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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. Teori Keagenan ( Agency Theory) 

Teori keagenan ini dikemukakan oleh Michael C.Jensen dan William 

H.Meckling pada tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan 

merupakan kontrak, dimana pihak principal yang terdiri dari satu atau lebih 

orang mengikat perjanjian dengan pihak agen untuk melaksanakan  

sejumlah jasa atas nama prinsipal yang mencangkup pendelegasian  

sejumlah kekuasaan untuk membuat keputusan kepada pihak agen. 

Hubungan tersebut memberi konsekuensi, bahwa manajemen  yang telah 

diberi otorasi dalam pengambilan keputusan secara sadar  harus bertindak 

dalam konteks memberi  keuntungan kepada prinsipal (Hidayanti dan 

Sunyoto,2012). Menurut Scott (2000) dalam Paranasari dan Dharmadiaksa 

(2014), menjelaskan bahwa teori keagenan merupakan cabang dari game 

theory yang mempelajari suatu  modal kontraktual yang mendorong agen 

untuk bertindak  bagi prinsipal saat kepentingan agen bisa saja bertentangan 

dengan kepentingan principal.  

Pertentangan kepentingan antara agent dan principal disebut konflik 

keagenan (agency conflik). Agency confilk atau konflik berkepentingan 

antara manajer, pemegang saham dan kreditur dalam hal ini pihak ketiga. 

Konflik antara manajemen dengan pemegang saham timbul kerena 

terjadinya penyimpangan oleh manajemen dalam melakukan aktivitasnya 
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untuk mencapai tujuan yaitu memaksimalakan kemakmuran pemegang 

saham. Manajemen lebih mementingkan kemakmuran pribadinya, yang 

mungkin kurang profitable. Konflik kepentingan lain  yang  terjadi antara 

pemegang saham dengan kreditur, yang timbul karena adanya persepsi debt 

holder yang menganggap dirinya dieksploitasi oleh pemegang saham. 

Anggapan ini timbul kerena jika perusahaan sukses dengan menggunakan 

dana utang maka yang paling banyak menikmati adalah pemegang saham, 

sebaliknya jika perusahaan gagal/pailit maka resiko akan ditanggung oleh 

kreditur (Hidayanti dan Sunyoto, 2012). 

Dalam palaksanaan hubungan keagenan antara manajemen dan 

pemilik saham timbul permasalahan dimana terdapat ketidakseimbangan 

penerimaan informasi karena pihak dalam hal ini agen memiliki informasi 

yang lebih baik, hal ini disebut dengan asimetri informasi (asymmetric 

information). Menurut  Rahmah dan Sembiring (2014) asimetri informasi 

merupakan suatu kondisi dimana manajer (agent) memiliki lebih banyak 

informasi atas prospek perusahaan dibanding dengan pemegang saham 

(principal). Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan 

menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional yang lebih 

memahami cara menjalankan usaha. Kondisi ini menyebabkan 

ketidakseimbangan informasi antara manajer dan pemegang saham. Ketika 

asimetri informasi tinggi, pemegang saham tidak memiliki sumber daya 

yang cukup, intensif, atau akses informasi yang relevan untuk memonitor 
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tindakan manajer, dimana hal ini memberikan kesempatan atas praktik 

manajemen laba. 

  

2. Manjemen Laba 

Manajemen laba merupakan suatu rekayasa pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh manajer perusahaan dimana manajer dapat menaikan atau 

menurunkan laba akuntansi sesuai dengan kepentingannya. Meskipun 

demikian, manajemen laba berbeda dengan kecurangan kerena manajemen laba 

tidak melanggar standar pelaporan keuangan, manajer hanya memanfaatkan 

wewenangnya dalam memilih metode akuntansi yang diijinkan (Gayatri dan 

Wirakusuma, 2012). 

Menurut Scott (2000) dalam Fiscal dan Steviany (2015), pola 

manajemen laba dapat dilakukan dengan cara: 

a) Taking a Bath 

Taking a Bath adalah salah satu pola manajemen laba yang dilakukan 

ketika laba perusahaan pada periode berjalan mengalami peningkatan 

maupun penurunan yang sangat drastis dibandingkan dengan laba periode 

sebelumnya maupun sesudahnya. 

b) Income Minimazation  

Merupakan upaya manajer perusanahaan mengatur agar laba periode 

berjalan libih rendah daripada laba sesungguhnya, biasanya dilakukan 

pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi 
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sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis 

dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya. 

c) Income Minimization  

Merupakan upaya manajer perusahaan mengatur agar laba periode berjalan 

menjadi lebih tinggi daripada laba sesungguhnya, upaya ini dilakukan 

dengan membuat pendapatan menjadi lebih tinggi daripada pendapatan 

sesungguhnya atau membuat biaya periode bejalan lebih rendah daripada 

periode sesungguhnya, pola ini dilakukan pada saat laba perusahaan 

menurun. 

d) Income Smoothing 

Merupakan upaya manajer perusahaan mengatur agar laba periode berjalan 

relatif sama selama beberapa periode, pola ini dilakukan manajer 

perusahaan dengan cara menaikan atau menurunkan pendapatan maupun 

biaya periode berjalan menjadi lebih tinggi atau rendah dari pendapatan 

maupun biaya sesungguhnya. 

