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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. LANDASAN TEORI 

1. Agency Theory 

Teori keagenan (Agency theory) merupakan basis teori yang 

mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori 

tersebut berasal dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan 

teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan 

kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu dengan 

pihak yang meneriman wewenang (agency) yaitu manajer, dalam bentuk 

kontrak kerja sama yang disebut “nexus of contract” (Elqomi, 2009). Teori 

keagenan mendeskripsikan pemagang saham sebagai prinsipal dan 

manajemen sebagai agen. Manajamen merupakan pihak yang dikontrak 

oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. 

Untuk itu manajemen diberikan sebagian kekuasaan untuk membuat 

keputusan bagi kepentingan terbaik pemegang saham. Oleh karena itu, 

manajemen wajib mempertanggungjawabkan semua upayanya kepada 

pemegang saham.  

Karena unit analisis dalam teori keagenan adalah kontrak yang 

melandasi hubungan antara prinsipal dan agen, maka fokus teori ini adalah 

pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan 

antara prinsipal dan agen. Untuk memotivasi agen maka prinsipal 
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merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-

pihak yang terlibat dalam kotrak keagenan. Kontrak yang efisien adalah 

kontrak yang memenuhi dua faktor, yaitu : 

1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya baik agen 

maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama 

sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat diguanakan 

untuk keuntungan dirinya sendiri. 

2. Resiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil 

yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan 

yang diterimanya. 

Menurut Scott (2003:7) dalam Ratnasari (2012), terdapat dua jenis 

penyebab terjadinya asimetri informasi yaitu : 

1. Adverse Selection 

Manajer dan orang dalam lainnya mempunyai lebih banyak 

informasi dibandingkan pihak luar. Dengan informasi yang lebih 

tersebut akan memunculkan potensi pengambilan keputusan yang 

hanya menguntungkan salah stu pihak saja. 

2. Moral Hazard 

Yaitu bahwa pemegang saham atau pemberi pinjaman tidak 

dapat sepenuhnya mengamati kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang manajer dalam menjalankan amanah yang diberikan. 

Sehingga manajer dapat melakukan tindakan yang dapat 

berdampak tidak baik bagi perusahaan dan pemegang saham. 
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Adanya asimetri informasi ini memungkinkan adanya konflik yang 

terjadi anatara principal dan agent untuk saling mencoba memanfaatkan 

pihak lain utnuk kepentingan sendiri. 

Terdapat tiga masalah utama dalam hubungan agensi, yaitu : 

1. Kontrol pemegang saham kepada manajer. 

2. Biaya yang menyertai hubungan agensi. 

3. Menghindari dan meminimalisasi biaya agensi. 

Hubungan agensi ini memotivasi setiap individu untuk 

memperoleh sasaran yang harmonis dan menjaga kepentingan masing-

masing antara agen dan principal. Hubungan keagenan ini merupakan 

hubungan timbal balik dalam mencapai tujuan dan kepentingan masing-

masing pihak yang secara eksplisit dan sadar memasukkan beberapa 

penekanan seperti : 

1. Kebutuhan principal akan memberikan kepercayaan kepada 

manajer dengan imbalan atau kompensasi keuangan. 

2. Budaya organisasi yang berlaku dalam perusahaan. 

3. Faktor luar seperti karakteristik industri, pesaing, praktik 

kompensasi, pasar tenaga kerja, dan manajerial. 

4. Strategi yang dijalankan perusahaan dalam memenangkan 

kompetisi global. 

Pemegang saham dan kreditor terlibat dalam keagenan. Pemegang 

saham selaku pemilik perusahaan dan kreditor sebagai pemberi utang akan 

memilih dewan direksi untuk membantu menjalakan usahanya dan dewan 
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direksi kemudian mengangkat manajer untuk menjalankan kegiatan 

operasional perusahaan dimana hal ini dapat menyebabkan timbulnya 

hubungan keagenan. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan agen 

yang utama adalah : 

1. Antara pemegang saham (principal) dan manjer (agents). 

2. Antara pemilik perusahaan (agents) dan pemberi kredit 

(debtholders). 

Manajer selaku penerima amanah dari pemilik perusahaan 

seharusnya menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan nilai 

kepentingan pemegang saham maupun kreditor yaitu memaksimumkan 

harga saham atau laba perusahaan. Penunjukan manajer oleh pemegang 

saham ataupun kreditor untuk mengelola perusahaan dalam kenyataannya 

sering kali menghadapi masalah dikarenakan tujuan perusahaan 

berbenturan dengan tujuan pribadi manajer. Dengan kewenangan yang 

dimiliki, manajer bisa bertindak dengan hanya menguntungkan dirinya 

sendiri dan mengorbankan kepentingan para pemegang saham dan 

kreditor. 

