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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan teori 

1. Teori Keagenan (Agency Theory) 

Dalam konsep akuntansi modern, didalam suatu perusahaan 

terdapat pemisahan tugas antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan 

orang yang menanamkan modalnya kedalam perusahaan sedangkan agen 

adalah orang yang bekerja untuk prinsipal dan memberikan informasi 

kepada prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini melahirkan suatu 

teori yang dinamakan teori keagenan. 

Hubungan keagenan didefinisikan Jensen dan Meckling (1976) 

sebagai kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (principal) yang 

menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa atas nama 

pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan 

kepada agent. Walaupun terdapat kontrak, agen tidak akan melakukan hal 

yang terbaik untuk kepentingan pemilik. Hal ini karena agen juga 

mempunyai kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya. Dengan 

kata lain, manajer akan mengambil kebijakan yang menguntungkan 

dirinya sebelum memberikan manfaat kepada pemegang saham. 

Konsep teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba 

dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik yang 

timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Dalam hubungan keagenan, 
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manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal perusahaan, 

seperti kreditor dan investor. Asimetri informasi terjadi ketika manajer 

memiliki informasi internal perusahaan relatif lebih banyak dan 

mengetahui informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan pihak 

eksternal tersebut. Dalam kondisi demikian, manajer dapat menggunakan 

informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan 

dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya (Santoso dan Salim, 2012). 

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 

yang tidak seimbang (asimetri) ini, dapat menimbulkan 2 (dua) 

permasalahan yang disebabkan adanya kesulitan prinsipal untuk 

memonitor dan melakukan kontrol terhadap tindakan-tindakan agen. 

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut adalah: 

1. Moral Hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak 

melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak 

kerja. 

2. Adverse Selection, yaitu suatu keadaan dimana prinsipal tidak dapat 

mengetahui apakah suatu keputusan yang diambil oleh agen benar-

benar didasarkan atas informasi yang telah diperolehnya, atau terjadi 

sebagai sebuah kelalaian dalam tugas. 
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Amanza (2012), Profitabilitas dalam teori agensi menggambarkan 

bahwa adanya perbedaan  antara pemilik perusahaan (principal) dan 

manajemen sebagai (agent). Dimana setiap individu ingin bertindak sesuai 

dengan keinginannya masing-masing dalam rangka mensejahterakan 

dirinya. Prinsipal sebagai pemilik atau pemegang saham menginginkan 

tercapainya tingkat profitabilitas yang tinggi tiap tahunnya guna 

meningkatkan kekayaannya, sedangkan disisi lain agen sebagai manajer 

termotivasi untuk mensejahterakan dirinya guna memenuhi kebutuhan 

ekonominya dengan cara melakukan perilaku yang tidak semstinya 

(disfunctional behaviour).  

Ukuran perusahaan dalam teori agensi menggambarkan bahwa 

hubungan asimetri informasi antara ukuran perusahaan dengan kualitas 

pelaporan keuangan semakin besar, dikarenakan kesalahan dan perbedaan 

informasi sering terjadi. Perusahaan dengan ukuran besar diharapkan 

mampu memberikan kontribusi kepada lingkungan dalam bentuk aktivitas 

Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan pembayaran pajak kepada 

pemerintah. Hal ini yang menyebabkan perusahaan dengan ukuran besar 

memiliki dorongan untuk melakukan praktik perataan laba dengan 

menggunkan asimetri informasi untuk memanipulasi laporan keuangan 

agar terlihat stabil (smooth), sehingga perusahaan dengan ukuran besar 

selalu menciptakan keadaan dimana kinerja perusahaan itu terlihat baik 

dengan cara menghindari fluktuasi laba yang naik turun (Amanza, 2012). 
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Teori agensi juga menggambarkan risiko keuangan memiliki 

hubungan antara prinsipal dan agen. Dimana prinsipal memiliki 

kepentingan masing-masing untuk meningkatkan kekayaannya sedangkan 

agen berusaha untuk menyenangkan prinsipal dengan cara mendapatkan 

pinjaman-pinjaman yang diberikan oleh kreditor (Amanza, 2012). 