 

 

3. Perataan Laba (Income Smoothing) 

Definisi  perataan laba menurut Fudenberg dan Tirole (1995) adalah 

proses manipulasi  waktu terjadinya laba atau laporan laba agar laba yang 

dilaporkan terlihat stabil. Sedangkan menurut Ahmed (2011) dalam Fauzia 

(2017), bahwa perataan laba adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke 

tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi 
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pendapatannya ke periode-periode yang kurang menguntungkan, akibatnya 

laporan keuangan tidak dapat diandalkan.  

Dari definisi diatas dapat diterangkan bahwa tindakan perataan laba ini 

merupakan suatu tindakan strategi pencatatan laba dalam perusahaan. Tindakan 

perataan laba ini dilakukan manajemen untuk mempertahankan kinerja 

perusahaan. Jadi dapat dianalisis bahwa tindakan perataan laba ini 

kemungkinan sering terjadi, namun sangat sulit untuk diketahui pihak lain. Hal 

ini dikarenakan tindakan ini bukan sebuah kecurangan yang melanggar 

ketentuan akuntansi, meskipun informasi yang disajikan tidak dapat 

diandalkan. 

Dalam Hidayanti (2017) bahwa perataan laba merupakan salah satu 

strategi manajemen laba yang timbul dari laporan keuangan sebagai akibat 

diizinkannya manajenmen untuk memilih berbagai metode akuntansi dengan 

tujuan untuk: 

a) Mencapai keuntungan pajak. 

b) Memberikan kesan baik dari pemilik dan kreditor terhadap kinerja 

manajemen. 

c) Mengurangi fluktuasi pada pelaporan laba dan mengurangi resiko. 

d) Menghasilkan pertumbuhan profit yang stabil. 

e) Menjaga posisi atau kedudukan mereka dalam perusahaan.  

Prektek perataan laba dilakukan oleh manajemen perusahaan yang 

dapat menyebabkan pengungkapan laba di laporan keuangan menjadi tidak 
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memadai, bahkan terkesan menyesatkan. Hal ini berakibat  investor tidak 

memilik informasi yang akurat  tentang laba, sehingga investor gagal dalam 

menaksir resiko investasi mereka. Pemilihan metode akuntansi yang 

menyajikan  adanya laba yang rata dari tahun ke tahun merupakan salah satu 

hal yang sangat disukai oleh manajemen dan para investor kerena laba yang 

rata mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut kuat dan stabil (Atik, 2008). 

Tindakan ini di satu sisi dapat meningkatkan kinerja manjer, namun di satu sisi 

bagi pihak investor sangat merugikan kerena pihak investor tidak mengetahui 

terkait resiko investasi mereka karena laba yang dilaporkan perusahaan sangat 

baik. Sedangkan bagi pihak pengguna laporan keuangan juga dapat merugikan 

karena informasi laporan keuangan tersebut bukan kondisi sebenarnya 

sehingga bisa salah dalam menetapkan keputusan. 

 

4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh 

terhadapa manajemen laba perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala 

dimana perusahaan diklasifikasikan menurut besar kecilnya berdasarkan pada 

total asset suatu perusahaan, semakin besar total asset maka semakin besar pula 

ukuran perusahaan tersebut. Dalam Fiscal dan Steviany (2015), bahwa ukuran 

perusahaan merupakan ukuran atau besarnya asset yang dimiliki oleh 

perusahaan. Pada dasarnya ukuran perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam 

tiga jenis  yaitu: besar, menengah, atau kecil. Besar atau kecilnya perusahaan 
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dapat dilihat dari total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata penjualan, nilai pasar 

atas saham perusahaan tersebut, dan lain-lain. 

Ukuran perusahaan tersebut dalam pengaruhnya terhadap praktik 

perataan laba yaitu berupa pengawasan dan pengamatan terkait kinerja 

perusahaan tersebut, semakin besar perusahaan maka semakin besar perhatian  

dari pengamatan yang akan di dapat perusahaan. Perusahaan yang besar lebih 

diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam 

melakukan pengelolaan laba secara efisien. 

Menurut Prasetya (2013), bahwa semakin besar perusahaan maka 

semakin besar sorotan dan pengamatan yang di dapat perusahaan, sehingga 

manajer tidak bisa leluasa melakukan paktek perataan laba mengingat jika 

perusahaan mengalami kerugian atau bahkan terbukti melakukan kecurangan 

maka dapat berdampak merugikan citra perusahaan baik internal maupun 

eksternal perusahaan. 

Berbeda dengan pernyataan Fiscal dan Steviany (2015), yang 

menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan besar memiliki dorongan yang 

lebih  besar untuk  melakukan perataan laba dibandingkan  dengan perusahaan 

kecil, karena  perusahaan besar  menjadi subjek pemeriksaan yang lebih ketat 

dari pemerintanh dan masyarakat umum. Dengan demikian perusahaan 

berukuran besar diperkirakan memilki kecenderungan untuk melakukan 

perataan laba, karena kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan 

Pengaruh Ukuran Perusahaan…, Zaki Munif Putra Pangestu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



  

 

17 
 

bertambahnya pajak perusahaan, dan sebaliknya apabila terjadi penurunan laba 

secara drastis maka akan memberi kesan terjadi krisis di dalam perusahaan. 