 

2. Positive Accounting Theory 

Tiga hipotesis Positive Accounting Theory (PAT) yang dapat 

dijadikan dasar pemahaman tindakan perataan laba yang dirumuskan 

Watts dan Zimmerman (1986) dalam Januarti (2004), yaitu : 
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a. The Bonus Plan Hypothesis 

Manajer pada perusahaan yang mempunyai rencana pemberian 

bonus cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat menggeser laba 

dari tahun yang akan datang ke tahun saat ini. 

b. The Debt/Equity Hypothesis (Debt Covernant Hypothesis) 

Pada perusahaan yang mempunyai debt to equity ratio tinggi, 

manajer perusahaan cenderung menggunakan metode akuntansi yang 

dapat meningkatkan pendapatan atau laba. Perusahaan dengan debt to 

equity ratio yang tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh 

dana tambahan dari pihak kreditur bahkan terancam melanggar perjanjian 

utang. 

c. Size Hypothesis 

Hipotesis ini berdasar pada asumsi bahwa perusahaan besar lebih 

sensitif terhadap kepentingan politik dan mempunyai transfer 

aset/kekayaan yang relatif lebih besar (political cost) daripada perusahaan 

kecil. Perusahaan yang besar mempunyai pajak yang besar, tapi mereka 

juga meneriman keuntungan politik (kontrak pemerintah yang 

menguntungkan, kemudahan impor, dan sebagainya) yang melebihi pajak 

yang dibayarkan tadi. 

 

3. Laba 

Laba merupakan elemen yang paling menjadi perhatian pemakai 

karena angka laba diharapkan cukup kaya untuk mempresentasi kinerja 
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perusahaan secara keseluruhan. Laba adalah tambahan kemampuan 

ekonomik yang ditandai dengan kenaikan kapital dalam suatu tahun yang 

berasal dari kegiatan produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau 

ditarik oleh entitas penguaasa/pemilik kapital tanpa mengurangi 

kemampuan ekonomik kapital mula-mula (awal tahun). 

Menurut Yadiati (2007:92), terdapat dua laba akuntansi dari segi 

pragmantik : 

a. Laba sebagai alat prediksi 

Angka laba dapat memberikan informasi sebagai alat untuk 

menaksirkan dan menduga aliran kas untuk pembagian dividen dan 

sebagai alat untuk menaksirkan kemampuan perusahaan dalam 

menaksirkan earning power dan nilai perusahaan di masa mendatang 

b. Laba sebagai alat pengendalian manajemen 

Laba dapat digunakan sebagai tolak ukur manajemen dalam 

mengukur kinerja manajemen atau divisi dari suatu perusahaan. 

Melihat bahwa laba merupakan salah satu komponen penting dan 

patut dipertimbangkan dalam laporan keuangan, maka pihak manajer tidak 

jarang yang melakukan tindakan yang tidak semestinya supaya laba yang 

dilaporkan/yang sesungguhnya dapat sesuai harapan. 

 

4. Manajemen Laba 

Secara umum laba memiliki pengertian selisih labih pendapatan di 

atas biaya-biayanya dalam jangka waktu (tahun) tertentu. Laba sering 
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digunakan dalam suatu dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan 

pembayaran dividen, pedoman investasi serta pengambilan keputusan, dan 

unsur prediksi. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi 

sekarang ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran 

kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan 

dividen, pedoman investasi serta pengambilan keputusan, dan unsur 

prediksi. Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini 

adalah laba akuntansi yang merupakan selisih pengukuran kenaikan aktiva 

sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. 

Menurut Rahmawati (2008), campur tangan manajemen dalam 

proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan 

dirinya sendiri. Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat 

mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Manajemen laba menambah 

bias dalam laporan keuangan dan dapat menggangu pemakai laporan 

keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa. Manajemen laba 

diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja, dalam 

batasan General Accepted Accounting principles (GAAP). Manajemen 

laba merupakan upaya manajer perusahaan untuk mempengaruhi 

informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui 

stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. 

Manajemen laba (earnings management) dilakukan dengan 

mempermainkan komponen-komponen akrual dalam laporan keuangan, 

sebab akrual merupakan komponen yang mudah untuk dipermainkan 
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sesuai dengan keinginan orang yang melakukan pencatatan transaksi dan 

menyusun laporan keuangan. Alasannya komponen akrual merupakan 

komponen yang tidak memerlukan bukti kas secara fisik sehingga upaya 

mempermainkan besar kecilnya komponen akrual tidak harus disertai 

dengan kas yang diterima atau dikeluarkan perusahaan (Sulistyanto, 2008) 

Ada dua perspektif penting yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan mengapa manajemen laba dilakukan oleh manajer, yaitu 

perspektif informasi dan oportunis. Perspektif informasi merupakan 

pandangan yang menyarankan bahwa manajemen laba merupakan 

kebijakan manajerial untuk mengungkapkan harapan pribadi manajer 

tentang arus kas perusahaan di masa depan. Upaya mempengaruhi 

informasi ini dilakukan dengan memanfaatkan kebebasan memilih, 

menggunakan, dan mengubah metode dan prosedur akuntansi. Perspektif 

oportunis, merupakan pandangan yang menyatakan bahwa manajemen 

laba merupakan perilaku manajer mengelabui investor dan 

memaksimalkan kesejahteraannya karena memiliki informasi lebih banyak 

dibandingkan pihak lain (Sulistyanto, 2008).  

