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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Landasan Teori 

2.1.1  Teori Keagenan (Agency Theory) 

Perspektif teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami 

isu corporate governance dan earnings management. Agensi teori 

mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk 

menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep 

yaitu konsep good corporate governance yang bertujuan untuk menjadikan 

perusahaan menjadi lebih baik dan sehat. Manajemen merupakan pihak yang 

dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang 

saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manejemen harus 

mempertanggung jawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. 

Manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya 

akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak. 

Teori Agensi merupakan suatu pendekatan yang dapat menjelaskan 

timbulnya praktik perataan laba  yang akan dibahas dalam penelitian ini. Teori 

agensi adalah hubungan atau kontrak antara pemilik (principal) dan manajer 

(agent). Masalah yang mendasari teori keagenan (agency theory) adalah 

konflik kepentingan antara pemilik dan manajer. Pemilik disebut principal dan 

manajer disebut agent, merupakan dua pihak yang masingmasing saling 
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memiliki tujuan yang berbeda dalam mengendalikan perusahaan terutama 

menyangkut bagaimana memaksimalkan kepuasan dan kepentingan dari hasil 

yang dicapai melalui aktivitas usaha (Zulkarnaini, 2007). Salah satu kunci dari 

teori agensi adalah adanya perbedaan tujuan antara principal dan agent, 

sehingga semua individu berusaha untuk bertindak sesuai dengan 

kepentingannya masing-masing. Adanya tujuan dan kepentingan yang 

berbeda-beda, di mana setiap individu ingin mengoptimalkan kepentingannya 

pribadi, menimbulkan konflik kepentingan antara principal dengan agent. 

Pihak principal termotivasi untuk melakukan kontrak dalam rangka 

mensejahterakan dirinya melalui profitabilitas yang pada umumnya 

diharapkan selalu meningkat. 

Disisi lain, agen selalu termotivasi untuk pemenuhan kebutuhan 

ekonomi dan kebutuhan psikologisnya seperti yang dikemukakan oleh 

Widyaningdyah (2011). Masalah keagenan yang terjadi antara principal 

dengan agen lebih banyak disebabkan oleh perbedaan tujuan antar keduanya. 

Benturan kepentingan yang tercipta diharapkan tidak memberikan efek negatif 

terhadap keberlangsungan perusahaan. Komunikasi yang efektif dan efisien 

yang terjalin antara agen dan principal dapat mengurangi efek negatif diantara 

keduanya. Mengacu pada mandat yang diberikan oleh principal kepada agen 

diharapkan dapat membawa perusahaan ke arah kemajuan. Principal 

menginvestasikan dananya tentu dengan tujuan agar mendapat pengembalian 

yang sesuai, oleh karena itu sudah selayaknya agar agen mempertanggung-

jawabkan segala tindakannya berkaitan dengan modal investasi principal.  
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Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih 

orang (principal) memerintah orang lain (agent) untuk melakukan suatu jasa 

atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat 

keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut 

mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimumkan nilai perusahaan, maka 

diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan 

prinsipal. Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam 

perusahaan dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai 

kemakmuran yang dikehendaki, sehingga muncullah informasi asimetri antara 

manajemen dengan pemilik 

Scott menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak kontrak, 

misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengan para manajernya dan 

kontrak pinjaman antara perusahaan dengan kreditornya. Kedua jenis kontrak 

tersebut seringkali dibuat berdasarkan angka laba, sehingga dikatakan bahwa 

agency theory mempunyai implikasi terhadap akuntansi. Kontrak kerja yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah kontrak kerja antara manajemen dengan 

pemegang saham. Manajemen (agent) dan pemegang saham (principal) ingin 

memaksimumkan kemakmurannya masing-masing dengan informasi yang 

dimiliki. Pada satu sisi, agen memiliki informasi yang lebih banyak dibanding 

prinsipal, karena manajemen yang mengelola perusahaan secara langsung, 

sedangkan bagi pemilik modal dalam hal ini investor akan sulit untuk 

mengontrol secara efektif tindakan yang dilakukan oleh manajemen karena 

hanya memiliki sedikit informasi yang ada. Oleh karena itu, terkadang 
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kebijakan-kebijakan tertentu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan 

tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau investor hal ini dapat 

menimbulkan adanya ketidakseimbangan informasi (information asymetry).  

Asimetri informasi merupakan satu dari berbagai kondisi yang 

menyebabkan perbedaan antara agen dan pemilik, disamping masalah 

keagenan adalah ketidakmerataan informasi (information asymmetry) yang 

berakibat pada besarnya peluang manajer untuk melakukan hal yang 

menguntungkan bagi kepentingannya. Disamping itu kondisi perusahaan yang 

dapat dilihat perkembangannya dapat pula mempengaruhi terjadinya 

ketidakmerataan informasi ini. Nelson dalam Hasan (2013) juga 

mengemukakan bahwa terdapat beberapa kondisi perusahaan yang dapat 

menimbulkan kondisi information asymmetry yaitu perusahaan yang sangat 

besar, memiliki penyebaran secara geografis, memiliki produk yang beragam 

serta membutuhkan teknologi. Hal ini jelas akan memberikan pengaruh 

kepada investor dimana akan sulit secara objektif dalam membedakan antara 

perusahaan yang berkualitas tinggi dengan perusahaan yang berkualitas 

rendah. 

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 ini, dapat menimbulkan 2 (dua) permasalahan yang 

disebabkan adanya kesulitan principal untuk memonitor dan melakukan 
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kontrol terhadap tindakan-tindakan agent. Menurut Klien dalam Hasan (2013) 

permasalahan tersebut adalah:  

1. Moral Hazard  

Permasalahan yang muncul jika agen tidak melaksanakan hal hal yang telah 

disepakati bersama dalam kontrak kerja. 

2. Adverse selection 

 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.  