 

5. Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan dalam 

memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dapat 

dicerminkan dalam harga saham perusahaan. Memaksimalkan nilai perusahaan 

berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan 

tujuan utama perusahaan (Lahaya, 2017). Semakin tinggi harga, maka semakin 

tinggi kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan dapat diidentifikasikan 

dengan price to book value. Price to book value yang tinggi akan membuat 

pasar percaya atas prospek perusahaan  ke depan. Semakin tinggi nilai 

perusahaan maka perusahaan akan cenderung melakukan perataan laba, 

variabilitas laba dan resiko saham dari perusahaan akan menurun 

(Suryaningsih, 2017). 

 

6. Financial Leverage 

Financial leverage merupakan proporsi penggunaan hutang yang 

diberikan kreditur pada perusahaan terhadap modal yang dimiliki (Irawan, 

Perdana, dan Triatmoko, 2011). Adanya hutang maka perusahaan berkewajiban 

membayar secara periodik atas beban bunga dan pokok hutang. Financial 

leverage menunjukan proporsi penggunaan hutang untuk membiayai 
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investasinya. Semakin besar hutang perusahaan maka akan semakin besar pula 

resiko yang dihadapi  investor sehingga investor akan semakin takut untuk 

menginvestasikan modalnya ke perusahaan karena resikonya tinggi.  

Terdapat indikasi perusahaan cenderung untuk melakukan praktik 

perataan laba. Praktik perataan laba ini dilakukan untuk menghindari kerugian, 

karena semakin besar tinggkat financial leverage meka semakin besar hutang. 

Hal ini berarti semakin besar resiko perusahaan terkait pengembalian hutang  

sehingga membuat manajemen memutuskan kebijakan untuk meningkatkan 

pendapatan perusahaan. 

 

7. Dividen Payout Ratio 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan 

kepada pemegang saham. Dividen dibagikan setelah mendapat persetujuan dari 

pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ketika 

seseorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal harus 

memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang relatif lama sampai diakui 

sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen dapat 

diberikan dalam berbagai bentuk, yaitu dividen tunai (cash dividen), dividen 

saham (stock dividen), property dividen, dan liquidating dividen. Jumlah laba 

yang dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang ditahan sebagai sumber 

pendanaan ditentukan oleh rasio pembayaran dividen (dividen payout ratio). 
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Dividen payout ratio menunjukan proporsi dividen yang akan dibagikan 

kepada para pemilik saham (Fiscal dan Steviany, 2015). 

Dividen payout ratio merupakan salah satu faktor yang memiliki 

kecenderungan mempengaruhi tindakan perataan laba. Jika terjadi fluktuasi di 

dalam laba, perusahaan yang menerapkan kebijakan dividen dengan tingkat 

dividen payout ratio yang tinggi memiliki resiko yang lebih besar 

dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan kebijakan dividen payout 

ratio yang rendah (Silviani, 2014). Dengan demikian suatu perusahaan yang 

menerapkan kebijakan tingkat dividen payout ratio yang tinggi cenderung 

untuk melakukan tindakan perataan laba. 

 

8. Reputasi Auditor 

Reputasi auditor dapat diketahui dari besarnya perusahaan audit yang 

melakasnakan pengauditan laporan keuangan tahunan, berdasarkan pada 

apakah Kantor Akuntan Publik (KAP) berafiliasi dengan the big four atau 

tidak. Menurut Hossain dan Taylor (1998) dalam Handayani (2015) 

memaparkan bahwa KAP besar, dalam  hal ini the big five, cenderung lebih 

cepat menyelasaikam tugas audit yang mereka terima bila di bandingkan 

dengan non big five dikarenakan reputasi yang mereka jaga. Ini menunjukan 

bahwa the big five cenderung menyajikan audit yang lebih baik dibandingkan 

dengan non big five, karena mereka memiliki nama baik yang dipertaruhkan. 

Hal tersebut menandakan terdapat indikasi bahwa reputasi auditor berpengaruh 

terghadap perusahaan untuk melakukan praktik perataan laba. Dalam penelitian 
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ini the big four yang dimaksud adalah Kantor Akuntan Publik di Indonesia 

yang merupakan member dari the big four pada tahun 2014 sampai 2016, yaitu: 

1) KAP Member of Pricewaterhouse Coopers (PwC) 

2) KAP Member of Ernest & Young (E Y) 

3) KAP Member of DeloitteTouche Limited (Deloitte) 

4) KAP Member of Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG) 

 

B. Hasil Penelitian Terdahulu 

Gayatri dan Wirakusuma (2012), meneliti mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan, bonus plan, reputasi auditor, dividen payout ratio terhadap 

perataan laba. Menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan, bonus plan, dan 

dividen payout ratio berpengaruh positif terhadap peluang terjadinya praktik 

perataan laba, sedangkan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap  praktik 

perataan laba. 

Prayudi Dan Daud (2013), meneliti mengenai pengaruh profitabilitas, 

resiko keuangan, nilai perusahaan, dan kepemilikan manajerial terhadap 

perataan laba. Menemukan bukti bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap perataan laba. Sedangkan profitabilitas, resiko 

keuangan, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap perataan 

laba.  