Kepemilikan Institusional juga menggambarkan kepemilikan 

institusional memiliki hubungan antara prinsipal dan agen. Dimana pihak 

manajemen sebagai agen mempunyai kecenderungan untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya dan hal ini sering menimbulkan konflik 

dengan pemegang saham sebagai prinsipal (Butar dan Sudarsi, 2012). 

Terjadinya asimetri inilah yang menyebabkan seorang manajer 

melakukan manipulasi data dalam menyajikan informasi akuntansi sesuai 

dengan harapan prinsipal, meskipun informasi tersebut 

3. Teori Akuntansi Positif 

Teori akuntansi positif adalah teori yang memprediksi tindakan 

pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajer dan bagaimana manajer akan 

merespon kebijakan akuntansi baru yang diusulkan (Scott 2006). 

Sedangkan menurut Subekti (2005) menyatakan bahwa perataan laba 

merupakan suatu perilaku yang didasari atas asumsi dalam teori akuntansi 

positif bahwa manajemen atau agent merupakan individual yang rasional 

yang mementingkan kepentingannya. Atas dasar asumsi tersebut hal ini 

yang memotivasi pilihan manajer dalam kebijakan-kebijakan metode 

akuntansi tertentu. Kepentingan manajer tergantung dari nilai perusahaan 
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yang dapat dilihat pada reaksi pasar atas saham perusahaan yang 

berdasarkan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. 

Menurut Sulistyanto (2008:63-64), ada tiga hipotesis yang 

diaplikasikan untuk melakukan prediksi dalam teori akuntansi positif 

mengenai motivasi manajemen melakukan pengelolaan laba, diantaranya: 

a. Hipotesa Rencana Bonus (Bonus plan hypothesis) 

Rencana bonus atau kompensasi manajerial akan cenderung memilih 

dan menggunakan metode-metode akuntansi yang akan membuat laba 

yang dilaporkannya menjadi lebih tinggi. Konsep ini membahas bahwa 

bonus yang dijanjikan pemilik kepada manajer perusahaan tidak hanya 

memotivasi manajer untuk bekerja dengan lebih baik tetapi juga 

memotivasi manajer untuk melakukan kecenderungan manajerial. 

b. Hipotesa Perjanjian Utang (Debt covenant hypothesis) 

Perusahaan yag mempunyai rasio antara utang dan ekuitas lebih besar, 

cenderung memilih dan menggunakan metode-metode akuntansi 

dengan laporan laba yang lebih tinggi serta cenderung melanggar 

perjanjian utang apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang 

diperolehnya. Keuntungan tersebut berupa permainan laba agar 

kewajiban utang-piutang dapat ditunda untuk periode berikutnya 

sehingga semua pihak yang ingin mengetahui kondisi perusahaan yang 

sesungguhnya memperoleh informasi yang keliru dan membuat 

keputusan bisnis menjadi keliru pula, akibatnya terjadi kesalahan 

dalam mengalokasikan sumberdaya. 
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c. Hipotesa Biaya Politik (Political cost hypothesis) 

Perusahaan cenderung memilih dan menggunakan metode-metode 

akuntansi yang dapat memperkecil atau memperbesar laba yang 

dilaporkannya. Konsep ini membahas bahwa manajer perusahaan 

cenderung melanggar regulasi pemerintah, seperti undang-undang 

perpajakan, apabila ada manfaat dan keuntungan tertentu yang 

diperolehnya. Manajer akan mempermainkan laba agar kewajiban 

pembayaran tidak terlalu tinggi sehingga alokasi laba sesuai dengan 

kemauan perusahaan. 