Ukuran perusahaan dalam terori agensi menggambarkan bahwa 

hubungan asimetri informasi antara ukuran perushaan dengan kualitas 

pelaporan keuangan semakin besar, dikarenakan kesalahan dan perbedaan 

informasi sering terjadi. Perusahaan dengan ukuran yang besar diharapkan 

mampu memberikan kontribusi kepada lingkungan dalam bentuk aktivitas 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan pembayaran pajak kepada 

pemerintah. Hal ini yang menyebabkan perusahaan dengan ukuran besar 

memiliki dorongan untuk melakukan praktik perataan laba dengan 

menggunakan asimetri informasi untuk memanipulasi laporan keuangan agar 

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

menciptakan keadaan dimana kinerja perusahaan perushaaan itu terlihat baik 

dengan cara menghindari fluktuasi laba yang naik turun.  

Profitabilitas dalam teori agensi menggambarkan bahwa adanya 

perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen, dimana setiap individu ingin 
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bertindak sesuai dengan keinginannya masing-masing dalam rangka 

mensejahterakan dirinya. Prinsipal sebagai pemilik atau pemegeng saham 

menginginkan tercapainya tingkat profitabilitas yang tinggi tiap tahunnya 

guna meningkatkan kekayaanya, sedangkan disisi lain agen sebagai manajer 

termotivasi untuk mensejahterakan dirinya guna memenuhi kebutuhan 

ekonominya dengan cara melakukan perilaku yang tidak semestinya 

(disfunctional behaviour). Terjadinya asimetri informasi inilah yang 

menyebabkan seorang manajer melakukan manipulasi data dalam menyajikan 

informasi akuntansi sesuai dengan harapan prinsipal, meskipun informasi 

tersebut tidak menggambarkan kondisi rill perushaan yang sebenarnya. 

2.1.2 Teori Sinyaling (Signalling  Theory) 

Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa informasi yang diterima 

oleh masing - masing pihak tidak sama. Dengan kata lain, teori sinyal 

berkaitan dengan asimetri informasi. Teori sinyal menunjukkan adanya 

asimetri informasi antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan dengan informasi. Untuk itu, manajer perlu memberikan 

informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui penerbitan laporan 

keuangan. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi 

lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada 

perusahaan lain.  
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Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa 

mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan 

laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan 

melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna 

laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak overstate. 

Informasi yang diterima oleh investor terlebih dahulu diterjemahkan sebagai 

sinyal yang baik (good news) atau sinyal yang jelek (bad news). Apabila laba 

yang dilaporkan oleh perusahaan meningkat maka informasi tersebut dapat 

dikategorikan sebagai sinyal baik karena mengindikasikan kondisi perusahaan 

yang baik. Sebaliknya apabila laba yang dilaporkan menurun maka 

perusahaan berada dalam kondisi tidak baik sehingga dianggap sebagai sinyal 

yang jelek. Brigham dan Houston (2001) menyatakan bahwa isyarat adalah 

suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk 

bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. 

Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari 

penjualan saham dan mengusahakan setiap modal yang baru diperlukan 

dengan cara-cara lain. Sedangkan dengan prospek yang kurang 

menguntungkan akan cenderung untuk menjual saham. 

2.1.3 Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory)  

Teori akuntansi positif menjelaskan sebuah proses, dengan 

menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta 

penggunaan kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi 

tertentu dimasa mendatang. Teori akuntansi positif didasarkan pada proposisi 



 
 

18 
 

bahwa manajer, pemegang saham, dan regulator/politisi adalah rasional dan 

mereka berusaha untuk memaksimumkan fungsi keberadaan mereka, yang 

secara langsung terkait dengan kompensasi (the bonus plans) dan 

kemakmuran yang akan mereka dapatkan. Dalam teori akuntansi positif, Watts 

dan Zimmerman (1986) merumuskan pemahaman tentang perataan laba 

(income smoothing) yang dirumuskan dalam Positive Accounting Theory 

(PAT), yaitu anggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk 

menjelaskan praktik-praktik akuntansi, diantaranya:  

1. The Bonus Plan Hypothesis  

Ceteris paribus,, managers of firms with bonus plans are more likely 

to choose accounting procedures that shifts reported earnings from future 

periods to the current periode.  

Inti dari hipotesis ini yaitu anggapan bahwa dengan meningkatkan 

pelaporan laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan maka bonus yang 

diperoleh oleh manajemen perusahaan akan meningkat secara signifikan. 

Diasumsikan bahwa pemanipulasian yang dilakukan dengan tujuan tertentu ini 

dapat terjadi apabila faktor-faktor lain dianggap tetap. Jika hal diatas sudah 

terpenuhi maka para manajer perusahaan cenderung untuk memilih metode 

akuntansi yang memperbolehkan pelaporan laba untuk periode saat ini lebih 

besar dari periodeyang akan datang. 

2. The Debt/Equity Hypothesis (Debt Convenant Hypothesis)  

Ceteris paribus, the larger a firm’s debt/equity ratio, the more likely 

the firm’s manager is to select accounting procedures that shifts reported 

earnings from future periodes to the current periods.  
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Diasumsikan ketika hal-hal lain dalam keadaan tetap dan perusahaan 

mempunyai debt to equity ratio yang tinggi, manajer perusahaan cenderung 

menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan pendapatan atau 

laba. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan debt to equity ratio yang 

tinggi akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tambahan dari pihak 

kreditur bahkan perusahaan terancam perjanjian hutang.  

3. The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis)  

Ceteris paribus, the larger the firms, the more likely the manager is to 

choose accounting procedur that defer reported earnings from current to 

future periods.  

Dalam hipotesis ini semua hal-hal lain dianggap tetap, ketika 

perusahaan mengeluarkan biaya untuk kepentingan politik dengan jumlah 

yang besar maka perusahaan tersebut akan cenderung menggunakan metode 

akuntansi yang dapat membuat pelaporan laba pada periode berjalan lebih 

rendah daripada pelaporan laba sesungguhnya. Semakin besar perusahaan 

maka biaya politik yang terjadi akan cenderung semakin besar pula. 