Setyaningtyas dan Hadiprajitno (2014), meneliti mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan, rasio hutang, sektor industri, leverage operasi, dan 

profitabilitas terhadap perataan laba. Menemukan bukti bahwa sektor industri 
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berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba, sedangkan variabel ukuran 

perusahaan, rasio hutang, leverage operasi, profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap praktik perataan laba 

Arif (2014), meneliti mengenai pengaruh nilai perusahaan, kebijakan 

dividen, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap pertaan laba. 

Menemukan bukti bahwa nilai perusahaan berpengaruh negatif signifikan 

terhadap prakrik perataan laba, sedangkan  kebijakan dividen, reputasi auditor, 

dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

Peranasari dan Dharmadiaksa (2014), meneliti mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan, resiko keuangan, profitabilitas, leverage oprerasi, nilai 

perusahaan, dan struktur kepemilikan terhadap perataan laba. Menemukan 

bukti bahwa ukuran perusahaan, resiko keuangan, profitabilitas, leverage 

operasi, nilai perusahaan, dan struktur kepemilikan  berpengaruh positif 

terhadap terjadinya perataan laba. 

Silviani (2014), meneliti mengenai pengaruh ukuran perusahaan, 

financil leverage, dividen payout ratio terhadap perataan laba. Menemukan 

bukti bahwa ukuran perusahaan dan dividen payout ratio berpengaruh positif 

terhadap praktik perataan laba, sedangkan financial leverage berpengaruh 

negatif terhadap praktik perataan laba . 

Fiscal dan Steviany (2015), meneliti mengenai pengaruh ukuran 

perusahaan, profitabilitas, financial leverage, dividen payout ratio terhadap 

pertaan laba. Menemukan bukti bahwa ukuran perusahaan dan financial 

Pengaruh Ukuran Perusahaan…, Zaki Munif Putra Pangestu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



  

 

22 
 

leverage berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba, sedangkan dividen 

payout ratio tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

Dewi dan Latrini (2016), meneliti mengenai pengaruh cash holding, 

profitabilitas, dan reputasi auditor terhadap perataan laba. Menemukan bukti 

bahwa cash holding dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba, sedangkan reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap praktik 

perataan laba. 

Rasinih dan Munandar (2016), meneliti mengenai pengaruh financial 

leverage, profitabilitas, dan kualitas audit terhadap perataan laba. Menemukan 

bukti bahwa financial leverage dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap 

peratan laba, dan secara bersama-sama berpengarug secara signifikan terhadap 

perataan laba. Sedangkan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap perataan 

laba. 

Suryaningsih (2017), meneliti mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan, resiko keuangan, nilai peusahaan, reputasi auditor terhadap 

perataan laba. Menemukan bukti bahwa profitabilitas dan ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap perataan laba, sedangkan reputasi auditor 

berpengaruh negatif terhadap perataan laba. Nilai perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

Lahaya (2017), meneliti mengenai pengaruh dividen payout ratio, 

resiko keuangan, nilai perusahaan, ukuran perusahaan terhadap perataan laba. 

Menemukan bukti bahwa resiko keuangan perusahaan dan ukuran perusahaan 
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berpengaruh positif terhadap perataan laba, sedangkan dividen payout ratio dan 

nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

Fauzia (2017), meneliti mengenai pengaruh profitasbilitas, financial 

leverage, dividen payout ratio, dan kepemilikan institusional terhadapa 

perataan laba. Menemukan bukti bahwa profitabilitas dan dividen payout ratio 

berpengaruh positif terhadap perataan laba, sedangkan financial leverage dan 

kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

Nurliyasari dan Saifudin (2017), meneliti pengaruh share price, 

ownership srtucture, company size, profitability, dan leverage terhadap income 

smoothing atau perataan laba. Menemukan bukti ownesrhip structure dan 

leverage berpengaruh positif terhadap perataan laba. Company size 

berpengaruh negatif terhadap perataan laba. Sedangkan share pricedan 

profitability tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

Dari uraian diatas, berbagai analisis faktor yang mempengaruhi praktik 

perataan laba telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang ditunjukan tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

Penelti / Judul Variabel Hasil 

Gayatri dan Wirakusuma 

(2012) 

“Faktor-Faktor Yang 

Mempenagaruhi 

Perataan Laba 

Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia Periode 

2007-2011” 

Variabel Dependen: 

Pemerataan Laba 

Variabel  Independen: 

Ukuran Perusahaan, 

Bonus Plan, Reputasi 

Auditor, Dividen Payout 

Ratio 

Ukuran perusahaan, 

bonus plan dan dividend 

payout ratio 

berpengaruh positif pada 

praktik perataan laba, 

sedangkan reputasi 

auditor berpengaruh 

negatif pada praktik 

perataan laba 

perusahaan. 
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 Lanjutan Tabel 2.1 

Penelti / Judul Variabel Hasil 

Prayudi dan Daud (2013) 

“Pengaruh Profitabilitas, 

Resiko Keuangan, Nilai 

Perusahaan  Dan 

Struktur Kepemilikan 

Terhadap Praktik 

Perataan Laba (Income 

Smoothing) Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di Bursa 

Efek Indonesia  2008-

2011” 

 

Variabel Dependen: 

Perataan Laba 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, Resiko 

Keuangan, Nilai 

Perusahaan, Kepemilikan 

Manajerial 

Nilai Perusahaan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

perataan laba. 

