
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1  Teori Keagenan 

Teori keagenan adalah kumpulan kontrak antara pemilik perusahaan 

dan manajemen sebagai pengelola perusahaan. Perusahaan yang 

membedakan fungsi kepemilikan dan pengelolaan akan mudah mengalami 

konflik keagenan.  Menurut Sitanggang (2014) hubungan keagenan atau 

hubungan manajemen dengan pihak penyandang dana (kreditur dan 

pemengang saham) muncul ketika pemilik perusahaan (principal) 

mempercayakan pihak profesional (agen) untuk mengelola perusahaan 

dengan mendelegasikan wewenang membuat keputusan yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (owner). Teori 

keagenan juga disebut teori kontraktual yang memandang suatu perusahaan 

sebagai suatu perikatan kontrak antara anggota-anggota perusahaan.  

Teori agensi juga bisa di jelaskan menggunakan asumsi sifat dasar 

manusia, yakni; (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self 

interest), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai presepsi masa 

mendatang (bounded rationality), (3) manusia selalu menghindari resiko 

(risk adverse). Salah satu sifat dasar manusia adalah self interst artinya 

mementingkan diri sendiri dan tidak mau berkorban untuk orang lain. 
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Pada teori keagenan yang disebut prinsipal adalah pemegang saham 

dan yang disebut agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. 

Prinsipal diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang 

diperoleh dari investasi mereka pada perusahaan. Sedangkan agen 

diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi 

keuangan tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan 

keagenan. 

Masalah keagenan muncul jika: (1) Terdapat perbedaan tujuan 

(goals) antara agent dan principal, (2) Terdapat kesulitan atau membutuhkan 

biaya yang mahal bagi principal untuk senantiasa memantau tindakan-

tindakan yang diambil oleh agent. Selain itu, masalah keagenan juga akan  

terjadi jika antara agent dan principal mempunyai sikap atau pandangan 

yang berbeda terhadap risiko. 

2.1.2 Landasan Islami 

Selain berlandaskan pada teori kekagenan, penelitian ini juga 

berlandaskan pada ayat Al-Quran. Diantaramya adalah: 

1. Q.S An-Nisa’ ayat 58 berikut ini: 

                          

                             

Artinya:  “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan 

hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya 

dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi 
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pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha 

Melihat.” 

2. Q.S Al-Anfal ayat 27:  

                       

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati 

Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu 

mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, 

sedang kamu mengetahui.” 

3. Q.S Al-Maidah Ayat 67 

                           

                              

Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari 

Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang 

diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-

Nya. Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia. 

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-

orang yang kafir.” 

Dari penjelasan 3 ayat diatas dapat kita ketahui pentingnya 

memelihara dan juga menyampaikan amanah, sebagaiana Nabi Muhammad 

SAW menyampaikan amanah dari Allah SWT kepada seluruh umatnya. 

Dapat juga diambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia harus 
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menyampaikan amanat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. 

Dalam hal ini berarti kita di haruskan untuk menyampaikan informasi yang 

sebenar-benarnya mengenai keadaan suatu perusahaan kepadah seluruh 

pihak yang berkepentingan.  Karena informasi yang kita sampaikan akan 

sangat berguna bagi para pemegang saham dan juga bagi pihak-pihak 

eksternal perusahaan lainnya. 

2.1.3 Manajemen Laba 

Definisi operasional dari manajemen laba adalah potensi penggunaan 

manajemen akrual dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi (Ahmed 

Riahi-Belkoui dalam Accounting theory (teori akuntansi) edisi 5, 2007: 

201). Para manajer memiliki fleksibelitas untuk memilih diantara beberapa 

cara alternatif dalam mencatat transaksi sekaligus memilih opsi-opsi yang 

ada dalam perlakuan akuntansi yang sama. Esensi dari manajemen laba 

adalah suatu kemampuan untuk memanipulasi pilihan-pilihan yang tersedia 

dan mengambil pilihan yang tepat untuk dapat mencapai tingkat laba yang 

di harapkan. 

