalah: 

1. The classical approach. Pendekatan ini digunakan untuk menguji 

hubungan antara variabel-variabel yang dapat digunakan untuk melakukan 

penyetabilan laba dan pengaruhnya terhadap laba yang dilaporkan. 

2. The income variability approach. Pendekatan ini digunakan untuk 

membedakan tindakan/perilaku manajemen yang dapat menyebabkan 

timbulnya penyetabilan laba secara artificial dengan peraturan yang 

bersiat real dan natural. 

3. The dual economy approach. Pendekatan ini dilakukan dengan 

membandingkan perubahan laba operasi dan laba normal dengan 

perubahan-perubahan biaya pada perusahaan-perusahaan berdasarkan 

sektor-sektor tertentu (di Amerika Serikat terdapat 2 sektor 

yaitu core dan periphery sector). Core sector terdiri dari durabel 

manufacturing dan industri yang mengolah hasil alam. Peripheri 

sector terdiri dari industri pertanian, nondurable manufacturing, dan 

industri eceran. 

  Sementara itu terdapat beberapa teknik yang digunakan dalam 

melakukan tindakan perataan laba. Berbagai teknik yang digunakan dalam 

perataan laba diantaranya adalah, yang pertama yaitu perataan melalui waktu 

terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi melalui kebijakan manajemen 
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itu sendiri (accrual), misalnya: pengeluaran biaya riset dan pengembangan. 

Selain itu banyak juga perusahaan yang menerapkan kebijakan diskon dan 

kredit sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah piutang dan 

penjualan pada akhir bulan terakhir tiap kuarter, sehingga laba kelihatan stabil 

pada periode tertentu. 

  Selanjutnya adalah perataan melalui alokasi untuk beberapa periode 

tertentu. Manajer memiliki kewenangan untuk mengalokasikan pendapatan 

dan atau beban untuk periode tertentu. Misalnya, jika penjulan meningkat 

maka manajemen dapat membebankan biaya riset dan penelitian serta 

amortisasi goodwill pada periode itu untuk menyetabilkan laba. 

  Dan yang ketiga adalah perataan melalui klasifikasi. Manajemen 

memiliki kewenangan dan kebijakan sendiri untuk mengklasifikasikan pos-

pos rugi laba dalam katagori yang berbeda. Misalnya, jika pendapatan operasi 

sulit untuk didefenisikan maka manajer dapat mengklasifikasikan pos itu 

pada pendapatan operasi atau pendapatan non operasi. Dalam hal ini dapat 

digunakan sewaktu-waktu untuk meratakan laba melihat kondisi pendapatan 

periode itu. 

Terdapat dua jenis perataan laba menurut Riahi- Belkaoui, 2004 yaitu : 

a.) Intentional atau designed smoothing 

Intentional atau designed smoothing ialah keputusan atau pilihan yang 

dibuat untuk mengatur fluktuasi earnings pada level yang diinginkan. 
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b.) Natural smoothing 

Natural smoothing adalah income generating process yang natural, bukan 

hasil dari tindakan yang diambil oleh manajemen. 

  Michelson (2000) mengemukakan bahwa perataan laba dilakukan 

oleh manajemen dengan sasaran tertentu. Sasaran perataan laba biasanya 

dilakukan pada kegiatan yang dapat digunakan oleh manajemen untuk 

merekayasa informasi keuangan. Sehingga laporan keuangan yang 

dilaporkan sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh manajemen. Pos–pos 

yang oleh sasaran perataan laba menurut mereka, misalnya adalah biaya riset 

dan pengembangan untuk mengurangi variasi laba yang diinginkan dan 

penghasilan periode yang akan datang dimasukkan sebagai pendapatan pada 

periode saat ini untuk meningkatkan penghasilan bersih (laba). 

  Menurut Foster (dalam Muchammad, 2001) pos–pos tertentu pada 

laporan keuangan yang sering digunakan sebagai sasaran manajemen untuk 

melakukan perataan laba adalah : 

1. Unsur penjualan 

a. Saat pembuatan faktur. Sebagai contoh, penjualan yang sebenarnya 

untuk periode yang akan datang pembuatan fakturnya dilakukan pada 

periode ini dan dilaporkan sebagai penjualan periode ini. 

b. Pembuatan pesanan atau penjualan fiktif. 
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c. Downgrading (penurunan) produk, sebagai contoh, dengan cara 

mengklasifikasikan produk yang belum rusak ke dalam kelompok 

produk rusak dan selanjutnya dilaporkan telah terjual dengan harga 

yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya. 