Menurut Scott (2003:383) dalam Ratnasari (2012), pola earning 

management  yang sering dilakukan adalah : 

a. Taking Bath 

Yaitu tindakan manajemen melaporkan biaya-biaya pada masa 

mendatang dimasa kini dan menghapus beberapa aktiva. Hal ini juga 

memberi kesempatan manajer yang mempunyai net income dibawah 
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bogey (tingkat laba minimum untuk memperoleh bonus) untuk menaikkan 

bonus dimasa yang akan datang. Tindakan ini biasanya dilakukan bila 

perusahaan mengadakan restrukturisasi atau reorganisasi. 

b. Income Minimation 

Yaitu tindakan untuk menghapus moral aset, beban iklan, 

pengeluaran, R&D dan sebagainya dengan tujuan mencapai suatu tingkat 

return on asset atau return on investment tertentu. Biasanya dilakukan 

pada tahun yang tingkat profitabilitasnya tinggi. 

c. Income Maximation 

Yaitu manajer berusaha melaporkan net income yang tinggi dengan 

motivasi mendapat bonus yang lebih besar. Pola ini juga dilakukan untuk 

menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang. 

d. Income Smoothing 

Manajer mempunyai kecendrungan untuk meratakan laba bersih 

sehingga berada tetap di antara bogey (laba maksimum untuk mencapai 

bonus). Lebih jauh lagi apabila manajer mempunyai sikap menghindari 

resiko (risk-averse), mereka akan memilih untuk mengurangi aliran bonus 

yang tidak berubah-ubah, sehingga perataan laba pun dipilih sebagai jalan 

keluar. 

 

5. Perataan Laba 

Menurut Beidleman (1973) dalam Astuti (2013) mendefinisikan 

perataan laba sebagai berikut : 
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“Meratakan earnings yang dilaporkan sebagai pengurangan secara 

sengaja fluktuasi di sekitar tingkat earnings tertentu yang dianggap 

normal bagi sebuah perusahaan”.  

Sedangkan Masodah (2007) menyatakan income smoothing adalah 

upaya manajemen untuk menstabilkan laba, karena informasi laba tersebut 

dapat mempengaruhi pasar modal. Konsep perataan laba sejalan dengan 

konsep manajemen laba yang pembahasannya menggunakan teori 

keagenan (agency theory). Teori ini menyatakan bahwa praktik 

manajemen laba dipengaruhi konflik kepentingan antara manajemen 

(agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak berusaha 

untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang 

dikehendakinya. Ketika manajer mempunyai informasi yang lebih cepat 

dan lebih banyak dibandingkan pihak eksternal, manajer kemudian 

menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi laporan 

keuangan dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya.  

Aggapan yang melekat dalam teori keagenan adalah bahwa antara 

agen dengan prinsipal terdapat konflik kepentingan. Konflik kepentingan 

bisa terjadi antara seorang manajer yang ingin memaksimumkan 

kekayaannya sendiri dengan pemegang saham yang juga ingin 

memaksimumkan kekayaannya. Konflik akan terjadi jika usaha manajer 

untuk memaksimumkan kekayannya tidak memaksimumkan kekayaan 

pemegang saham. Upaya untuk mengatasi kepentingan antara agen dan 

prinsipal, maka manajer melakukan upaya perataan laba. Tindakan 
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disfuncional behavior seperti perataan laba ini bisa muncul dengan 

memanfaatkan kecendrungan dari pemakai laporan keuangan yang hanya 

memperhatikan informasi laba dari pada memperdulikan darimana laba itu 

berasal.  

Menurut Nasir, Arifin dan Susanti (2002) perataan laba dapat 

diakibatkan oleh dua faktor : 

a. Natural Smoothing (Perataan Alami) 

Menyatakan bahwa proses perataan laba secara inheren 

menghasilkan suatu aliran laba yang rata. 

b. Inventional Smoothing (Perataan yang disengaja) 

Biasanya dihubungkan dengan tindakan manajemen. Dapat 

dikatakan bahwa inventional smoothing berkenaan dengan situasi dimana 

rangkaian earning yang dilaporkan dipengaruhi oleh tindakan manajemen. 

Inventional smoothing dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu : 

1) Real Smoothing 

Merupakan usaha yang diambil 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) Artifical Smoothing 

Merupakan suau usaha yang disengaja untuk mengurangi 

variabilitas aliran laba secara artifical. Perataan laba ini menerapkan 
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prosedur akuntansi untuk memindahkan biaya dan pendapatan dari suatu 

tahun ke tahun tertentu. Dengan kata lain, artifical smoothing dicapai 

dengan mengunakan kebebasan memilih prosedur akuntansi yang 

memperbolehkan perubahan cost dan revenue dari suatu tahun akuntansi.  

Disamping real smoothing dan artifical smoothing, masih terdapat 

dimensi atau media lain untuk melakukan income smoothing, yaitu 

classificatory smoothing. Ghozali dan Chariri (2007) membedakan ketiga 

dimensi perataan tersebut sebagi berikut : 

a. Perataan melalui terjadinya peristiwa dan/atau pengakuan peristiwa. 