Dengan melakukan manajemen laba ini, pihak manajemen berharap 

bahwa laba perusahaan sesuai dengan yang diharapkan oleh investor namun 

tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Manajemen laba banyak terjadi 

karena seorang manajer diberikan kekuasaan penuh dalam memilih metode 

yang digunakan untuk mencatat dan mengungkapkan informasi keuangan 

yang dimilikinya secara pribadi. Dengan kata lain, manajemen laba adalah 

suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang manajer dengan tujuan untuk 
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memperoleh keuntungan secara pribadi. Hal ini bisa terjadi karena seorang 

manajer dapat memmilih sendiri metode yang akan digunakan dalam proses 

pelaporan aset pribadi yang dimilikinya.  

Ada beberpa motivasi yang mempengaruhi manajemen laba, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Motivasi Bonus Plan, manajer akan mengendalikan atau mengatur 

penghasilan bersih untuk memaksimalkan bonus dengan menyesuaikan 

rencana kompensasi perusahaan, 

2) Motivasi Debt-Convenant, reaksi manajer dalam pengaturan laba adalah 

untuk perjanjian utang kontrak,  

3) Motivasi Political Cost, pada perusahaan besar sangat dipengaruhi oleh 

politik, 

4) Motivasi Perpajakan, pajak penghasilan adalah motivasi yang paling 

signifikan untuk manajemen laba,  

5) Motivasi Perubahan CEO, adanya perubahan CEO merupakan bagian 

strategis memaksimalkan laba untuk peningkatan bonus, dan  

6) Motivasi Go-Public, dalam upaya go-public, informasi laporan 

keuangan dan prospektusnya merupakan informasi yang penting. 

Di samping motivasi yang mendukung tindakan manajemen laba ini, 

ada  beberapa strategi manajemen laba yang biasa dilakukan, strategi dalam 

manajemen laba tersebut adalah: 

a) Taking a bath 
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Dilakukan ketika suatu peristiwa yang tidak menguntungkan 

terjadi pada suatu periode berjalan. Cara melakukan taking a bath ini 

adalah dengan mengakui biaya-biaya pada periode mendatang dan juga 

mengakui kerugian pada periode berjalan. Tindakan ini biasanya 

dilakukan pada saat perusahaan sedang melakukan restrukturisasi atau 

reorganisasi. 

b) Income minization 

Dilakukan pada periode yang tingkat profitabilitas sedang tinggi. 

Caranya dengan menghapus modal aset, beban iklan, beban 

pengembangan dan riset yang cepat dan sebagainya dengan tujuan 

mencapai suatu tingat return on asset atau return on investment tertentu. 

Cara ini mirip seperti Taking a bath namun kurang menantang.  

c) Income maximization 

Caranya adalah dengan memaksimalkan laba agar mendapatkan 

bonus yang lebih besar. Strategi ini biasanya dilakukan untuk 

menghindari pelanggaran atas kontrak utang jangka panjang. 

d) Income smoothing 

Pada metode ini, Manajer menaikkan atau menurunkan laba 

untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan 

terlihat stabil atau tidak beresiko tinggi. Karena alasan inilah Income 

smoothing Sangat populer dan juga sangat sering dilakukan. 
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2.1.4 Perataan Laba (Income Smoothing) 

Definisi yang dikemukakan oleh Ahmed Riahi dan Belkaoui (2007) 

perataan laba dapat di pandang sebagai proses normalisasi laba yang di 

sengaja guna meraih suatu tren ataupun tingak yang di inginkan. Adapun 

definisi lain dari perataan laba adalah sebagai proses manipulasi profil 

waktu earning atau pelaporan earning agar aliran laba yang dilaporkan 

perubahannya lebih sedikit. Perataan laba dapat juga didefinisikan 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. 

Menurut Beildman, perataan dari laba yang di laporkan dapat di 

definisikan sebagai pengurangan atau fluktuasi yang di sengaja terhadap 

beberapa tingkatan laba yang saat ini dianggap normal oleh perusahaan. 

Dengan pengertian ini, perataan mencerminkan suatu usaha dari manajemen 

perusahaan untuk menurunkan variasi yang abnormal dalam laba sejauh 

yang di ijinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang baik 

(Ahmed Riahi dan Belkaoui, 2007).  