4. Laba 

Laba adalah tambahan kemampuan ekonomik yang ditandai 

dengan kenaikan kapital dalam suatu perioda yang berasal dari kegiatan 

produktif dalam arti luas yang dapat dikonsumsi atau ditarik oleh entitas 

penguasa/pemilik kapital tanpa mengurangi kemampuan ekonomik kapital 

mula-mula (awal perioda) (Suwardjono, 2014:467). 

Menurut Suwardjono (2014), apapun pengertian dan cara 

pengukurannya, laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya 

diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai: 

a. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan 

yang diwujudkan dalam tingkat kembalian atas investasi (rate of 

return on invested capital). 

b. Pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen. 

c. Dasar penentuan besarnya pengenaan laba. 
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d. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara.  

e. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan 

publik. 

f. Alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang. 

g. Dasar kompensasi dan pembagian bonus. 

h. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan. 

i. Dasar pembagian deviden. 

5. Perataan Laba (Income Smoothing) 

Menurut Riahi dan Belkaoui (2006a:73) perataan laba (income 

smoothing) adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan 

memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi pendapatannya ke 

periode-periode yang kurang menguntungkan. 

Menurut Hery (2015:51) praktik penentuan waktu pengakuan 

pendapatan dan beban secara hati-hati untuk meratakan jumlah laba yang 

dilaporkan dari satu periode ke periode berikutnya dinamakan sebagai 

perataan laba (income smoothing). Perataan laba merupakan salah satu 

aspek manajemen laba. Manajer melakukan perataan laba pada dasarnya 

ingin mendapatkan berbagai keuntungan ekonomi dan psikologis yaitu: 

1. Mengurangi pajak terutang 

2. Meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena 

laba yang stabil akan mendukung kebijakan deviden yang stabil pula. 

3. Mempertahankan hubungan manajer dengan karyawan karena 

pelaporan laba yang meningkat tajam akan memberikan kemungkinan 

munculnya tuntutan kenaikan gaji dan upah karyawan. 
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4. Siklus peningkatan dan penurunan laba dapat ditandingkan sehingga 

gelombang optimisme dan pesimisme dapat diperlunak. 

Menurut Hery (2015:52) Perataan laba dapat dicapai dengan dua 

cara, yaitu: 

1. Real Smoothing 

Real smoothing adalah perataan laba yang dilakukan melalui transaksi 

keuangan sesungguhnya dengan mempengaruhi laba melalui 

perubahan dengan sengaja atas kebijakan operasi. 

2. Artifical Smoothing 

Artifical smoothing atau sering disebut juga accounting smoothing, 

yaitu perataan laba melalui prosedur akuntansi yang diterapkan untuk 

memindahkan biaya dan atau pendapatan dari suatu periode ke 

periode yang lain. 

5. Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba 

dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. 

Profitabilitas merupakan ukuran penting yang sering kali dijadikan dasar 

investor dalam menilai sehat tidaknya perusahaan, yang selanjutnya dapat 

mempengaruhi keputusan untuk menjual atau membeli saham suatu 

perusahaan. Profitabilitas juga sering kali digunakan kreditor untuk 

memutuskan pinjaman mereka kepada suatu perusahaan (Butar dan 

Sudarsi, 2012). 
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Menurut Amanza (2012), profitabilitas merupakan ukuran yang 

dijadikan oleh para investror untuk menilai sehat atau tidaknya suatu 

perusahaan dan juga 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 profitabilitas yang 

rendah akan cenderung untuk melakukan perataan laba dibandingkan 

perusahaan dengan profitabilitas tinggi. Perataan laba dilakukan agar 

perusahaan terlihat stabil, laba yang rata diharapkan dapat menunjukan 

bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik walaupun profitabilitasnya 

rendah. 

6. Nilai Perusahaan 

Menurut Harmono (2011) Nilai perusahaan merupakan kinerja 

perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh 

permintaan dan penawaran dipasar modal yang merefleksikan penilaian 

masyarakat terhadap kinerja perusahaan.  