Artinya, menajemen dapat menentukan waktu transaksi aktual 

terjadinya sehingga pengaruh transaksi tersebut terhadap laba yang 

dilaporkan cenderung rata sepanjang waktu.  

b. Perataan melalui alokasi sepanjang tahun. Atas dasar terjadinya dan 

diakuinya atas peristiwa tertentu, manajemen memiliki media 

pengendalian tertentu dalam penentuan laba pada tahun yang 

terpengaruh oleh kuantifitas peristiwa tersebut. 

c. Perataan melalui klasifikasi (classificarity smoothing). Jika angka-

angka dalam laporan laba rugi selain laba bersih merupakan proyek 

dari perataan laba, maka manajemen laba dapat dengan mudah 

mengklasifikasikan elemen-elemen dalam laporan laba-rugi sehingga 

dapat mengurangi variasi laba setiap tahunnya. 

Pengukuran perataan laba menggunakan Indeks Eckel. Indeks 

Eckel digunakan untuk mengindikasikan apakah perusahaan melakukan 
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praktik pertaan laba atau tidak. Rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut : 

             
     

     
 

Keterangan : 

CV ∆I = Koefisien variasi untuk perubahan laba 

CV ∆S = Koefisien variasi untuk perubahan penjualan 

Dimana : 

CV = Koefisien variasi dari variabel yaitu standar deviasi dari perubahan 

laba dan perubahan penjualan dibagi dengan nilai yang diharapkan 

dari perubahan laba (I) dan perubahan penjualan (S). 

∆I    = Perubahan laba dalam satu tahun. 

∆S   = Perubahan penjulaan dalam satu tahun. 

 

6. Corporate Governance 

The Indonesia Institute for Corporate Governance – IICG 

pengertian corporate governance sebagai : 

“Merupakan serangkaian mekanisme yang menggerakkan dan 

mengendalikan suatu peursahaan agar operasional perusahaan 

berjalan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan 

(stakeholder)”. 

Menurut Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) 

(2001;3), pengertian corporate governance adalah : 
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“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang 

saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta 

pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya, 

sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan 

kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan 

perusahaan. Tujuan corporate governance ialah untuk menciptakan 

pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan”. 

Pengertian corporate governance berdasarkan Keputusan Menteri 

BUMN Nomor Kep-117/M-MBU/202 adalah : 

“Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi BUMN 

untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas 

peursahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka 

panjang dengan tetap memperhatikakn kepentingan stakeholder. 

Berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 

Corporate Governance adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, 

dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan sesuai 

berkesinambungan (sustainable) untuk meningkatkan nilai perusahaan, 

sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, karyawan, kreditor 

dan masyarakat sekitar.  

Manfaat corporate governance menurut Forum Corporate 

Governance in Indonesia (FCGI) (2001) adalah : 
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1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses 

pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi 

operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada 

stakeholder. 

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah 

sehingga dapat meningkatkan corporate value. 

3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di 

Indonesia 

4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena 

sekaligus akan menigkatkan stakeholder value dan dividen. 

 

a. Kepemilikan Institusional 

Kepemilikan Institusional merupakan jumlah saham perusahaan 

yang dimiliki oleh institusi pada akhir tahun. Kepemilikan institusional 

merupakan satu alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency 

conflict. Masalah keagenan sering muncul karena adanya perbedaan 

kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Adanya 

konsentrasi kepemilikan dari institusi dan dari pihak manajerial 

dianggap bisa mengurangi kecendrungan manajer dalam memanipulasi 

laba. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara 

efektif. Tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor 

institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan 
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perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi 

perilaku opportunistic atau mementingkan diri sendiri. Jadi dengan kata 

lain kepemilikan institusional merupakan proporsi saham yang dimiliki 

pihak institusi seperti perusahaan asuransi, dana pensiun atau 

perusahaan lain yang diukur dengan presentase yang dihitung akhir 

tahun. 

Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan 

indikator persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari 

seluruh jumlah saham perusahaan (Boediono, 2005). Satuan dari 

kepemilikan institusional adalah persen. Rumus kepemilikan 

institusional dapat diformulasikan sebagai berikut : 

 

                                                   
                             

                   
     

 

b. Komisaris Independen 

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang 

tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan 

pemegang saham pengendalian, sarta bebas dari hubungan bisnis atau 

hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau bertindak semat-mata demi kepentingan 

perusahaan. Tugas komisaris independen yaitu memastikan prinsip-

prinsip dan praktek Good Corporate Governance dipatuhi dan 

diterapkan dengan baik, tugas-tugas tersebut antara lain : 
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1. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan 

perusahaan. 

2. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan 

stakeholder yang lain. 

3. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan 

secara wajar dan adil. 