Dalam penelitian Wildham Bestivano (2013), diawal tahun 1953, 

Heyworth menyatakan bahwa motivasi dibalik perataan laba termasuk 

meliputi perbaikan hubungan dengan kreditor, investor dan pekerja, 

sekaligus pula penurunan siklus bisnis melalui proses psikologi. 

Tindakan perataan laba mempunyai dua tipe yaitu perataan laba yang 

dilakukan secara sengaja oleh manajemen dan perataan laba yang terjadi 
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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. 

Didalam penelitian Wildham Bestivano (2013) dikatakan bahwa 

perataan laba merupakan suatu tindakan rasional yang dilakukan dan 

didasarkan pada teori keagenan. Dengan demikian artinya tindakan perataan 

laba ini sah dilakukan karena teori keagenan ini menggunakan asumsi sifat 

dasar manusia, yakni: 1) manusia pada umumnya mementingkan 

kepentingan sendiri, 2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai 

masa depan  dan 3) manusia selalu menghindari resiko.  

Perataan laba biasanya digunakan menggunakan satu perhitungan 

yang biasa disebut dengan Indeks Eckel. Indeks Eckel tersebut dapat 

dihitung dengan rumus: 

Indeks Perataan Laba = 
     

     
 

Dimana: 

∆S  : Perubahan pendapatan dalam satu periode. 

∆I  : Perubahan Laba dalam satu periode. 
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CV  : Koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi 

dengan nilai yang diharapkan. 

2.1.5 Jenis Perusahaan 

Perusahaan adalah suatu organisasi yang didirikan oleh seseorang 

atau sekelompok orang atau suatu badan lainnya yang kegiatannya 

melakukan produksi dan distribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomis 

manusia (Wiwin Yadiati dan Ilham Wahyudi, 2006). 

Perusahaan merupakan suatu kesatuan teknis yangbertujuan 

menghasilkan barang atau jasa. Perusahaan juga disebut sebagai tempat 

berlangsungnya proses produksi yang menggabungkan faktor-faktor 

produksi untuk mengembangkan barang dan jasa. Jenis perusahaan yang ada 

adalah; perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. 

 Hasil penelitian George W England terhadap 1072 pimpinan 

perusahaan di amerika serikat, diperoleh pendapat yang lebih beragam 

tentang tujuan peruahaan, yaitu: 

1. Profitabilitas (memperoleh keuntungan) 

2. Productivity (menghasilkn produk dengan kualitas atau jumlah tertentu). 

3. Growth (tumbuh dan berkembang) 

4. Employed satisfaction (memuaskan karyawan) 

5. Community interest (memenuhi kebutuhan masyarakat) 

Semua perusahaan yang mencatatkan namanya di BEI (Bursa Efek 

Indonesia) di klasifikasikan ke dalam 9 sektor BEI. 9 sektor BEI tersebut 
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didasarkan pada klasifikasi industri yang diterapkan oleh BEI yang di sebut 

JASICA (Jakarta Stock Exchange Industrial Classification). 

a. Sektor Utama 

Merupakan industri penghasil bahan baku / industri pengelola 

sumber daya alam. 

1) Sektor pertanian 

Dibagi dalam beberapa sub sektor, yaitu: sub sektor tanaman 

pangan, sub sektor perkebunan, sub sektor peternakan, sub sektor 

perikanan, sub sektor kehutanan dan sub sektor lainnya. 

2) Sektor pertambangan 

Sektor pertambangan juga dibagi kedalam beberapa sub 

sektor, diantaranya: sub sektor pertambangan batu bara, sub sektor 

pertambangan minyak dan gas bumi, sub sektor pertambangan 

logam dan mineral lainnya, sub sektor pertambangan dan batu-

batuan dan sub sektor pertambangan lainnya. 

b. Sektor kedua (industri manufaktur) 

1) Sektor industri dasar dan kimia 

Sektor industri dasar dan kimia terbagi kedalam beberapa sub 

sektor, diantaranya: sub sektor semen, sub sektor keramik, porselen 

dan kaca, sub sektor logam dan sejenisnya, sub sektor kimia, sub 

sektor plastik dan kemasan, sub sektor pakan ternak, sub sektor kayu 

dan pengolahannya, sub sektor pulp dan kertas dan sub sektor 

lainnya. 
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2) Sektor aneka industri 

Sektor aneka industri terbagi ke dalam beberapa sub sektor, 

sub sektor tersebut adalah: sub sektor mesin dan alat berat, sub 

sektor otomotif dan komponennya, sub sektor tekstil dan garmen, 

sub sektor alas kaki, sub sektor kabel, sub sektor elektronika dan sub 

sektor lainnya. 