Semakin tinggi harga saham, tinggi pula nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab 

dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi (Pratama, 2012). Nilai perusahaan merupakan suatu hal yang sangat 

diperhatikan oleh para investor dan calon investor. Nilai perusahaan 

merupakan pandangan investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan 
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dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi 

pula nilai perusahaan. Oleh karena itu ada kemungkinan manajemen 

melakukan praktik perataan laba untuk menjaga konsistensi atau 

kestabilan laba pada setiap periode, maka nilai perusahaan tetap terjaga 

(Lahaya, 2017). 

7. Ukuran Perusahaan 

Menurut Jamaluddin dan Amanah (2015), ukuran perusahaan 

adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan 

dengan berbagai cara. Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada 

logaktiva. Makin besar asset suatu perusahaan maka semakin besar ukuran 

perusahaan, sehingga perusahaan jenis ini dianggap memiliki kemampuan 

lebih besar untuk dibebani biaya yang lebih tinggi. Ukuran perusahaan 

secara umum merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan 

operasi dan berinvestasi guna mencari keuntungan bagi perusahaan. 

Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan mengindikasikan bahwa 

ukuran suatu perusahaan itu besar.  

Perusahaan yang besar akan mendapat lebih banyak perhatian dari 

berbagai pihak, seperti para analis, investor maupun pemerintah. Untuk itu 

perusahaan besar juga diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba yang 

terlalu drastis. Sebab, kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan 

bertambahnya pajak. Sebaliknya penurunan laba yng drastis akan 

memberikan image yang kurang baik. Maka perusahaan besar 

diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan 

perataan laba (Cahyani, 2012). 
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8. Risiko Keuangan 

Risiko keuangan menurut Sartono (2010:263) adalah penggunaan 

sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan 

memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban 

tetapnya sehingga akan meningkat keuntungan yang tersedia bagi 

pemegang saham. 

Dalam mempertimbangkan pengaruh risiko keuangan terhadap 

praktik perataan laba yang dilakukan manajemen perusahaan, dalam hal 

ini diambil rasio leverage sebagai proksi atas risiko keuangan perusahaan. 

Tingkat leverage dihasilkan dari hasil bagi total hutang terhadp nilai buku 

total aset perusahaan (Aji dan Mita, 2010). 

Menurut Sartono (2010:120) financial leverage menunjukan 

proporsi penggunaan hutang untuk membiayai investasinya. Semakin 

besar hutang perusahaan maka semakin besar pula risiko yang dihadapi, 

investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Akibat 

kondisi tersebut perusahaan cenderung untuk melakukan perataan laba. 

9. Kepemilikan Institusional 

Menurut Irawan (2013) mengemukakan bahwa konsentrasi 

kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh 

institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan 

investasi dan kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional 

memiliki arti penting dalam memonitoring manajemen karena dengan 

adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan 
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pengawasan yang lebih optimal. Monitoring tersebut tentunya akan 

menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan 

institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang 

cukup besar dalam pasar modal. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

1. Aji dan 

Mita (2010) 

Variabel Dependen: 

Praktik Perataan Laba 

 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, Risiko 

Keuangan, Nilai 

Perusahaan, 

Kepemilikan Publik, 

Kepemilikan 

manajemen. 

Profitabilitas, Kepemilikan 

Publik, dan Kepemilikan 

Manajemen tidak 

berpengaruh positif terhadap 

praktik perataan laba. 

Sedangkan, Risiko 

perusahaan dan Nilai 

Perusahaan berpengaruh 

positif terhadap praktik 

perataan laba. 