2.2 Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance) 

Defenisi Tata Kelola Perusahaan 

Corporate governance adalah konsep untuk peningkatan kinerja 

perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan 

menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan 

pada kerangka peraturan (Nasution dan Setiawan, 2007). Forum for Corporate 

Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan, sistem corporate governance 
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memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan kreditor sehingga 

mereka yakin akan memperoleh return atas investasinya dengan benar. 

Corporate governance juga membantu menciptakan lingkungan kondusif 

demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dan sustainable di sektor 

korporasi. Tujuan penerapan Corporate Governance menurut Forum for 

Corporate Governance menurut Pratiwi dan Suryanawa (2014) adalah untuk 

mengoptimumkan tingkat profitabilitas semua pihak yang berkepentingan 

dalam jangka panjang. Good Corporate Governance  ini juga diharapkan 

dapat mengurangi konflik antara agen dengan prinsipal yang tertera pada teori 

keagenan. Teori keagenan memaparkan bahwa terkadang manajemen 

cenderung melaporkan informasi yang hanya menguntungkan dirinya dan 

mengorbankan kepentingan pemegang saham. 

Fungsi Penerapan dan Manfaat Penerapan Corporate Governance 

Menurut Rezaee (2009), ada beberapa fungsi dari penerapan Corporate 

Governance: 

1. Fungsi Kelalaian (oversight function). fungsi ini menjamin para direktur 

dengan tugas gadai atas fungsi pengawasan manajerial dalam keuntungan 

terbaik dari perusahaan dan para pemegang sahamnya. 

2. Fungsi Manajerial (managerial function). Fungsi ini diberikan kepada 

manajemen untuk menjalankan perusahaan dan mengatur sumberdaya 

yang mereka miliki  

3.  Fungsi yang Dapat Diperbandingkan (compliance function). Fungsi ini 

terdiri dari (composed) sekumpulan peraturan hukum, regulasi, aturan, 

standar, dan praktik terbaik yang dikembangkan oleh negara dan legislator 
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federal, para regulators , para pembuat standar, dan organisasi 

professional. 

4. Fungsi Audit Internal (internal audit function). menyediakan penjaminan 

dan servis konsultasi kepada perusahaan pada area efisiensi operasi, 

manajemen resiko, kontrol internal, laporan keuangan, dan proses tata 

kelola. 

5. Legal dan Fungsi Penasihat Keuangan (legal and financial advisory 

function). 

6. Fungsi Audit External (external audit function). Fungsi ini dilakukan oeh 

auditor external dalam rangka mengungkapkan pendapat atas apa yang 

disajikan oleh laporan keuangan secara benar. 

7. Fungsi Pengawasan (monitoring function). Dilakukan oleh para pemegang 

saham, khususnya para pemegang saham yang aktif. 

Adapun Beberapa Manfaat daripada Penerapan Corporate Governance 

diantaranya adalah: 

1. Mengurangi agency cost , yaitu suatu biaya yang harus ditanggung 

pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak 

manajemen. 

2. Mengurangi biaya modal (cost of capital) 

3. Meningkatkan nilai saham perusahaan sekaligus dapat meningkatkan citra 

perusahaan tersebut kepada publik luas dalam jangka panjang.  
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4. Menciptakan dukungan para stakeholders (para pihak yang 

berkepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap 

keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan 

Unsur-unsur Good Corporate Governance 

Unsur-unsur yang terkait pelaksanaan GCG yakni unsur internal dan 

eksternal. Unsur internal adalah unsur yang diperlukan dari dalam perusahaan 

sedangkan unsur eksternal adalah unsur yang diperlukan dari luar perusahaan. 

Menurut Adrian Sutedi (2011 : 42) unsur internal meliputi pemegang saham, 

direksi, dewan komisaris, manajer, karyawan, sistem remunerasi berdasar 

kinerja, dan komite audit. Unsur eksternal meliputi investor, akuntan publik, 

institusi penyedia informasi, pemberi pinjaman dan lembaga yang 

mengesahkan legalitas.  

Dewan Direksi 

Dewan Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan 

bertanggungjawab atas kepengurusan bank. Dewan Direksi berperan dalam 

menentukan kebijakan dan strategi yang akan digunakan baik kebijakan 

jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Walace dan Zinkin (2005: 

258) direksi merupakan seseorang yang semestinya memutuskan atau 

biasanya memberi keputusan, bersama-sama dengan anggota Dewan Direksi 

lainnya dalam menentukan tindakan-tindakan yang diperlukan. 

Dewan Direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam 

pengelolaan perusahaan. Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk 

memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dewan Direksi harus 
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dapat memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan apa yang 

diinginkan oleh dewan. Menurut Irmala Sari (2010 : 31) Dewan Direksi 

bertanggung jawab dalam pelaksanakan kebijakan dan strategi yang telah 

disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasi, dan 

memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif. Dewan 

Direksi juga berperan dalam meningkatkan hubungan dengan pihak luar 

perbankan. 

Hubungan perbankan dengan pihak luar sangat penting bagi perbankan 

dalam proses menghimpun dan menyalurkan dana. Menurut Pfeffer & 

Salancik (1978) dalam Sam’ani (2008) menyatakan bahwa semakin besar 

kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif maka akan 

meningkatkan kebutuhan jumlah Dewan Direksi. Menurut Greuning (2011: 

51) , Dewan Direksi merupakan pemain utama dalam manajemen risiko dan 

memiliki tanggung jawab utama sebagai berikut : 

1. Merumuskan kebijakan yang jelas bagi setiap bidang manajemen risiko. 

2. Membentuk struktur yang jelas terkait pendelegasian wewenang dan 

tanggung jawab pada setiap tingkat. 

3. Melakukan peninjauan kebijakan untuk memprediksi risiko yang dapat 

diterima serta mengetahui kebutuhan modal yang diperlukan untuk 

operasional bank. 