2. Unsur biaya 

a. Memecah-mecah faktur, misalnya faktur untuk sebuah pembelian atau 

pesanan dipecah menjadi beberapa pembelian atau pesanan dan 

selanjutnya dibuatkan beberapa faktur dengan tanggal yang berbeda 

kemudian dilaporkan dalam beberapa periode akuntansi. 

b. Pos–pos biaya, misalnya biaya dibayar dimuka dianggap sebagai biaya 

pada periode saat ini. Instrumen (sasaran) yang biasa digunakan dalam 

perataan laba antara lain pendapatan, kebijakan deviden, perubahan 

dalam kebijakan akuntansi, investasi, depresiasi dan biaya tetap, 

perbedaan mata uang, klasifikasi akuntansi dan pencatatan. 

  Perataan Laba diuji dengan indeks Eckel (1981). Eckel 

menggunakan Coefficient Variation (CV) variabel penghasilan dan variabel 

penghasilan bersih. Untuk menentukan kelompok perusahaan yang 

melakukan tindakan perataan laba dan yang tidak melakukan perataan laba. 

Adapun perhitungan indeks eckel dirumuskan sebagai berikut : 

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑷𝒆𝒓𝒂𝒕𝒂𝒂𝒏 𝑳𝒂𝒃𝒂 =
𝑪𝑽 𝜟𝑰

𝑪𝑽 𝜟𝑺
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Keterangan: 

ΔI : Perubahan penerimaan dalam suatu periode dengan periode sebelumya 

ΔS : Perubahan Penjualan dalam suatu periode dengan periode sebelumnya 

CV : Koefisien variasi dari variabel yaitu standart deviasi dibagi dengan nilai 

yang diharapkan 

  Apabila CV ΔI > CV ΔS, maka perusahaan tidak digolongkan 

sebagai perusahaan yang melakukan tindakan perataan laba. 

CV ΔI : Koefisien variasi untuk perubahan laba. 

CV ΔS : Koefisien variasi untuk perubahan penjualan. 

CV ΔI dan CV ΔS dapat dihitung sebagai berikut: 

 𝑪𝑽 𝜟𝑰 =
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆

𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆
 

𝑪𝑽 𝜟𝑺 =
𝑽𝒂𝒓𝒊𝒂𝒏𝒄𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔

𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅 𝑽𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒔𝒂𝒍𝒆𝒔
 

3. Ukuran Perusahaan 

  Wedari (2006) dalam Eka (2010) menyebutkan bahwa ukuran 

perusahaan adalah peningkatan dari kenyataan bahwa perusahaan besar akan 

memiliki kapitalisasi pasar yang besar, nilai buku yang besar dan laba yang 

tinggi. Sedangkan pada perusahaan kecil akan memiliki kapitalisasi pasar 

yang kecil, nilai buku yang kecil dan laba yang rendah. Menurut Analisa 

(2011), ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap nilai 
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perusahaan suatu perusahaan. Dalam hal ukuran perusahaan dilihat dari total 

assets yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat dipergunakan untuk 

kegiatan operasi perusahaan. Jika perusahaan memiliki total asset yang besar, 

pihak manajemen lebih leluasa dalam mempergunakan aset yang ada di 

perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding 

dengan kekhawatiran yang dilakukan oleh pemilik atas asetnya. 

  Menurut Sawir (2004:101-102) ukuran perusahaan dinyatakan 

sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk 

alasan yang berbeda: 

Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan 

perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya 

kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi 

maupun saham. Meskipun mereka memiliki akses, biaya peluncuran dari 

penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika 

penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin 

kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga 

sedemikian rupa agar investor mendapatkan hasil yang memberikan return 

lebih tinggi secara signifikan. 

Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam 

kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih pendanaan dari 

berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang lebih 

menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. Semakin 

besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar kemungkinan 



18 
 

kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesuai dengan preferensi 

kedua pihak sebagai ganti dari penggunaan kontrak standar hutang. 

Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat 

perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. Pada 

akhirnya, ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang 

mempengaruhi struktur keuangan. Karakteristik lain tersebut seperti 

perusahaan sering tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana 

keuangan, dan tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi suatu 

sistem manajemen. 

  Ukuran perusahaan akan mempengaruhi struktur pendanaan 

perusahaan. Hal ini menyebabkan kecenderungan perusahaan memerlukan 

dana yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang lebih kecil. Kebutuhan 

akan pendanaan yang lebih besar memiliki kecenderungan bahwa perusahaan 

menginginkan pertumbuhan dalam laba. 

  Ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aset, 

pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang 

menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aset dari perusahaan 

tersebut. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap 

ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang 

baik dalam jangka waktu yang relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan 

laba dibandingkan perusahaan dengan total asset yang kecil. Total aset dalam 

sebuah perusahaan perbankan adalah nilai yang mudah dideteksi, karena hal 
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itulah menghitung ukuran perusahaan menggunakan total aset adalah pilihan 

yang tepat.  Nilai total aset sebuah perusahaan bisa sangat besar maka hal ini 

dapat disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma 

natural (Ghozali, 2006). Logaritma natural yang dapat digunakan untuk 

menghitung ukuran perusahaan adalah dengan cara: 

𝑹𝒂𝒔𝒊𝒐 𝑼𝒌𝒖𝒓𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒖𝒔𝒂𝒉𝒂𝒂𝒏 = 𝒍𝒐𝒈 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕 

4. Financial Leverage 

  Leverage merupakan hasil dari penggunaan biaya tetap suatu aset 

atau dana untuk memperbesar pengembalian kekayaan pemilik perusahaan 

(Gitman 2006:538). Variabel leverage dalam penelitian ini diukur dengan 

financial leverage. Menurut Harjito (2008:301) Financial Leverage 

merupakan penggunaan dana dengan beban tetap dengan harapan atas 

penggunaan dana tersebut akan memperbesar pendapatan per lembar saham 

(earning per share, EPS). Sedangkan menurut Weston (2009) menyebutkan 

financial leverage atau disebut juga leverage factor adalah rasio nilai buku 

seluruh hutang terhadap total aset. Financial leverage timbul karena adanya 

kewajiban-kewajiban keuangan yang sifatnya tetap yang harus dikeluarkan 

perusahaan. Kewajiban-kewajiban keuangan yang tetap ini tidaklah berubah 

dengan adanya perubahan tingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihat 

sebesar apapun tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan. 

  Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan 

menghasilkan leverage yang menguntungkan (favorable financial leverage) 

atau efek yang positif jika pendapatan yang diterima dari penggunaan dana 
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tersebut lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana itu. Financial 

leverage merugikan (unfavorable leverage) jika perusahaan tidak dapat 

memperoleh pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap 

yang harus dibayar (Riyanto, 1995:375-376). 

  Rasio-rasio leverage menunjukkan besarnya modal yang berasal 

dari pinjaman (modal asing) yang dipergunakan untuk membiayai investasi 

dan operasional perusahaan.sumber yang berasal dari modal asing akan 

meningkatkan resiko perusahaan. Oleh karena itu, makin banyak 

menggunakan modal asing maka besar pula rasio leveragenya dan berarti 

semakin besar pula resiko yang dihadapi perusahaan. 

  Menurut Fahmi (2011) terdapat tiga jenis jenis ratio finacial yang 

umum diketahui yaitu: 

1. Time Interest Earned Ratio (TIER)  

Adalah rasio antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan beban 

bunga. 

 𝑻𝑰𝑬𝑹 =
𝑬𝑩𝑰𝑻

𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒆𝒔𝒕
 

2. Fixed Charge Coverage Ratio 

Rasio penutupan beban tetap yag hampir sama dengan TIER, akan tetapi 

disini dimaksukkan beban lain dimana pada umumnya perusahaan 

menyewa aktiva (leasing) dan menanggung kewajiban jangka panjang 

atas dasar kontrak lease.   