Profitabilitas, resiko 

keuangan, kepemilikan 

manajerial tidak 

berpengaruh terhadap 

pertaan laba. 

 

 

 

Setyaningtyas dan 

Hadiprajitno (2014) 

“Analisis Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi 

Perataan Laba (Income 

Smoothing)” 

Variabel Dependen: 

Perataan Laba 

Variabel Independen: 

Ukuran Perusahaan, Rasio 

Hutang, Sektor Industri, 

Leverage Operasi, 

Profitabilitas. 

 

 

Sektor industri 

berpengaruh positif 

terhadap perataan laba. 

Ukuran perusahaan, 

rasio hutang, leverage 

operasi, dan 

profitabilitas  tidak 

berpengaruh terhadap 

perataan laba. 

 

Arif (2014) 

“Analisis Pengaruh Nilai 

Perusahaan, Kebijakan 

Deviden, Reputasi 

Auditor Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Praktik Perataan Laba 

(Studi Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di BEI Periode 

2009-2010)” 

Variabel Dependen: 

Perataan Laba 

Variabel Independen: 

Nilai Perusahaan, 

Kebijakan Dividen, 

Reputasi Auditor, Ukuran 

Perusahaan. 

 

 

 

 

Nilai Perusahaan 

berpengaruh negatif 

signifikan terhadap 

perataan laba. Kebijakan 

dividen, reputsi auditor 

dan ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap perataan laba. 

Peranasari dan 

Dharmadiaksa (2014) 

“ Perilaku Income 

Smoothing, Dan Faktor-

Faktor Yang 

Memengaruhinya” 

Variabel Dependen: 

Income Smoothing 

(Perataan Laba) 

Variabel Independen: 

Ukuran Perusahaan, 

Resiko Keuangan, 

Profitabilitas, Leverage 

Operasi, Nilai Perusahaan, 

Struktur Kepemilikan. 

Disimpulkan bahwa 

ukuran perusahaan, 

DER, ROA, DAR, nilai 

perusahaan, dan struktur 

kepemilikan 

berpengaruh positif  

pada saat terjadinya 

income smoothing.. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Penelti / Judul Variabel Hasil 

Silviani (2014) 

“Faktor–Faktor Yang 

Mempengaruhi Praktik 

Perataan Laba Pada 

Perusahaan Yang 

Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia (BEI)” 

Variabel Dependen: 

Perataan Laba 

Variabel Independen: 

Ukuran Perusahaan, 

Financial Leverage, 

Dividen Payout Ratio 

Variabel ukuran 

perusahaan dan dividen 

payout ratio 

berpengaruh positif 

terhadap perataan laba. 

Variabel financial 

leverage berpengaruh 

negatif terhadap 

perataan laba. 

 

Fiscal dan Steviany 

(2015) 

“The Effect Of Size 

Company, Profitability, 

Financial Leverage 

And Dividend Payout 

Ratio On Income 

Smoothing In The 

Manufacturing 

Companies Listed In 

Indonesia Stock 

Exchange 

Period 2010-2013” 

 

Variabel Dependen: 

Income Smoothing   

(Perataan Laba) 

Variabel Independen: 

Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas, Financial 

Leverage, Dividen Payout 

Ratio. 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan 

financial leverage 

berpengaruh positif pada 

perataan laba. Dividen 

payout ratio tidak 

berpengaruh terhadap 

perataan laba. 

Dewi dan Latrini (2016) 

“Pengaruh Cash 

Holding, Profirabilitas 

Dan Reputasi Auditor 

Pada Perataan Laba” 

Variabel Dependen: 

Perataan Laba 

Variabel Independen: 

Cash Holding, 

Profitabilitas, Reputasi 

Auditor. 

Berdasarkan hasil 

analisis ditemukan 

bahwa 

cash holding 

berpengaruh positif pada 

perataan laba. 

Profitabilitas 

berpengaruh positif pada 

perataan laba. Reputasi 

auditor berpengaruh 

negatif pada perataan 

laba. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Penelti / Judul Variabel Hasil 

Rasinih dan Munandar 

(2016) 

“Pengaruh Financial 

Leverage Dan 

Profitabilitas Terhadap 

Income Smoothing 

Dengan Kualitas Audit 

Sebagai Pemoderasi” 

Variabel Dependen : 

Income Smoothing 

(Perataan Laba) 

Variabel Independen: 

Financial Leverage, 

Profitabilitas, Kualitas 

Audit 

Dalam pengujian parsial 

ditemukan bahwa 

Financial Leverage 

berpengaruh positif 

terhadap income 

smoothing. Dalam 

pengujian parsial 

ditemukan bahwa 

profitabilitas berpengaruh 

positif terhadap income 

smoothing. Secara 

bersama-sama Financial 

Leverage dan profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

income smoothing. 

Kualitas audit tidak 

berpengaruh terhadap 

perataan laba. 

 

Suryaningsih (2017) 

“Pengaruh Tingkat 

Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Resiko 

Keuangan, Nilai 

Perusahaan Dang 

Reputasi Auditor 

Tehadap Pertaan Laba 

(Studi Empiris Pada 

Perusahaan Manufaktur 

Yang Terdaftar Di BEI 

Periode 2011-2014)” 

 

Variabel Dependen: 

Perataan Laba 

Variabel Independen: 

Profitabilitas, Ukuran 

Perusahaan, Resiko 

Keuangan, Nilai 

Perusahaan, Reputasi 

Auditor. 