4. Memastikan keefektifan manajemen senior dalam pengambilan langkah 

yang diperlukan untuk mengidenifikasi, mengukur, memantau dan 

mengelola keuangan dan risiko operasional bank. 
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5. Memastikan fungsi audit internal berfungsi secara efektif dalam 

penelaahan atas kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. 

6. Memastikan terbentuknya praktik kerja yang sehat dan lingkungan kerja 

yang positif. 

7. Melakukan evaluasi tahunan kinerja kepala manajemen eksekutif. 

Dewan Komisaris  

Menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta 

memberi nasihat kepada direksi. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi 

jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip GCG. Selain itu dewan 

komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan 

mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. 

Komisaris Independen adalah anggota komisaris yang tidak memiliki 

hubungan afiliasi dengan anggota komisaris lainnya, anggota dewan direksi, 

dan pemegang saham pengendali. Komisaris independen berjumlah 

proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh non-pemegang saham 

pengendali. Ketentuannya adalah jumlah komisaris independen sekurang-

kurangnya harus 30% dari seluruh anggota komisaris. Komisaris independen 

juga dapat merangkap sebagai ketua komite audit. 

Komite Audit 

Dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 

55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman 

Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“Peraturan OJK 55/2015”), Komite Audit 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b9c9ee84299/node/374/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-55-pojk04-2015-tahun-2015
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b9c9ee84299/node/374/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-55-pojk04-2015-tahun-2015
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt56b9c9ee84299/node/374/peraturan-otoritas-jasa-keuangan-nomor-55-pojk04-2015-tahun-2015
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adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada  Dewan 

Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi  Dewan 

Komisaris. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota 

yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau 

Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen. 

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya.  

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan 

tanggung jawab paling sedikit meliputi: 

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan 

Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas 

antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan 

informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 

b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan 

Publik. 

c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat 

antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya. 

d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan 

Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, 

dan imbalan jasa. 

e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal 

dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor 

internal. 
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f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko 

yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak 

memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris. 

g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan 

pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. 

h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan 

adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik. 

i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau 

Perusahaan Publik. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa komite audit 

adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada  Dewan 

Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi  Dewan 

Komisaris. Pembentukan komite audit ini sifatnya fakultif, yaitu dapat 

dibentuk, bukan bersifat imperatif (keharusan) sehingga terserah sepenuhnya 

kepada kebijakan dan pertimbangan Dewan Komisaris. Namun, khusus bagi 

emiten atau perusahaan publik, wajib memiliki komite audit. 

Corporate Governance Ditinjau dari Segi Pandangan Islam 

Di dalam Al Quran Allah berfirman yang terdapat dalam surat Al 

Baqarah : 282 

ً فَٱْكتُثُىهُ َوْليَْكتُة تَّْينَُكْم كَ  َسّمًّ َٰٓ أََجٍل مُّ  ً ۟ا إَِذا تََدايَنتُم تَِدْيٍه إِلَ أَيُّهَا ٱلَِّريَه َءاَمنُىَٰٓ
َٰٓ ََ يَ  ِِ َو ْد ََ اتِة   تِٱْل

ُ فَْليَْكتُْة َوْليُْملِِل ٱلَِّري َعلَيْ  ََ يَأَْب َكاِتة  أَن يَْكتَُة َكَما َعلََّموُ ٱَّللَّ َ َزتَّوُۥ َو ِو ٱْلَحقُّ َوْليَتَِّق ٱَّللَّ

ايَْثَخْس ِمْنوُ َشْيـ ًّا........  
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Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak 

secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 

menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan 

menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka 

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu 

mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia 

bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi 

sedikitpun daripada hutangnya”. 

Dari ayat diatas kita dapat menyimpulkan bagaimana Islam sangat 

intens mengajarkan diterapkannya prinsip seperti 'adalah (keadilan), tawazun 

(keseimbangan), mas'uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq 

(kejujuran), amanah (pemenuhan kepercayaan), fathanah (kecerdasan), tabligh 

(transparansi, keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang 

bertanggungjawab), ihsan (profesional), wasathan (kewajaran), aqidah 

(keimanan), ijabiyah (berfikir positif), dan raqabah (pengawasan). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan bahwa Islam jauh mendahului 

kelahiran GCG (Good Coorporate Governance ) yang menjadi acuan bagi tata 

kelola perusahaan yang baik di dunia. 

2.3  Pemerataan Laba (Income Smoothing) 

Perataan laba (income smoothing) dapat didefinisikan sebagai usaha 

untuk memperkecil jumlah laba yang dilaporkan jika laba aktual lebih besar 

dari laba normal, dan usaha untuk memperbesar jumlah laba yang dilaporkan 
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jika laba aktual lebih kecil dari laba normal. Selain itu, perataan laba 

didefinisikan sebagai pengurangan yang disengaja terhadap fluktuasi pada 

beberapa level laba supaya dianggap normal bagi perusahaan. Perataan laba 

dianggap sebagai cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi 

fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik 

secara artifisial melalui metode akuntansi, maupun secara riil melalui transaksi 

(Atmini, 2010). Tindakan perataan laba yang sengaja dilakukan oleh 

perusahaan dalam batasan Generally Accepted Accounting Principles, 

mengarah pada suatu tingkatan yang diinginkan atas laba yang dilaporkan. 

Menurut Atmini (2010:54) tindakan perataan laba mempunyai dua tipe yaitu 

perataan laba yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen dan perataan 

laba yang terjadi secara alami. 