3) Sektor industri barang konsumsi 

Sektor aneka industri barang konsumsi terbagi ke dalam 

beberapa sub sektor, yaitu: sub sektor makanan dan minuman, sub 

sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan barang 

keperluan rumah tangga, sub sektor peralatan rumah tangga dan sub 

sektor lainnya. 

c. Sektor ketiga (industri jasa) 

1) Sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan 

Sektor properti, real estate dan konstruksi bangunan dibagi 

menjadi beberapa subsektor, diantaranya adalah sebagai berikut: sub 

sektor properti dan real estate, sub sektor konstruksi bangunan dan 

sub sektor lainnya.  

2) Sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi 

Sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi dibagi menjadi 

beberapa subsektor, yakni: sub sektor energi, sub sektor jalan tol, 

pelabuhan, bandara dan sejenisnya, sub sektor telekomunikasi, sub 



 21 

sektortransportasi, sub sektor konstruksi non bangunan dan sub 

sektor lainnya. 

3) Sektor keuangan 

Sektor keuangan dibagi kedalam beberapa sub sektor, yakni: 

sub sektor bank, sub sektor lembaga pembiayaan, sub sektor 

perusahaan efek, sub sektor asuransi dan sub sektor lainnya. 

4) Sektor perdagangan jasa dan investasi 

Sektor perdagangan jasa dan investasi dibagi atas beberapa 

sub sektor, yakni: sub sektor perdagangan besar (barang produksi 

dan barang konsumsi, sub sektor perdagangan eceran, sub sektor 

restoran, hotel dan pariwisata, sub sektor advestising, printing dan 

media, sub sektor kesehatan, sub sektor jasa komputer dan 

perangkatnya, sub sektorperusahaan investasi dan sub sektor lainnya. 

Dalam penelitian Diastiti Okkarisma Dewi dikatakan bahwa 

perusahaan-perusahaan perbankan lebih banyak melakukan perataan laba 

dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan non perbankan. Hal ini 

disebabkan oleh:  

1. Perbankan adalah jenis perusahaan berisiko tinggi,  

2. Bank merupakan lembaga kepercayaan masyarakat,  

3. Bank merupakan perusahaan publik,  

4. Bank merupakan perusahaan yang high regulated.  

Perusahaan-perusahaan manufaktur diduga melakukan perataan laba 

karena perusahaan manufaktur merupakan emiten yang dominan di BEI. 
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Perusahaan yang bergerak di bidang otomotif dan juga perusahaan keuangan 

pada sub sektor Bank menjadi pilihan peneliti untuk dijadikan objek 

penelitian ini.  

2.1.6 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala atau nilai dimana perusahaan 

dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan total aktiva, log size, nilai 

saham, dan lain sebagainya. Ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam 

total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Jika semakin besar total aktiva, 

penjualan dan kapitalisasi pasarnya maka semakin besar pula ukuran 

perusahaan tersebut. Ketiga variabel tersebut dapat digunakan untuk 

menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar 

ukuran perusahaan tersebut, misal semakin besar aktiva maka akan semakin 

banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin 

banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka akan 

semakin besar pula perusahaan itu dikenal dalam masyarakat.  

Bagi perusahaan dengan ukuran besar maupun kecil, perataan laba 

ini lazim dilakukan. Hal ini dilakukan dengan alasan, seriap perusahaan 

menginginkan bahwa perusahaannya terlihat baik di mata setiap investor, 

terlepas dari kerugian yang akan di tanggung oleh investor jika mengetahui 

apa yang sebenarnya terjadi dengan perusahaan tersebut. 