4. Kepatuhan perusahaan pada perundang dan peraturan yang berlaku 

5. Menjamin akuntabilitas organ perseroan. 

Komisaris independen diukur dengan menggunakan indikator 

proporsi jumlah dewan komisaris yang ada dalam susunan dewan 

komisaris perusahaan sampel. Satuan dari dewan komisaris independen 

adalah persen. Rumusnya dapat diformulasikan sebagai berikut :  

                      
                           

                             
     

 

c. Komite Audit 

Komite audit adalah suatu komite dalam perusahaan yang 

bertanggungjawab untuk mengawasi proses penyusunan dan pelaporan 

keuangan, mengawasi auditor eksternal, dan mengamati sistem 

pengendalian internal. Komite audit adalah salah satu komite yang 

dibentuk dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan 

perusahaan. Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan 

strategis dalam hal memelihari kredibilitas proses penyusunan laporan 
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keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan 

perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya good corporate 

governance (Rachmawati dan Triatmoko, 2007). Suaryana (2005) 

menemukan bahwa pasar menilai laba yang dilaporkan oleh 

perusahaan yang membentuk komite audit memiliki kualitas yang lebih 

baik daripada laba yang dilaporkan oleh perusahaan yang tidak 

membentuk komite audit.  

Dalam pedoman pembentukan komite audit yang efektif yang 

disusun oleh Komite Nasional Good Corporate Governance (2002) 

tujuan dibentuknya komite audit antara lain : 

1. Pelaporan keuangan 

Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses 

laporan keuangan dan audit ekstern. 

2. Manajemen resiko dan kontrol 

Komite audit memberiakn pengawasan independen atas proses 

risiko dan kontrol. 

3. Corporate governance 

Komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses 

tata kelola perusahaan. 

Satuan komite audit adalah persen. Rumus Komite Audit dapat 

diformulasikan sebagai berikut : 
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7. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah skala untuk menentukan besar kecilnya 

perusahaan. Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya kekayaan 

perusahaan yang dipresentasikan oleh jumlah aktiva perusahaan dalam 

tahun akuntansi tertentu. Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor 

yang berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Perusahaan besar 

cenderung bertindak hati-hati dalam melakukan pengelolaan perusahaaan 

dan cenderung melakukan pengelolan laba secara efisien. Perusahaan yang 

besar lebuh diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih 

berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan, sehingga berdampak 

perusahaan tersebut kondisinya lebih akurat. Menurut Purwanto (2005), 

ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur keuangan 

dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda : 

1. Ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan 

memperolah dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya 

kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk 

obligasi maupun saham. Meskipun meraka 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 
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membutuhkan penentuan harga sedemikian rupa investor mendapatkan 

hasil yang memberikan return lebih tinggi secara signifikan. 

2. Ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar dalam 

kontrak keuangan. Perusahaan biasanya dapat memilih pendanaan dari 

bebagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang lebih 

menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. 

Semakin besar jumlah uang yaang digunakan, semakin besar 

kemungkinan pembuatan kontrak yang dirancang sesusai preferensi 

kedua pihak sebagai gabti dari penggunaan kontrak standar hutang. 

3. Ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return membuat 

perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. 

Besaran perusahaan secara umum dinilai dari besarnya aktiva 

perusahaan. Juniarti dan Carolina (2005) menyebutkan bahwa perusahaan 

yang berukuran kecil akan 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. 

Sebaliknya perusahaan yang memiliki aktiva besar kemudian 

dikategorikan sebagai perusahaan basar umumnya akan mendapatkan 

lebih banyak perhatian dari berbagai pihak seperti, para analis, investor, 

maupun pemerintah. Untuk itu perusahaan besar diperkirakan akan 

menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis, sebab kenaikan laba akan 

menyebabkan bertambahnya pajak. Sebaliknya penurunan laba yang 
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drastis akan memberikan image yang kurang baik. Satuan ukuran 

perusahaan adalah nominal. Ukuran perusahaan dihitung dengan 

menggunakan logaritma natural dari total ktiva, sehingga dapa 

dirumuskan sebagai berikut :  

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva 

 

8. Return on Asset 

Pengertian ROA menurut Fahmi (2001;137) adalah : “Rasio ini 

untuk melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu 

memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. 

Dan investasi tersebut sebenarnya sama dengan asset perusahaan yang 

ditanamkan atau ditempatkan” 

Return on Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan 

manajemen dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keselruhan. ROA 

berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan 

laba melalui pengoprasian aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang 

dimiliki oleh perusahaan makan semakin efisien penggunaan aktiva 

sehingga akan memperbesar laba. 

Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan 

memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Dengan kata lain, 

semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam 

memperoleh keuntungan bersih. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan 

daya tarik peusahaan kepada investor. Peningkatan daya tarik perusahaan 
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menjadikan perusahaan tersebut makin diminati investor. Karena tingkat 

pengembalian akan semakin besar. Semakin tinggi rasio yang diperoleh 

maka semakin eisien manajemn asset perusahaan. 

Menurut Tandelili (2001:40) return on asset mendeskripsikan 

seberapa jauh kemampuan aset yang dimiliki perusahaan bisa 

menghasilkan laba. Satuan ROA adalah persen. Variabel ini diukur dengan 

rasio antara laba bersih dengan total asset. Skala pengukuran yang 

digunakan adalah skala rasio dengan rumus : 

     
           

            
      

 

9. Winner/Loser Stock 

Menurut Sunarto (2006) dalam Iskandar dan Suardana (2016), 

winner stock adalah saham yang memiliki return lebih besar dari pada 

return rata-rata pasar atau disebut juga saham yang memberikan return 

positif, sedangkan loser stock adalah saham yang memiliki return sama 

dengan atau lebih kecil daripada return rata-rata pasar atau disebut juga 

saham yang memberikan return negatif.  