 Perataan laba secara alami terjadi sebagai akibat dari proses 

menghasilkan suatu aliran laba yang merata, sementara perataan laba yang 

disengaja dapat terjadi akibat teknik perataan laba riil atau teknik perataan 

laba artifisial. Perataan laba riil adalah perataan laba yang terjadi apabila 

manajemen mengambil tindakan untuk menyusun kejadian-kejadian ekonomi 

sehingga menghasilkan aliran laba yang rata. Perataan laba artifisial adalah 

perataan laba yang terjadi apabila manajemen memanipulasi saat pencatatan 

akuntansi untuk menghasilkan aliran laba yang rata (Atmini:2010:56). Banyak 

hal yang mempengaruhi terjadinya tindakan perataan laba yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan. Dalam penelitian ini, penulis mengungkap 3 faktor 
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yang mempengaruhi terjadinya tindakan perataan laba, yakni Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas  dan Resiko Keuangan. 

Penelitian mengenai perataan laba telah banyak dilakukan, namun 

memberikan hasil yang kontroversional dan beragam, seperti: Syahril 

Djaddang (2008) menganalisis Hubungan Perataan Laba (Income Smoothing) 

dengan Ekspektasi Laba Masa Depan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar 

di Bursa Efek Jakarta.  Hasil penelitian Syahril menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif antara tingkat net earnings dengan ekspektasi kinerja masa 

depan (expected earnings) perusahaan. Hubungannya disebut dengan korelasi 

positif lemah, karena angka korelasinya sebesar 0,354. Selanjutnya terdapat 

hubungan positif antara tingkat total asset  dengan ekspektasi kinerja masa 

depan (expected earning) perusahaan. Hubungan yang terjadi adalah korelasi 

positif lemah, dengan angka korelasi sebesar 0,283. Dan tidak terdapat 

hubungan antara tingkat discretionary accruals dengan ekspektasi kinerja masa 

depan perusahaan. Prasetio, dkk dalam Silviana (2009).  

Praktik perataan laba dilakukan oleh manajemen perusahaan yang 

dapat menyebabkan pengungkapan laba di laporan keuangan menjadi tidak 

memadai, bahkan terkesan menyesatkan. Hal ini berakibat investor tidak 

memiliki informasi yang akurat tentang laba, sehingga investor gagal dalam 

menaksir risiko 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, karena laba yang 

rata mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut kuat dan stabil.  
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Belkaoui (2010) mendefinisikan income smoothing adalah sebagai 

suatu upaya yang disengaja dilakukan manajemen untuk mencoba mengurangi 

variasi abnormal dalam laba perusahaan dengan tujuan untuk mencapai suatu 

tingkat yang normal bagi perusahaan. Zuhroh (2009) menyatakan bahwa 

perataan laba (income smoothing) adalah cara yang digunakan manajer untuk 

mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang 

diinginkan baik melalui metode akuntansi maupun transaksi. Wulandari dan 

Purwaningsih (2007) mendefinisikan peratan laba sebagai tindakan yang 

sengaja dilakukan oleh manajer unutk mengurangi perbedaan atau perubahan 

laba dengan memakai cara atau metode akuntansi tertentu. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa praktik perataan laba (income smoothing) yang dilakukan 

oleh manajer konsisten untuk memaksimalkan keuntungannya. Rumus yang 

digunakan adalah : 

                      
    

      
 

Keterangan :  

ΔI   =  Perubahan laba dalam satu periode  

ΔS   =  Perubahan penjualan dalam satu periode  

 

CV ΔI  =  Koefisien variasi untuk perubahan laba  

 

CVΔS   =  Koefisien variasi untuk perubahan penjualan  

 

Dengan kriteria, perusahaan tidak digolongkan sebagai perusahaan yang 

melakukan tindakan perataan laba: 
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Cara menghitung ΔI dan ΔS adalah sebagai berikut: 

              Laba Operasin – Laba Operasin-1 

        Laba Operasin-1 

 

ΔS =  Penjualann – Penjualann-1 

      Penjualann-1 

 

Ket: 

n : tahun ke n 

n-1 : tahun ke n-1 

CVΔI dan CVΔS dapat dihitung sebagai berikut: 

Rumus: 

CVΔI dan CVΔS =  σ 

                  k 

CV : koefisien variasi ΔI atau ΔS 

Δ : deviasi standar 

σ : perubahan (selisih dengan tahun sebelumnya) 

k : hasil rata-rata ΔI atau ΔS 

Perusahaan diklasifikasikan melakukan perataan laba apabila indeks 

excel ≥ 1 maka perusahaan tergolong tidak melakukan perataan laba, dan 

apabila indeks excel   1, maka perusahaan tergolong melakukan perataan 

laba.  

 

2.4   Risiko Keuangan  

Leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva suatu dana. 

Semakin besar leverage menunjukkan bahwa dana yang disediakan oleh 

pemilik dalam membiayai investasi perusahaan semakin kecil, atau tingkat 
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penggunaan utang yang dilakukan perusahaan semakin meningkat. Rasio 

utang dapat digunakan agar dapat menilai sejauh mana perusahaan 

menggunakan uang yang dipinjam. Penggunaan leverage dalam perusahaan 

bisa saja meningkatkan laba perusahaan, tetapi bila terjadi sesuatu yang tidak 

sesuai harapan, maka perusahaan dapat mengalami kerugian yang sama 

dengan persentase laba yang diharapkan, bahkan mungkin saja lebih besar 

(Van Horne, 2007). Weston dan Copeland (1996) menyebutkan financial 

leverage atau disebut juga leverage factor adalah rasio nilai buku seluruh 

hutang terhadap total aktiva.  

Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan 

menghasilkan leverage yang menguntungkan (favorable financial leverage) 

atau efek yang positif jika pendapatan yang diterima dari penggunaan dana 

tersebut lebih besar daripada beban tetap dari penggunaan dana itu. Financial 

leverage dikatakan rugi (unfavorable leverage) jika perusahaan tidak dapat 

memperoleh pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap 

yang harus dibayar. Risiko keuangan menunjukkan bahwa sejauh mana aktiva 

perusahaan telah dibiayai oleh penggunaan utang. Tingkat Leverage yang 

tinggi mengindikasikan bahwa risiko perusahaan yang tinggi pula sehingga 

stakeholder (kreditor) sering memperhatikan besarnya risiko perusahaan 

dengan penggunaan utang yang tinggi sehingga akan dihadapkan pada 

kewajiban yang tinggi pula. Pada saat kondisi perusahaan rugi atau pada saat 

laba yang tidak terlalu tinggi, maka kreditor akan dihadapkan pada risiko 

ketidakmampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Oleh karena itu 
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manajer perusahaan dengan rasio leverage yang tinggi akan cenderung 

melakukan perataan laba. 