2. Santoso dan 

Salim 

(2012) 

Variabel Dependen: 

Perataan Laba 

 

Variabel Independen: 

profitabilitas, financial 

leverage, dividen, 

ukuran perusahaan, 

kepemilikan 

institusional, 

kelompok usaha 

Profitabilitas dan kelompok 

usaha tidak berpengaruh 

terhadap tindakan perataan 

laba. Financial leverage dan 

dividen berpengaruh negatif 

terhadap tindakan perataan 

laba. Ukuran perusahaan dan 

kepemilikan institusionla 

berpengaruh positif terhadap 

tindakan perataan laba. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

3. Butar dan 

Sudarsi 

(2012) 

Variabel Dependen: 

Perataan Laba 

 

Variabel Independen: 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Leverage, 

Kepemilikan 

Institusional 

Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap 

perataan laba. Profitabilitas, 

leverage, dan kepemilikan 

institusional tidak 

berpengaruh terhadap 

perataan laba. 

4. Pratama 

(2012) 

Variabel dependen: 

perataan laba 

 

Variabel independen: 

profitabilitas, resiko 

keuangan, nilai 

perusahaan, struktur 

kepemilikan, dividen 

payout 

Kepemilikan manajerial 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

probabilitas perataan laba. 

Profitabilitas, resiko 

keuangan, nilai perusahaan, 

kepemilikan publik, dan 

dividen payout ratio tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap probabilitas perataan 

laba. 

5. Prayudi dan 

Daud 

(2013) 

Variabel Dependen: 

Perataan laba 

 

Variabel Independen: 

profitabilitas, risiko 

keuangan, nilai 

perusahaan, struktur 

kepemilikan 

Profitabilitas, risiko 

keuangan, kepemilikan 

manajerial, dan kepemilikan 

publik tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perataan 

laba. Nilai perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba. 

6. Ansori dan 

Wahidahwat

i (2014) 

Variabel dependen: 

perataan laba 

 

Variabel independen: 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage, kepemilikan 

institusional, 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage 

berpengaruh negatif terhadap 

perataan laba. Kepemilikan 

institusional, pertumbuhan 

perusahaan, nilai perusahaan 

berpengaruh positif terhadap 

perataan laba. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

pertumbuhan 

perusahaan, nilai 

perusahaan. 

7. Jamaluddin 

dan 

Amanah 

(2015) 

Variabel dependen: 

Perataan Laba 

 

Variabel Independen: 

Kinerja keuangan dan 

Ukuran perusahaan 

Debt to Equity Ratio tidak 

berpengaruh terhadap 

perataan laba, sedangkan Net 

Profit Margin, Return on 

Aset, dan Ukuran Perusahaan 

berpengaruh terhadap 

perataan laba. 

8. Zuhriya dan 

Wahidahwat

i (2015) 

Variabel dependen: 

Perataan laba 

 

Variabel independen: 

profitabilitas, 

solvabilitas, risiko 

saham, nilai 

perusahaan. 

Ukuran perusahaan, 

Operating profit margin tidak 

berpengaruh positif terhadap 

perataan laba. ROA dan 

Financial leverage 

berpengaruh positif terhadap 

perataan laba. Net profit 

margin, Price book value dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh negatif terhadap 

perataan laba. Risiko saham 

tidak berpengaruh negatif 

terhadap perataan laba. 

9. Fauzia 

(2016) 

Variabel dependen: 

Perataan Laba 

 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, 

Financial Leverage, 

Dividen Payout Ratio, 

Kepemilikan 

Institusional. 

Profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap perataan laba.  

Dividen Payout Ratio 

berpengaruh negatif terhadap 

perataan laba, sedangkan 

Financial Leverage dan 

Kepemilikan Institusional 

tidak berpengaruh terhadap 

pertaan laba. 

10. Priyanto 

(2017) 

Variabel dependen: 

Perataan Laba 

 

Variabel Independen: 

Variabel profitabilitas dan 

ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba, 

sedangkan financial leverage 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Profitabilitas, 

Financial Leverage, 

Ukuran Perusahaan 

berpengaruh signifikan 

terhadap perataan laba. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Seringkali pengguna laporan keuangan hanya tertuju pada informasi 

laba tanpa memperhatikan darimana perusahaan memperoleh laba tersebut. 

Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba dalam laporan keuangan 

disadari oleh manajemen, sehingga mendorong timbulnya perilaku 

menyimpang yaitu perataan laba. Dalam penelitian ini melakukan pengujian 

kembali yaitu menggunakan variabel independen profitabilitas, nilai 

perusahaan, ukuran perusahaan, risiko keuangan, dan kepemilikan 

institusional. Sedangkan variabel dependen adalah perataan laba. 

Menurut teori agency, perusahaan dipandang sebagai kumpulan 

kontrak pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemilik atau pemegang saham 

dan kreditor sebagi prinsipal sedangkan manajer sebagai agen. Adanya 

perbedaan kepentingan antar prinsipal dan agen menimbulkan masalh 

keagenan. Masing-masing  pihak mengutamakan kepentingannya (tanpa 

memperhitungkan kepentingan prinsipal) (Dwiatmini dan Nurkholis, 2001). 

Profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba, 

karena tingkat profitabilitas yang stabil (smooth) akan memberikan keyakinan 

pada investor bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dalam 

menghasilkan laba, karena investor lebih menyukai tingkat profitabilitas yang 

stabil disetiap tahunnya (Ansori dan Wahidahwati, 2014).  
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Nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba, nilai 

perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, karena 

dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi. Oleh karena itu ada kemungkinan manajemen melakukan praktik 

perataan laba untuk menjaga konsistensi atau kestabilan laba pada setiap 

periode, maka nilai perusahaan tetap terjaga (Lahaya, 2017). 

Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba, 

karena perusahaan dengan ukuran besar mempunyai dorongan yang besar 

untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan kecil, karena 

perusahaan yang memiliki aktiva dalam jumlah lebih besar akan lebih 

diperhatikan oleh publik dan pemerintah (Butar dan Sudarsi, 2012).  

Risiko keuangan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba, 

karena perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi mempunyai risiko yang 

lebih tinggi pula, maka laba perusahaan berfluktuasi dan perusahaan 

cenderung untuk melakukan perataan laba supaya laba perusahaan kelihatan 

stabil karena investor cenderung mengamati fluktuasi laba pada suatu 

perusahaan (Aji dan Mita, 2010). 

Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba, karena kepemilikan saham oleh pihak institusional dapat 

mengimbangi informasi yang dimiliki oleh manajemen sehingga asimetris 

informasi yang terjadi antara manajemen dan pihak pemilik menjadi rendah. 

Sehingga hal tersebut menyebabkan manajemen tidak leluasa untuk 

melakukan pengelolaan atas laba perusahaan (Ansori dan Wahidahwati, 

2014). 
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H5 + 

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Hubungan Antar Variabel 

  

                 H1+ 

            

                   

                    H3 + 

 

                         

 

                    

 

 

D. Perumusan Hipotesis 

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Praktik Perataan Laba 

Menurut Priyanto (2017), penilaian profitabilitas merupakan proses 

untuk menentukan seberapa baik aktivitas-aktivitas bisnis dilaksanakan 

untuk mencapai tujuan strategis, mengeliminasi pemborosan-pemborosan 

dan menyajikan informasi tepat waktu melaksanakan penyempurnaan 

secara berkesinambungan. Profitabilitas suatu perusahaan akan 

mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yang dilakukan. 

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik 

para investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, 

sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para 

investor menarik dananya.  

Profitabilitas (X1) 

Nilai Perusahaan (X2) 

DUkuran Perusahaan 

(X3) 

Risiko Keuangan (X4) 

Kepemilikan 

Institusional (X5) 

fPraktik Perataan Laba 

(Y) 
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Tingkat profitabilitas yang stabil (smooth) akan memberikan 

keyakinan pada investor bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang 

baik dalam menghasilkan laba, karena investor lebih menyukai tingkat 

profitabilitas yang stabil disetiap tahunnya. Dengan kata lain, profitabilitas 

yang rendah atau menurun memiliki kecenderungan bagi perusahaan 

tersebut untuk melakukan tindakan perataan laba. (Ansori dan 

Wahidahwati, 2014). 