 𝑭𝒊𝒙𝒆𝒅 𝑪𝒉𝒂𝒓𝒈𝒆 𝑪𝒐𝒗𝒆𝒓𝒂𝒈𝒆 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒔𝒊 + 𝑷𝒆𝒎𝒃𝒂𝒚𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑳𝒆𝒂𝒔𝒊𝒏𝒈

𝑩𝒊𝒂𝒚𝒂 𝑩𝒖𝒏𝒈𝒂 + 𝑷𝒆𝒎𝒃𝒂𝒚𝒂𝒓𝒂𝒏 𝑳𝒆𝒂𝒔𝒊𝒏𝒈
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3. Debt Ratio 

Rasio yang membandingkan total hutang dengan total aktiva.semakin 

tinggi rasio semakin tinggi resiko yang akan ditanggung. 

𝑫𝒆𝒃𝒕 𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑲𝒆𝒘𝒂𝒋𝒊𝒃𝒂𝒏

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒆𝒕
 

 

C. Kerangka Pemikiran 

  Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta 

permasalahan yang dikemukakan, maka sebagai acuan untuk merumuskan 

hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan 

dalam model penelitian seperti yang ditunjukan pada gambar berikut ini: 

 

 

 

 

 

D. Hipotesis 

a. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan perataan laba. 

  Alasan untuk melibatkan besaran perusahaan sebagai salah satu 

faktor yang diduga berpengaruh terhadap praktik perataan laba juga berbeda-

beda antara satu pe-neliti dengan peneliti yang lain. Menurut Ashari, dkk 

(1994) dalam Noor (2004) perusahaan yang berukuran kecil akan lebih 

Ukuran Perusahaan 

Financial Leverage 
Perataan Laba 

(Income Smoothing) 

Perataan Laba 

(Income Smoothing) 
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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. 

Dari lima penelitian terdahulu yang digunakan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan 

dalam tindakan perataan laba. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang 

dilakukan Narsa dkk (2003), penelitian tersebut menggunakan uji T memiliki 

hasil ukuran perusahaan mempengaruhi indeks perataan laba. Dewi (2011) 

melakukan penelitian menggunakan Indeks Eckel untuk menentukan praktik 

perataan laba. Hasil penelitian Ratih menunjukkan bahwa hanya ukuran 

perusahaan yang berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. 

Penelitian yang dilakukan Pratamasari (2007)  dengan menggunakan binary 

logistic regression. menunjukkan hasil bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan dalam tindakan perataan laba. Sedangkan penelitian 

yang dilakukan Sartono (2004) dan Diastiti (2010) menunjukkan hasil bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

Ha 1 : Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. 

b. Pengaruh financial leverage terhadap tindakan perataan laba. 

  Tingkat financial leverage yang tinggi mengindikasikan bahwa 

risiko keuangan perusahaan tinggi pula, sehingga investor akan meminta 

tingkat keuntungan yang tinggi pula. Pada saat kondisi perusahaan rugi atau 

pada saat laba yang tidak terlalu tinggi, investor akan dihadapkan pada risiko 
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penurunan tingkat kesejahteraan mereka. Akibatnya, manajemen akan 

cenderung melakukan perataan laba untuk menunjukkan bahwa perusahaan 

tidak mengalami masalah keuangan apapun, termasuk fluktuasi laba. Dari 

kelima penelitian tersebut yang mengungkapkan bahwa financial leverage 

berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Terdapat 3 penelitian yang 

menggunakan variabel financial leverage. Sartono (2004) meneliti 

menggunakan analisis multivariate menunjukkan hasil bahwa financial 

leverage berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Penelitian yang 

dilakukan Pratamasari (2007)  dengan menggunakan binary logistic 

regression. menunjukkan hasil bahwa financial leverage berpengaruh 

signifikan dalam tindakan perataan laba. Sementara Diastiti (2010) 

menggunakan Indeks Eckel, berdasarkan analisis terhadap variabel financial 

leverage pada perusahaan manufaktur berpengaruh signifikan terhadap 

tindakan perataan laba. Sementara itu terdapat dua penelitian yang 

menunjukkan hasil financial leverage tidak berpengaruh terhadap tindakan 

perataan laba yaitu penelitian yang dilakukan oleh Narsa dkk (2003) dan 

(Dewi, 2011) 

Ha 2 : Terdapat pengaruh financial leverage terhadap tindakan perataan 

laba yang dilakukan oleh perusahaan perbankan. 