Menurut Riyanto (2011), mengklasifikasikan angka-angka rasio 

leverage. Rasio Leverage merupakan rasio yang digunakan perusahaan agar 

dapat menilai sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. 

Rasio-rasio yang terdapat pada rasio leverage antara lain :  

1. Rasio utang terhadap ekuitas  

Menunjukkan seberapa return yang akan diberikan perusahaan untuk para 

pemegang saham.  

 

2. Rasio utang terhadap total aktiva  

Rasio ini menekankan pada peran penting pendanaan utang bagi 

perusahaan dengan menunjukkan persentase aktiva perusahaan didanai 

oleh pendanaan utang.  

3. Rasio utang terhadap total kapitalisasi  

Rasio ini memberitahu kita proporsi relatif kontribusi modal oleh kreditor 

dan oleh pemilik. 

Rumus untuk menghitug Leverage adalah sebagai berikut : 

               

    
                   

Keterangan : 

LEVit   : Leverage perusahaan i pada tahun t; 

TUit  : Total utang perusahaan i pada tahun t; 

TAit  : Total aset perusahaan i pada tahun t. 
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2.5  Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan atau kemampuan perusahaan dari berbagai sumber daya yang 

digunakan dalam kegiatan operasional. Sedangkan Rasio profitabilitas 

menurut Mamduh Hanafi dan Halim (2008) adalah rasio yang mengukur 

kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada 

tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Pada umumnya rasio 

profitabilitas perusahaan dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio 

antara lain Return on Asset, Return on Equity, dan Net Interest Margin. Dalam 

penelitian ini profitabilitas perusahaan diukur dengan Return on Asset. Return 

on Asset (ROA) merupakan kemampuan manajemen perusahaan dalam 

memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu 

perusahaan, semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai perusahaan 

tersebut dan semakin baik pula posisi perusahaan tersebut dari segi 

penggunaan asset. Rumus yang digunakan adalah: 

    
                      

            
 

 

2.6 Ukuran Perusahaan (Firm Size) 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi manajemen dalam praktik perataan laba, karena perusahaan 

yang besar cenderung lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga mereka 

akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan. Siregar dan 
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Utama (2005) dalam Pujiningsih (2011) menuturkan bahwa semakin besar 

ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam 

pengambilan keputusan sehubungan dengan investasi dalam saham 

perusahaan tersebut semakin banyak. Wolk,dkk (2001) menemukan bahwa 

perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung melakukan perataan 

laba, disamping itu juga cenderung memiliki return saham yang lebih tinggi. 

Michelson,dkk (2000) mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar 

memiliki dorongan untuk melakukan perataan dibandingkan perusahaan  

 

dengan ukuran yang lebih kecil, hal ini disebabkan karena perusahaan besar 

merupakan subjek yang dituju baik oleh pemerintah maupun masyarakat. 

Ukuran (size) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan 

dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset, penjualan dan kapitalisasi 

pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ketiga variabel ini 

digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili 

seberapa besar perusahan tersebut. 

 

2.7  Penelitian Terdahulu 

Tabel  2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti/Judul Variabel 

Metode 

Analisis 

Hasil 

Alwan Sri Kustono Variabel Dependen:  Regresi  

Ukuran,DevidendPayout, 
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(2009) : 

“PengaruhUkuran,De

videndPayout, Risiko 

Spesifik,danPertum-

buhanPerusahaanter-

hadapPraktikPerataan 

LabapadaPerusahaan

ManufakturStudiEm-

pirisBursaEfekJakar-

ta 2002–2006” 

Perataan Laba 

VariabelIndependen:  

Ukuran,DevidendPay

out, Risiko Spesifik, 

danPertumbuhanPeru-

sahaan  

Logistik RisikoSpesifik,tidakBer-

pengaruhSignifikanTerha

dapPemerataan Laba. 

Mona Yulia (2013): 

“PengaruhUkuranPe-

rusahaan,Profitabili-

tas,FinancialLevera-

ge,danNilaiSaham 

TerhadapPerataan 

Laba(IncomeSmooth-

ing)padaPerusahaan 

Manufaktur,Keuang-

andanPertambangan 

yangTerdaftardiBur-

saEfekIndonesia 

(BEI)” 

Variabel Dependen:  

Perataan Laba 

VariabelIndependen:  

UkuranPerusahaan,Re

sikoPerusahaan,Profi-

tabilitas,danNilai 

Saham 

Regresi 

Logistik 

UkuranPerusahaanProfita

bilitasdanFinancialLever

ageBerpengaruhPositif 

TerhadapPerataanLaba. 

SedangkanNilaiSaham 

BerpengaruhNegatifTer 

hadapPerataanLaba 
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Herni Dan Susanto 

(2008) : 

 “Pengaruh 

StrukturKepemilikan

Publik,PraktikPengel

olaanPerusahaan,Jeni

sIndustri,UkuranPeru

sahaan,Profitabilitasd

anRisikoKeuanganTe

rhadapTindakanPerat

aanLaba(StudiEmpiri

sPadaIndustri yang 

ListingdiBursaEfekJa

karta)”  

VariabelDependen:  

Perataan Laba.  

VariabelIndependen:  

StrukturKepemilikan 

Publik,PraktikPenge-

lolaanPerusahaan,Je-

nisIndustri,UkuranPe-

rusahaan,Profitabili-

tasdanRisikoKeua-

ngan.  

Binary 

Logistic 

Regres-

sion.  