Saham winner adalah saham yang mengalami perubahan harga 

yang paling besar (ekstrim) atau saham yang mengalami kenaikan harga 

dengan pesentase yang lebih besar dalam satu hari perdagangan. Saham 

loser adalah saham yang mengalami penurunan harga dengan presentase 

yang paling besar dalm satu hari perdagangan (Hendrawati,2001) 
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Winner/loser stock merupakan variabel dummy. Skala pengukuran 

yang digunakan adalah skala rasio. Adapun yang dimaksud dengan return 

pasar adalah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) BEI. Perhitungannya 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 

   
       

    
 

Keterangan : 

Rt  = Return saham pada tahun t 

P1 = Rata-rata saham pada harga penutupan bulanan pada tahun t 

Pt-1 = Rata-rata saham pada harga penutupan bulanan pada tahun t-1 

        
             

       
 

Keterangan: 

Rmt = Return pasar pada tahun t 

IHSGt = IHSG (closing price)pada tahun t 

IHSGt-1= IHSG (I) pada tahun t-1 

Apabila : 

Rt.> Rmt, maka perusahaan berstatus sebagai winner stock (diberi nilai 1) 

Rt < Rmt, maka perusahaan berstatus sebagai loser stock (diberi nilai 0) 
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B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Beberapa hasil pengujian dari para penelitian terdahulu dapat 

dilihat dari Tabel sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Persamaan Perbedaan 
Hasil 

Penelitian 

1.  Kharisma 

dan 

Agustina 

(2015) 

Pengaruh 

Mekanis

me 

Corporate 

Governan

ce dan 

Ukuran 

Perusahaa

n 

Terhadap 

Praktik 

Perataan 

Laba  

Variabel 

kepemilikan 

institusional, 

komisaris 

independen, 

komite audit 

dan ukuran 

perusahaan. 

Metode 

purposive 

sampling. 

Selama tahun 

2011-2013. 

Reputasi 

auditor. 

Sampel 

perusahaan 

yang 

terdaftar di 

Jakarta 

Islamic 

Center (JII). 

Kepemilikan 

manajerial, 

Regresi 

logistik. 

Variabel 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

negatif. 

 

Kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Kepemilikan 

manajerial 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Komisaris 

independen 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

2. Iskandar 

dan 

Suardana 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaa

Variabel 

ukuran 

perusahaan, 

Variabel 

Corporate 

Governance 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 
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(2016) n, Return 

On Asset, 

dan 

Winner/L

oser Stock 

terhadap 

Praktik 

Perataan 

Laba 

return on 

asset, dan 

winner/loser 

stock. 

Metode 

purposive 

sampling. 

Selama tahun 

2010-2013. 

Regresi 

logistik. 

Variabel 

perataan laba 

menggunaka

n dummy. 

negatif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Return on 

asset 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Winner/loser 

stock tidak 

berpengaruh 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

3.  Sri 

Supriastut

i (2015) 

Ukuran 

Perusahaa

n, 

Winner/L

oser 

Stock, 

Debt To 

Equity 

Ratio, 

Dividen 

Pay Out 

Ratio, 

Pengaruh 

terhadap 

Perataan 

Laba 

Sampel 

perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

BEI.  

Variabel 

ukuran 

perusahaan 

dan 

winner/loser 

stock. 

Metode 

purposive 

sampling. 

Regresi 

linier 

berganda 

Selama tahun 

2010-2013. 

Menggunaka

n Variabel 

Debt To 

Equity Ratio 

Dividen Pay 

Out Ratio. 

variabel 

terikat 

perataan laba 

dan variabel 

bebas 

winner/loser 

stock 

menggunkan 

dummy 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Winner/loser 

stock 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Debt To 

Equity Ratio 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Dividen Pay 

Out Ratio 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

praktik 
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perataan 

laba. 

4. Muhamm

ad Arfan  

dan Desry 

Wahyuni 

(2010) 

Pengaruh 

Firm Size, 

Winner/L

oser 

Stock, dan 

Debt To 

Equity 

Terhadap

Perataan 

Laba 

(Studi 

pada 

Perusahaa

n 

Manufakt

ur yang 

terdaftar 

di Bursa 

Efek 

Indonesia

) 

Variabel 

ukuran 

perusahaan 

dan 

winner/loser 

stock. 

Sampel 

perusahaan 

manufaktur 

yang 

terdaftar di 

BEI.  

Data 

sekunder. 

Selama tahun 

2005-2007. 

Menggunaka

n variabel 

firm size,dan 

debt to equity 

ratio. 

Regresi 

logistik. 

Variabel 

perataan laba 

merupakan 

variabel 

dummy. 

Varabel 

Winner/Lose

r Stock 

merupakan 

variabel 

dummy. 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Winner/loser 

stock 

berpengaruh  

postif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Debt to 

equity ratio 

berpengaruh  

negatif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

5.  Budiasih 

(2007) 

Faktor-

faktor 

yang 

Mempeng

aruhi 

Praktik 

Perataan 

Laba 

Menggunaka

n variabel 

ukuran 

perusahaan. 