Variabel profitabilitas, 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif dan 

reputasi auditor 

berpengaruh negatif 

terhadap pemerataan 

laba. Nilai perusahaan, 

dan resiko keuangan 

tidak berpengaruh 

terhadap pemerataan 

laba. 

Lahaya (2017) 

“ Pengaruh Deviden 

Payout Ratio, Resiko 

Keuangan, Nilai 

Perusahaan, Dan Ukuran 

Perusahaan Terhadap 

Perataan Laba ( Studi 

Pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor 

Industri Dasar Dan 

Kimia Listing Di BEI)” 

Variabel Dependen: 

Perataan Laba 

Variabel Independen: 

Dividen Payout Ratio, 

Resiko Keuangan, Nilai 

Perusahaan, Ukuran 

Perusahaan 

Resiko keuangan dan 

ukuran perusahaan 

berpengaruh positif 

terhadap perataan laba. 

Dividen payout ratio 

dan nilai perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap perataan laba. 
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Lanjutan Tabel 2.1 

Penelti / Judul Variabel Hasil 

Fauzia (2017) 

“Pengaruh Profitabilitas, 

Financial Leverage, 

Dividen Payout Ratio, 

Kepemilikan 

Institusional Terhadap 

Perataan Laba (Studi 

Empiris Pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar Di BEI Pada 

Tahun 2014)” 

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 

perataan laba. 

 

Nurliyasari dan Saifudin 

(2017) “ 

The Factors Influencing 

Income Smoothing 

Action Of 

Pharmaceutical 

Companies Listed In 

IDX” 

Variabel Dependen:  

Income Smoothing 

Variabel Independen: 

share price, ownership 

srtucture, company size, 

profitability, dan leverage 

Ownesrhip structure dan 

leverage berpengaruh 

positif terhadap perataan 

laba. Company size 

berpengaruh negatif 

terhadap perataan laba. 

Sedangkan share 

pricedan profitability 

tidak berpengaruh 

terhadap perataan laba. 

 

C. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah 

diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah akan ditelti 

mengenai pengaruh antara ukuran perusahaan, nilai perusahaan, financial 

leverage, dividen payout ratio dan reputasi auditor terhadap perataan laba.  

Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perataan laba. Hasil ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang lebih besar 

memiliki dorongan yang lebih besar untuk kemungkinan melakukan praktik 
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perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecill (Lahaya, 

2017). Berhubungan dengan agency theory, perusahaan besar akan cenderung 

menghindari fluktuasi laba yang drastis sehingga dapat mempengaruhi 

kestabilan laba perusahaan. Fluktuasi laba pada perusahaan besar akan 

mempengaruhi besarnya pajak yang dibayarkan dan mempengaruhi baik atau 

tidaknya citra perusahaan tersebut. Untuk mengatasi lonjakan yang tinggi pada 

pajak yang bayarkan dan citra yang tidak baik apabila terjadi fuktuasi laba 

yang drastis, pada kondisi tersebut manajemen perusahaan dapat melakukan 

perataan laba. Perataan laba yang dilakukan ditujukan agar perusahaan 

mendapatkan keuntungan. 

Nilai perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap praktik 

perataan laba. Nilai perusahaan menyebabkan  terjadinya perataan laba, karena 

dengan melakukan  pratik perataan laba menyebabkan terjadinya penurunan 

variabilitas laba dan resiko saham dari perusahaan (Peranasari dan 

Dharmadiaksa, 2014). Perusahaan yang memiliki nilai perusahaan tinggi akan 

menghidari fluktuasi laba yang drastis. Fluktuasi laba menyebabkan 

variabelitas laba dan resiko saham perusahaan. Manajemen dapat melakukan 

perataan laba untuk mengatasi fluktuasi laba, menurunkan variabelitas laba dan 

resiko saham perusahaan. Menajemen akan mempertahan nilai perusahaan 

sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan. 

Financial leverage berpengaruh positif terhadap perataan laba. 

Sehingga semakin tingginya tingkat resiko keuangan mengakibatkan 

perusahaan cenderung  untuk melakukan income smoothing untuk menghindari 
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terjadinya pelanggaran atas kontrak hutang (Peranasari dan Dharmadiaksa, 

2014). Berkaitan dengan  agency theory,  pada kondisi hutang perusahaan yang 

tinggi akan semakin besar pula resiko yang dihadapi untuk berinvestasi pada 

perusahaan tersebut. Hutang yang tinggi juga berpengaruh terhadap tingkat 

kepercayaan investor. Pada resiko  keuangan yang tinggi manajemen 

perusahaan harus mengimbangi hutang dangan laba yang diterima perusahaan 

agar pihak eksternal percaya terhadap perusahaan. Pada kondisi resiko 

keuangan yang tinggi manajemen cenderung melakukan perataan laba, 

sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntunagan atas kepercayaan pihak 

eksternal. 

Dividen payout ratio berpengaruh positif terhadap perataan laba. 