Profitabilitas,StrukturKe

pemilikanPublik,Dewan 

KomisarisIndependen, 

KomiteAudit,JenisIndus-

tri,danUkuranPerusahaan 

BerpengaruhSignifikan 

TerhadapPerataanLaba, 

KualitasAuditdanRisiko 

KeuanganTidakBerpenga

ruhSignifikanTerhadapPe

rataanLaba,  

Aji dan Mita (2010) : 

“PengaruhProfitabili-

tas,RisikoKeuangan, 

NilaiPerusahaan,dan 

StrukturKepemilikan 

TerhadapPraktekPera

taanLaba:StudiEmpi-

risPerusahaanManu-

fakturyangTerdaftar 

VariabelDependen: 

PerataanLaba, 

VariabelIndependen: 

Profitabilitas,Risiko 

Keuangan,NilaiPeru-

sahaan,danStruktur 

Kepemilikan  

Regresi 

Logistik 

ProfitabilitasdanStruktur 

KepemilikanTidakBerpe-

ngaruhSignifikanTerha-

dapPraktikPerataanLaba, 

NilaiPerusahaandanRisi-

koKeuanganBerpengaruh 

SignifikanTerhadapPrak-

tikPerataanLaba  
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di BEI” 

Dewi (2011) : 

“AnalisaFaktorFaktor 

yangMempengaruhi 

PraktikPerataanLaba 

(IncomeSmoothing) 

PadaPerusahaanMa-

nufakturdanKeua-

nganyangTerdaftar di 

BEI (2006-2009)  

Variabel Dependen: 

PerataanLaba, 

Variabel Independen: 

UkuranPerusahaan, 

Profitabilitas,Financi-

alLeveragedanJenis 

Industri.  

Regresi 

Logistik 

Binomial  

UkuranPerusahaanBerpe-

ngaruhSignifikanTerha-

dapTindakanPerataanLa-

ba.Profitabilitas,Financi-

alLeveragedanJenisIndus

triTidakBerpengaruhSig-

nifikanTerhadapTinda-

kanPerataanLaba 

Abiprayu (2011) : 

PengaruhProfitabilita

s, ukuran perusahaan, 

Financial Leverage, 

kualitas auditor dan 

devidend pay out 

ratio terhadap 

Perataan Laba.  

Dependen:  

Perataan Laba.  

Independen:  

Profitabilitas, ukuran 

perusahaan, Financial 

leverage, kualitas 

auditor dan devidend 

payout ratio.  

Regresi 

Linier 

Berganda  

profitabilitas, financial 

leverage, dan kualitas  

audit tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

tindakan perataan laba, 

Ukuran Perusahaan dan 

dividend payout ratio 

pada perusahaan 

manufaktur berpengaruh  

signifikan  

Ida Ayu Gayatri 

& Made Gede 

Wirakusum (2013) : 

Dependen:  

Perataan Laba.  

Independen:  

Regresi 

Linier 

Berganda 

UkuranPerusahaan,Bonus 

Plandan DividendPayout 

RatioBerpengaruhPositif 
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“Faktor-faktor yang 

MempengaruhiPerata

anLaba Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di Bursa 

EfekIndonesia” 

Ukuran Perusahaan, 

Bonus Plan, Dividend 

Payout Ratio dan 

Reputasi auditor 

 

pada Peluang Terjadinya 

Praktik Perataan Laba, 

sedangkan Reputasi 

Auditor Berpengaruh 

Negatif pada Peluang 

Terjadinya Praktik 

Perataan Laba 

Catherine Octorina 

Marpaung (2014) : 

“PengaruhDewanKo

misarisIndependen, 

KomiteAudit,Kuali-

tasAuditdanKepemili

kanManajerialpada 

PerataanLaba” 

Dependen:  

Perataan Laba.  

Independen:  

Dewan Komisaris 

Independen, Komite 

Audit, Kualitas Audit 

dan Kepemilikan 

Manajerial 

Regresi 

Linier 

Berganda 

DewanKomisarisIndepen

den,KomiteAudit dan 

KepemilikanManajerial 

tidakBerpengaruhSecara 

SignifikanTerhadapPera-

taanLaba,SedangkanKua-

litasAuditBerpengaruh 

NegatifTerhadapPerataan 

Laba. 

Sumber :  Alwan Sri Kustono (2009), Mona Yulia (2013), Helmi dan Susanto 

(2008), Aji dan Mita (2010), Dewi (2011), Abipranyu (2011), dan Catherine 

Octorina Marpaung (2014) 

 

2.8   Kerangka Konseptual 

Dalam penelitian ini Variabel Dependen nya adalah Perataan Laba 

(Income Smoothing) sebagai Y1 dan Tata Kelola Perusahaan sebagai Y2. 

Variabel Independen nya adalah Resiko Keuangan, Profitabilitas, dan Ukuran 

Perusahaan. Dari Variabel Independen itu digunakan untuk menguji apakah 
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ada pengaruh independen dan dependen dalam pelaksanaan perataan laba serta 

tata kelola perusahaan. 

Gambar  2.1 

Kerangka Konseptual Penelitian 
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Sumber : data  diolah (2018) 
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Keterangan : 

: Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap 

variabel dependen (X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 

terhadap Y, X4 terhadap Y, X5 terhadap Y, X6 terhadap Y). 

:  Pengaruh X1, X2, X3, X4, X5 dan X6 secara bersama-sama 

terhadap variabel Y. 