Analisis 

regresi linier 

berganda. 

Perataan laba 

diukur 

menggunaka

n Indeks 

Eckel. 

Selama tahun 

2002-2006.  

Menggunaka

n variabel 

profitabilitas, 

financial 

leverage, dan 

dividend 

payout ratio. 

 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh  

postif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Profitabilitas 

berpengaruh  

postif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Financial 

leverage 

tidak 

berpengaruh  

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

-Dividend 
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payout ratio 

tidak 

berpengaruh  

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

6. M.S 

Kurniawa

n. et, al 

(2012) 

Pengaruh 

Return 

On Asset, 

Ukuran 

Perusahaa

n dan 

Financial 

Leverage 

terhadap 

Tindakan 

Perataan 

Laba 

Menggunaka

n variabel 

ukuran 

perusahaan 

dan ROA. 

Perataan laba 

diikur 

menggunaka

n Indeks 

Eckel. 

Analisis 

regresi linier 

berganda. 

Selama tahun 

2006-2010. 

Menggunaka

n variabel 

financial 

leverage. 

Perusahaan 

sektor 

keuangan. 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Return on 

asset 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Financial 

leverage 

tidak 

berpengaruh 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

7.  Santoso 

dan Salim 

(2012) 

Pengaruh 

Profitabili

tas, 

Financial 

Leverage, 

Dividen, 

Ukuran 

Perusahaa

n, 

Kepemili

kan 

Institusio

nal, dan 

Kelompo

k Usaha 

terhadap 

Perataan 

Laba 

(Studi 

Menggunaka

n variabel 

Ukuran 

Perusahaan 

dan 

Kepemilikan 

Institusional. 

Variabel 

Ukuran 

Perusahaan 

dan 

Kepemilikan 

Institusional 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Menggunaka

n Variabel 

Profitabilitas, 

Financial 

Leverage, 

Dividen, dan 

Kelompok 

Usaha. 

tahun 2009-

2010. 

Perusahaan 

Non-

Finansial. 

Variabel 

perataan laba 

diukur 

berdasarkan 

model  

discretionary 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Financial 

leverage 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

Dividen 

berpengaruh 

negatif 
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Kasus 

pada 

Perusahaa

n Non-

Finansial 

yang 

terdaftar 

di BEI) 

accrual. terhadap 

praktik 

perataan 

laba. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Perataan laba adalah upaya yang secara sengaja dimaksudkan 

untuk menormalkan income dalam rangka mencapai kecendrungan atau 

tingkat yang diinginkan. Tindakan perataan laba diklasifikasikan menjadi 

dua yaitu artifical smoothing dan real smoothing. Alasan perataan laba 

yang dilakukan oleh manajemen menurut (Hepworth, 1953 dalam 

Budiasih, 2007) yaitu sebagai rekayasa untuk mengurangi laba dan 

menaikkan biaya pada tahun berjalan yang dapat mengurangi utang pajak, 

dapat meningkatkan kepercayaan investor karena kestabilan penghasilan 

dan kebijakan dividen sesuai dengan keinginan, dapat mempererat 

hubungan antara manajer dan karyawan karena dapat menghindari 

permintaan kenaikan upah atau gaji oleh karyawan, memiliki dampak 

psikologis pada perekonomian. Berdasarkan teori yang sudah diungkapkan 

di atas, maka kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut 
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Gambar 3.1 

Kerangka Pemikiran 
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D. HIPOTESIS 

Dari uraian mengenai telaah pustaka dan beberapa penelitian 

terdahulu, maka dapat dijelaskan hubungan antara Mekanisme Corporate 

Goverance, Ukuran Perusahaan, Return On Asset, dan Winner/Loser Stock 

terhadap praktik perataan laba sebagai berikut : 

 

1. Pengaruh mekanisme corporate governance terhadap perataan 

laba 

a. Kepemilikan Institusional  

Theory Agency menyebutkan ketidaksinambungan informasi 

merupakan salah satu dasar tindakan opportunistic manajemen. 

Hubungannnya dengan fungsi monitor, investor institusional diyakini 

memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik 

dibandingkan individual. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Salno dan Salim (2012) yang menyimpulkan bahwa kepemilikan 

institusional berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

Pengaruhnya terhadap praktik perataan laba adalah positif karena investor 

institusional adalah pemilik sementara (transfer owner) sehingga hanya 

terfokus pada laba sekarang (current earnings). Perubahan pada laba 

sekarang dapat mempengaruhi keputusan investor institusional. Jika 

perubahan ini tidak dirasakan menguntungkan oleh investor, maka 

investor dapat melikuidasi sahamnya. Investor institusional biasanya 

memiliki saham dengan jumlah yang besar, sehingga jika mereka 
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melikuidas sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. 

Untuk menghindari tindakan tersebut maka manajer akan cenderung 

melakukan tindakan perataan laba. Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut : 

H1 = Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba. 