Hasil penelitian telah dilakukan oleh Fauzia (2017) dan Zuhriya 

dan Wahidahwati (2015), menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap praktik perataan laba. Dari penjelasan diatas hipotesis 

yang dapat dirumuskan adalah: 

H1  :  Profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba 

2. Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Praktik Perataan Laba 

Semakin tinggi harga saham, tinggi pula nilai perusahaan. Nilai 

perusahaan yang tinggi menjadi keinginan para pemilik perusahaan, sebab 

dengan nilai yang tinggi menunjukan kemakmuran pemegang saham juga 

tinggi (Pratama, 2012). Nilai perusahaan merupakan suatu hal yang sangat 

diperhatikan oleh para investor dan calon investor. Nilai perusahaan 

merupakan pandangan investor terhadap perusahaan yang sering dikaitkan 

dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi 

pula nilai perusahaan. Oleh karena itu ada kemungkinan manajemen 

melakukan praktik perataan laba untuk menjaga konsistensi atau 

kestabilan laba pada setiap periode, maka nilai perusahaan tetap terjaga 

(Lahaya, 2017). 
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Hasil penelitian telah dilakukan salah satunya oleh Aji dan Mita 

(2010) dan Ansori dan Wahidahwati (2014) menyimpulkan bahwa nilai 

perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

H2  : Nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba 

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Perataan Laba 

Menurut Jamaluddin dan Amanah (2015), Ukuran perusahaan 

secara umum merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan 

operasi dan berinvestasi guna mencari keuntungan bagi perusahaan. 

Semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan mengindikasikan bahwa 

ukuran suatu perusahaan itu besar.  

Perusahaan yang besar akan mendapat lebih banyak perhatian dari 

berbagai pihak, seperti para analis, investor maupun pemerintah. Untuk itu 

perusahaan besar juga diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba yang 

terlalu drastis. Sebab, kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan 

bertambahnya pajak. Sebaliknya penurunan laba yng drastis akan 

memberikan image yang kurang baik. Maka perusahaan besar 

diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan 

perataan laba (Cahyani, 2012). 

Hasil penelitian telah dilakukan oleh  Butar dan Sudarsi (2012) dan 

Santoso dan Salim (2012) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

H3  :  Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba 
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4. Pengaruh Risiko Keuangan Terhadap Praktik Perataan Laba 

Risiko keuangan menurut Sartono (2010:263) adalah penggunaan 

sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan 

memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban 

tetapnya sehingga akan meningkat keuntungan yang tersedia bagi 

pemegang saham. 

Semakin tinggi risiko keuangan maka perusahaan akan cenderung 

untuk melakukan praktik perataan laba, karena perusahaan berusaha untuk 

menghindari pelanggaran kontrak perjanjian utang, yaitu perusahaan 

berusaha untuk menjaga nilai leverage agar tetap stabil 

Hasil penelitian telah dilakukan oleh Aji dan Mita (2010) dan 

Cahyani (2012) menyimpulkan bahwa risiko keuangan berpengaruh positif 

terhadap praktik perataan laba.  

H4  :  Risiko keuangan berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba 

5. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Praktik Perataan 

Laba 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh 

pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau kembaga lain. 

Kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti 

perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi 

lain (Fauzia, 2017). 

Santoso dan Salim (2012) menyatakan investor institusional 

diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen 

lebih baik dibandingkan investor individual. Investor institusional adalah 
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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 

besar, sehingga jika mereka melikuidasi sahamnya akan mempengaruhi 

nilai saham secara keseluruhan. Untuk menghindari tindakan tersebut 

maka manajer akan cenderung melakukan tindakan perataan laba. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Ansori dan 

Wahidahwati (2014) dan Santoso dan Salim (2012) menyimpulkan bahwa 

kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap praktik perataan 

laba. 

H5  :  Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap 

praktik perataan laba 
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