 

2.8   Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan hubungan yang diduga secara logis antara 

dua variabel atau lebih dalam rumusan proposisi yang dapat diuji secara 

empiris (Indriantoro dan Bambang, 2011). Oleh karena itu dengan mengacu 

pada rumusan masalah dan tinjauan teoritis yang telah diuraikan sebelumya, 

maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: 

Leverage dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva suatu dana. Semakin 

besar leverage menunjukkan bahwa dana yang disediakan oleh pemilik dalam 

membiayai investasi perusahaan semakin kecil, atau tingkat penggunaan utang yang 

dilakukan perusahaan semakin meningkat. Rasio utang dapat digunakan agar dapat 

menilai sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam. Penggunaan 

leverage dalam perusahaan bisa saja meningkatkan laba perusahaan, tetapi bila terjadi 

sesuatu yang tidak sesuai harapan, maka perusahaan dapat mengalami kerugian yang 

sama dengan persentase laba yang diharapkan, bahkan mungkin saja lebih besar (Van 

Horne, 2007). Weston dan Copeland (2010) menyebutkan financial leverage atau 

disebut juga leverage factor adalah rasio nilai buku seluruh hutang terhadap total 

aktiva.  
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H1: Diduga terdapat pengaruh parsial dari resiko keuangan perusahaan 

terhadap perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan 

Profitabilitas merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja suatu 

perusahaan. Profitabilitas juga sering digunakan oleh investor maupun kreditor 

untuk menilai tingkat kesehatan perusahaan. Profitabilitas yang tinggi 

menunjukkan bahwa kinerja suatu perusahaan itu baik, sedangkan tingkat 

profitabilitas yang rendah dapat mengindikasikan bahwa kinerja suatu 

perusahaan itu buruk. Perusahaan yang memperoleh tingkat profitabilitas yang 

rendah cenderung untuk melakukan income maximization, hal ini disebabkan 

perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan memberikan image 

yang kurang baik kepada perusahaan dan akibatnya kinerja dari seorang 

manajer tampak buruk dimata investor. Manajer cenderung untuk menghindari 

pelaporan laba yang berfluktuasi agar dapat menggambarkan keadaan 

perusahaan dalam keadaan kondisi yang sehat. Oleh karena itu manajer 

cenderung untuk melakukan praktik perataan laba jika dihubungkan dengan 

profitabilitas yang rendah. 

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. Hal ini senada dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Aini (2012) bahwa profitabilitas yang rendah atau 

menurun memiliki kecenderungan bagi perusahaan tersebut untuk melakukan 

tindakan perataan laba, terlebih lagi jika perusahaan menetapkan skema 
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kompensasi bonus didasarkan pada besarnya profit yang dihasilkan. Dengan 

demikikan hubungan profitabilitas dengan perataan laba adalah negatif. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai 

berikut: 

H2:  Diduga terdapat pengaruh parsial dari profitabiitas perusahaan 

terhadap perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan 

Ukuran perusahaan menurut Agnes Sawir (2004:101-102) merupakan 

suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut 

berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-

lain. Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium-size) dan 

perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan 

kepada total asset perusahaan (Atmini:2000.54). Atmini (2000:56) 

menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih  besar memiliki 

dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan 

dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan-

perusahaan yang lebih besar menjadi subyek pemeriksaan (pengawasan yang 

lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum/general public).  

H3: Diduga terdapat pengaruh parsial dari ukuran perusahaan terhadap 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan 

Ukuran dewan direksi adalah jumlah anggota dewan direksi yang ada 

dalam perusahaan. Keberadaan dewan direksi tersebut bertugas sebagai 

mekanisme pengendali internal utama untuk memonitor para manajer 
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perusahaan, maka ukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan 

indikator jumlah anggota dewan direksi suatu perusahaan. 

H4 : Diduga  terdapat  pengaruh parsial dari dewan direksi terhadap 

pemerataan laba yang dilakukan oleh perusahaan 

Dewan Komisaris merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam 

good corporate governance untuk mengurangi perilaku manajemen yang tidak 

bersih dan tidak transparan. Adanya Dewan Komisaris berperan untuk 

menciptakan lingkungan bisnis yang transparan sehingga kinerja perusahaan 

dapat meningkat. Dewan Komisaris Independen memiliki peran menengahi 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dewan direksi dan dewan 

komisaris. Dewan Komisaris memiliki peran sebagai pengawas manajemen 

agar tercipta good corporate governance. Siallagan dan Machfoedz (2006) 

menyebutkan bahwa Dewan komisaris mampu mengurangi tingkat 

manajemen laba atas pelaporan keuangan melalui fungsi pengawasan. Dengan 

hal tersebut, maka dapat disimpulkan : 

H5 : Diduga  tidak  terdapat  pengaruh parsial dari dewan komisaris  

terhadap pemerataan laba yang dilakukan oleh perusahaan 

Komite audit memiliki tugas untuk, mengamati sistem pengendalian 

internal, mengawasi audit eksternal dan mengawasi laporan keuangan untuk 

mengurangi sifat opportunistic manajemen (Siallagan dan Machfoedz, 2006). 

Penelitian yang dilakukan Tampubolon (2012) menunjukkan bahwa komite 

audit berpengaruh terhadap perataan laba, namun, hasil penelitian yang 
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berbeda ditemukan oleh Gusnadi dan Budiharta (2008) yang memperlihatkan 

komite audit tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.  

H6 : Diduga   terdapat  pengaruh parsial dari Komite Auditterhadap 

pemerataan laba yang dilakukan oleh perusahaan 

Pengumuman laba dikatakan mengandung informasi jika laba yang 

diumumkan berbeda dengan laba yang diprediksikan oleh investor. Pada 

kondisi demikian dipastikan pasar akan berekasi yang tercermin dalam 

pergerakan harga saham pada periode pengumuman tersebut. Perataan laba 

merupakan suatu bentuk manipulasi atas laba yang dilakukan manajer untuk 

mengurangi fluktuasi laba perusahaan, sehingga diharapkan kinerja 

perusahaan akan terlihat lebih baik dan investor akan lebih mudah 

memprediksi di masa depan. Perataan laba dapat dipandang sebagai upaya 

yang disengaja dilakukan untuk menormalkan laba dalam rangka mencapai 

kecenderungan atau tingkat laba yang diinginkan 

H7 : Diduga  terdapat  pengaruh simultan  dari resiko keuangan, 

profitabilitas, ukuran perusahaan dan tata kelola perusahaan 

terhadap Pemerataan Laba (income smoothing)  

 