Menurut Silviani (2014) semakin tinggi dividen payout ratio akan 

menguntunkan para investor tetapi tidak menguntungkan bagi perusahaan 

karena memperkecil laba ditahan, sihingga perusahaan cenderung melakukan 

perataan laba. Besar kecilnya dividen tergatung oleh tingkat laba yang 

diperoleh dan tingkat dividen payout ratio. Semakin tinggi laba yang didapat 

maka semakin tinggi dividen yang harus dibayarkan. Semakin tinggi dividen 

payout ratio akan menguntungkan para investor tetapi tidak menguntungkan 

bagi perusahaan karena memperkecil laba ditahan. Maka manajemen 

perusahaan melakukan perataan laba agar dividen yang dibayarkan tidak terlalu 

tinggi dan tetap memberi keuntungan bagi keuangan perusahaan.  

Apabila melihat dari hasil penelitian terdahulu pada kondisi perusahaan 

yang besar, nilai perusahaan yang tinggi, financial leverage yang tinggi, 

Pengaruh Ukuran Perusahaan…, Zaki Munif Putra Pangestu, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



  

 

30 
 

dividen payout ratio yang tinggi perusahaan cenderung melakukan perataan 

laba. Hal tersebut dilakukan manajemen untuk perusahaan, dapat dikatakan 

kecenderungan manjemen lebih mementingkan internal perusahaan. Praktik 

perataan laba yang dilakukan dapat menimbulkan laporan keuangan yang 

dipublikasikan menjadi tidak akurat dan dapat menyesatkan bagi pihak 

eksternal. Selain itu pihak prinsipal atau pihak eksternal lainya tidak mampu 

megakses secara penuh informasi keuangan perusahaan, yang artinya terjadi 

ketidak seimbangan informasi (asymmetric information). 

Reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap perataan laba. Hal ini 

berarti bahwa semakin tinggi reputasi auditor maka semakin rendah indikasi 

perusahaan  melakukan perataan laba (Dewi dan Latrini, 2016). Dalam 

hubungan keagenan manjemen sebagai agen berkewajiban mempubilikasikan 

laporan keuangan sebagi bentuk pertanggunjawaban terhadap prinsipal.  

Auditor akan mengesahkan laporan pertanggungjawaban pihak agen terhadap 

prinsipal dengan memberikan penilaian atas keandalan dan kewajaran laporan 

keuangan perusahaan. Semakin reputasi auditor menjadi tolak ukur kualitas 

audit yang baik. Semakin tinggi kualitas audit indikasi praktik perataan laba 

akan semakin besar untuk terungkap, maka manajemen menghindari untuk 

melakukan praktik perataan laba. Dari  uraian yang ada dapat digambarkan 

dalam model penelitian seperti berikut: 

 

 

: 
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Gambar 2.1 Model Penelitian 

 

D. Hipotesis 

Dari penjelasan variabel-variabel diatas, dapat diuraikan hubungan 

antara variabel ukuran perusahaan, nilai perusahaan, financial leverage, 

dividen payout ratio dan reputasi auditor terhadap perataan laba. Perumusan 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana perusahaan 

diklasifikasikan menurut besar kecilnya berdasarkan pada total asset suatu 

perusahaan, semakin besar total asset maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan tersebut. Pada dasarnya ukuran perusahaan dapat 

diklasifikasikan ke dalam tiga jenis  yaitu: besar, menengah, atau kecil. 

 

Pertaan Laba (Y) 

 

H3 (+) 

H2 (+) 

H1 (+) 

H5 (-) Reputasi Auditor (X5) 

Ukuran Perusahaan (X1) 

Nilai Perusahaan (X2) 

Financial Leverage (X3) 

Dividen Payout Ratio (X4) 
H4 (+) 
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Besar atau kecilnya perusahaan dapat dilihat  dari total aktiva, jumlah 

penjualan, rata-rata penjualan, nilai pasar atas saham perusahaan tersebut, 

dan lain-lain. 

Hasil penelitian Gayatri dan Wirakusuma (2012) bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba. Hal ini berarti 

perusahaan besar akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis 

karena akan menyebabkan pajak perusahaan meningkat, dan penurunan 

laba yang terlalu drastis akan memberikan citra yang kurang baik. Hal 

tersebut mengidikasikan bahwa perusahaan besar cenderung melakukan 

praktik perataan laba.  

Sejalan dengan penelitian Fiscal dan Steviany (2015) yang 

menyatakan  bahwa perusahaan besar cenderung melakukan perataan laba, 

karena pemerintah cenderung untuk melakukan  pemeriksaan yang lebih 

ketat terhadap perusahaan besar, maka perusahaan cenderung melakukan 

perataan laba untuk menghindari perubahan atau fluktuasi laba yang 

terlalu drastis, sebab pada saat kenaikan laba yang terlalu tinggi akan 

menyebabkan bertambahnya pajak yang harus ditanggung oleh 

perusahaan. sedangkan pada saat terjadi penurunan laba yang terlalu 

drastis, akan mengakibatkan image yang kurang baik dari berbagai pihak. 