 

b. Komisaris Independen 

Stewardship Theory mengggambarkan pemisahan antara fungsi 

kepemilikan dengan fungsi pengelolaan perusahaan pada penelitian yang 

berkaitan dengan hadirnya komisaris independen dan menjadi sebuah 

skema dimana investor dalam hal ini principal mempercayakan 

pengelolaan sumber daya perusahaan pada pihak lain yang berperan 

sebagai steward yang lebih capabel dan siap. Komisaris independen 

merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar 

terciptanya perusahaan dengan tata kelola yang baik. Adanya komisaris 

independen menjamin transparansi dan keinformatifan laporan keuangan 

sehingga memfasilitasi hak pemegang saham untuk mendapatkan 

informasi yang berkualitas. Komisaris independen mampu mengurangi 

praktik perataan laba yang terjadi di perusahaan. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Marpaung dan Latrini (2014) memperoleh hasil bahwa 

komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba. 
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Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis ketiga dirumuskan sebagai 

berikut : 

H2 = Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik 

perataan laba. 

 

c. Komite Audit 

Komite audit merupakan komponen dalam sistem pengendalian 

perusahaan dan perannya sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. 

Komite audit memiliki tugas untuk mengawasi audit eksternal dan 

mengamati laporan keuangan untuk mengurangi perilaku opportunistic 

manajemen. Dengan adanya pengawasan dari komite audit, maka 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih informatif dan 

berkualitas. Penelitian yang dilakukan oleh Marpaung dan Latrini (2014) 

memperoleh hasil bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap 

praktik perataan laba. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis 

keempat dirumuskan sebagai berikut : 

H3 = Komite Audit berpengaruh negatif terhadap praktik perataan 

laba. 

 

2. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba 

Ukuran perusahaan dapat dikatakan sebagai suatu skala atau 

ukuran yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut 

berbagai cara antara lain, total aktiva, log size, kapitalisasi pasar, dan lain-
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lain (Sucipto dan Purwaningsih, 2007). Arfan dan Wahyuni (2010) 

melakukan penelitian dengan hasil bahwa ukuran perusahaan secara 

parsial bepengaruh positif terhadap perataan laba. Perusahaan besar 

diperkirakan memiliki kecendrungan yang lebih besar melakukan perataan 

laba untuk menghindari fluktuasi laba yang drastis, karena perusahaan 

nantinya akan terhindar dari beban pajak yang besar dan meminimalisir 

resiko yang kemungkinan akan terjadi. Hasil penelitian Kharisma dan 

Agustina (2015) sesuai dengan konsep Agency Theory yang menjelaskan 

bahwa tiap-tiap individu hanya termotivasi untuk kepentingan dirinya 

sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Iskandar dan Suardana (2016) menunjukkan  bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis kelima dirumuskan sebagai 

berikut : 

H4 = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba. 

 

3. Pengaruh return on asset terhadap perataan laba 

ROA menunjukkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan 

laba dengan memanfaatkan aktiva yang digunakan dalam kegiatan operasi. 

ROA digunakan investor dalam memprediksi laba dan memprediksi risiko 

dalam investasi sehingga memberikan dampak pada kepercayaan investor 

terhadap perusahaan. Sehubungan dengan itu, manajemen termotivasi 
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untuk melakukan praktik perataan laba agar laba yang dilaporkan tidak 

berfluktuatif sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor. Hal ini 

sesuai dengan teori political cost hypotesis dalam positive accounting 

theory yang menyatakan bahwa manajemen perusahaan akan memilih 

prosedur-prosedur akuntansi yang dapat menunda pelaporan laba tahun 

saat ini ke tahun yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk menghindari 

kewajiban pajak dan berbagai aturan yang tidak menguntungkan 

perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Iskandar dan Suardana 

(2016) dan Budiasih (2007) memperoleh hasil bahwa Return On Asset 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. Berdasarkan 

penjelasan diatas, maka hipotesis keenam dirumuskan sebagai berikut :  

H5 = Return On Asset berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba. 

 

4. Pengaruh winner/loser stock terhadap perataan laba 

Winner/Loser Stock menggambarkan perubahan harga saham suatu 

perusahaan dalan satu tahun. Manajemen perusahaan winner stock akan 

berusaha mempertahankan posisi perusahaannya pada posisi winner stock  

dan manajemen perusahaan losser stock akan berusaha untuk 

meningkatkan posisi perusahaannya ke posisi winner stock. Salah satu cara 

yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempertahankan 

posisinya pada winner stock ialah dengan melakukan perataan laba. Jika 

perusahaan tersebut terus mengalami peningkatan laba, maka investor 
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akan semakin tertarik kepada perusahaan tersebut karena perusahaan 

tersebut dianggap terus memberikan keuntungan kepada investor. Dengan 

begitu harga saham perusahaan tersebut dipasaran juga akan terus 

mengalami kenaikan dan perusahaan tersebut akan tetap pada posisi 

winner stock. Laba yang stabil akan mempengaruhi perubahan harga 

saham yang stabil. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Arfan dan 

Wahyuni (2010) menunjukkan bahwa winner/loser stock berpengaruh 

positif terhadap perataan laba Berdasarkan penjelasan diatas, maka 

hipotesis keenam dirumuskan sebagai berikut : 

H6 = Winner/Loser Stock berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Mekanisme Corporate…, Saftiana Dwi Ichsani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2017