Terdapat hasil penelitian lainnya yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba yang dilakukan 

oleh Peranasari dan Dharmadiaksa (2014), Silviani (2014), Suryaningsih 

(2017), dan Lahaya (2017). Maka hipotesis pertama penelitian ini adalah: 
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H1: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba 

 

2. Pengaruh nilai perusahaan terhadap perataan laba 

Nilai perusahaan dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan 

dalam memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Nilai perusahaan 

dapat dicerminkan dalam harga saham perusahaan. Nilai perusahaan dapat 

diidentifikasikan dengan price to book value. Price to book value yang 

tinggi akan membuat pasar percaya atas prospek perusahaan  ke depan. 

Menurut Peranasari dan Dharmadiaksa (2014), bahwa price book 

velue menyebabkan terjadinya perataan laba, karena dengan melakukan 

perataan laba menyebabkan terjadinya penurunan variabelitas laba dan 

resiko saham dari perusahaan. Hasil penelitian Peranasari dan 

Dharmadiaksa (2014) menyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh 

positif terhadap perataan laba. Selaras dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Prayudi dan Daud (2013), Husaini dan Sayunita (2016) 

yang juga menyatakan bahwa nilai perusahaan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap praktik perataan laba. Maka hipotesis kedua penelitian 

ini adalah: 

H2: Nilai perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba. 

 

3. Pengaruh financial leverage terhadap pertaan laba 

Financial leverage menunjukan proporsi penggunaan hutang untuk 

membiayai investasinya. Menurut Irawan, dkk. (2011) Financial leverage 
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merupakan proporsi penggunaan hutang yang diberikan kreditur pada 

perusahaan terhadap modal yang dimiliki. Semakin besar hutang 

perusahaan maka akan semakin besar pula resiko yang dihadapi investor 

sehingga investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. 

Perusahaan yang memiliki leverage yang tinggi, dapat membuat pihak 

eksternal tidak percaya terhadap perusahaan tersebut. Sehingga agar pihak 

eksternal percaya terhadap perusahaan, maka perusahaan harus bisa 

mengimbangi antara hutang dengan laba yang diterima oleh perusahaan 

(Fiscal dan Steviany, 2015). 

Menurut Rasinih dan Munandar (2016), bahwa ketika suatu 

perusahaan memiliki rasio leverage yang besar maka akan menciptakan 

kemungkinan untuk terjadinya kecurangang pelaporan keuangan yang 

dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara mengecilkan rasio 

leverage mereka dengan tujuan untuk mencapai kepentingan mereka yaitu 

memperoleh pinjaman kembali dan untuk membayar dividen kepada 

pemegan saham. 

 Hasil penelitian lainnya yang mendukung bahwa financial 

leverage berpengaruh positif terhadap perataan laba adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Peranasari dan Darmadiaksa (2014), Husaini dan Sayunita 

(2016), Nurliyasari dan Saifudin (2017). Maka hipotesis ketiga dari 

penelitian ini adalah: 

H3: Financial leverage berpengaruh positif terhadap perataan laba. 
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4. Pengaruh dividen payout ratio terhadap perataan laba 

Dividen merupakan pembagian keuntungan yang dihasilkan 

perusahaan kepada pemegang saham. Dividen dibagikan setelah mendapat 

persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS). Jumlah laba yang dibagi dalam bentuk dividen kas dan laba yang 

ditahan sebagai sumber pendanaan ditentukan oleh rasio pembayaran 

dividen (dividen payout ratio). 

Menurut Silviani (2014) bahwa besar kecilnya dividen tergantung 

oleh besar kecilnya laba yang diperoleh, sehingga perusahaan cenderung 

melakukan praktik perataan laba. Dividen payout ratio adalah prosentase 

laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Semakin tinggi dividen 

payout ratio akan menguntunkan para investor tetapi tidak 

menguntungkan bagi perusahaan karena memperkecil laba ditahan, dan 

sebaliknya. Penelintian yang sejalan dan meyatakan dividen payout ratio 

berpengaruh positif terhadap perataan laba yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Gayatri dan Wirakusuma (2012). Maka hipotesis keempat penelitian 

ini adalah:   

H4: Dividen payout ratio berpengaruh positif terhadap perataan laba. 

 

5. Pengaruh reputasi auditor terhadap perataan laba 

Reputasi auditor dapat diketahui dari besarnya perusahaan audit 

yang melakasnakan pengauditan laporan keuangan tahunan, berdasarkan 
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pada apakah Kantor Akuntan Publik (KAP) berafiliasi dengan the big four 

atau tidak. Dalam penelitian Dewi dan Latrini (2016), menyatakan bahwa 

semakin tinggi reputasi auditor maka indikasi perusahaan melakukan 

perataan laba akan semakin rendah, dan nama besar yang dimiliki oleh 

KAP akan mempengaruhi tindakan manajer dalam melakukan perataan 

laba. 

Menurut Suryaningsih (2017) reputasi auditor menjadi tolak ukur 

dari kualitas audit yang baik. Semaikn tinggi kulitas audit, hasil yang 

dilakukan semakin objektif. Indikasi kecurangan yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan akan semakin besar terungkap. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Gayatri dan Wirakusuma (2012),  Dewi dan Latrini (2016), 

dan Suryaningsih (2017) menunjukan hasil bahwa reputasi auditor 

berpengaruh negatif terhadapa perataan laba. Maka  hipotesis kelima 

dalam penelitian ini adalah: 

H5: Reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap perataan laba. 
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