Ukuran perusahaan dinyatakan sebagai determinan dari struktur 

keuangan dalam hampir setiap studi untuk alasan yang berbeda:  
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Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat kemudahan 

perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan besar akan 

mempunyai banyak relasi bisnis yang akan membantu perusahaan dalam 

mendapatkan dana.  

Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar-menawar 

dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih 

pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesial yang 

lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. 

Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return 

membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. 

ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain seperti perusahaan sering 

tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana keuangan, dan 

tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi suatu sistem 

manajemen yang mempengaruhi struktur keuangan. 

Ukuran perusahaan dilihat dari seberapa besar aktiva yang dimiliki 

oleh perusahaan, sehingga ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan 

rumus: 

SIZE =                   atau Log Netral Total Aktiva 

 

2.1.7 Umur Perusahaan 

Umur perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, 

berkembang dan bertahan. Wildham Bestivano, 2013 mengatakatan bahwa 

Berdasarkan keterkaitan dengan tujuan keuangan dalam siklus hidup 
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perusahaan secara eksplisit bahwa tujuan jangka panjang perusahaan adalah 

investor dan meningkatkan kinerja perusahaan.  

Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor 

dalam menanamkan  modalnya, umur perusahaan mencerminkan 

perusahaan tetap survive dan menjadi bukti  bahwa perusahaan mampu 

bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam 

perekonomian. 

Perusahaan yang telah lama berdiri umumnya memiliki profitabilitas 

yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang baru berdiri atau yang 

masih memiliki umur yang singkat. Perusahaan yang telah lama berdiri, 

akan terus berusaha untuk meningkatkan laba perusahaannya, hal ini di 

sebabkan karena manajer menjadikan pengalaman di masa lalu sebagai 

motivasi untuk meningkatkan laba perusahaan. Hal ini juga akan menarik 

minat investor, karena para investor biasanya lebih cenderung 

memperhatikan laba perusahaan. 

 

2.1.8 Profitabilitas 

Rasio profitabilitas atau rentabilitas (profitability ratio) digunakan 

untuk mengukur efektifitas manajemen dalam mengelola perusahaan 

(Maulika, 2016). Efektifitas yang dikatakan disini meliputi kegiatan 

fungsional manajemen yang terdiri dari keuangan, pemasaran, sumber daya 

manusia, dan operasional. Yang tergolong dalam rasio profitabilitas ini 

adalah Net Profit Margin (NPM), Return On Assets (ROA), Return On 
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Equity (ROE).  Apabila laba perusahaan mengalami penurunan maka 

perusahaan tersebut akan mengalami kebangkrutan. Namun, Rasio 

profitabilitas Menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

keuntungan. 

1. Gross profit margin(GPM) or gross profit rate 

Menggambarkan persentase laba kotor yang dihasilkan oleh setiap 

pendapatan perusahaan. GPM diperoleh dengan rumus:  

    
            

        
=
(              )

       
 

2. Operating Margin (OM), Operating Income Margin, Operating Profit 

Margin or Return on Sales (ROS) 

Operating income mencerminkan kemampuan manajemen 

mengubah aktivitasnya menjadi laba. operating income sering pula 

disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak (Earning before interest 

and taxes- EBIT) dengan catatan bahwa perusahaan tersebut tidak 

terdapat pendapatan non-operasional. OM diperoleh dengan cara: 

   
                

       
 

    

       
 

3. Profit margin, net margin or net profit margin (NPM) 

Net profit margin mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba neto dari setiappenjualannya.NPM diperoleh dengan 

cara:  

    
                 

       
 

4. Return on equity (ROE) 
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Mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan bagi 

pemegang saham atas setiap rupiah uang yang ditanamkannya. 

    
          

            
  

5. Return on assets (ROA) 

Mencerminkan seberapa besar return yang dihasilkan atas setiap 

rupiah uang yang ditanamkan dalam bentuk asset. 

    
                  

            
 

Tingkat profitibilitas masa lalu disuatu perusahaan harus menjadi 

penentu yang paling  penting atas struktur modal perusahaan yang 

bersangkutan dengan besarnya jumlah laba ditahan, suatu perusahaan 

mungkin cenderung memilih pendanaan dari sumber tersebut daripada 

peminjaman. 

ROA merupakan indikator dari sebuah unit usaha untuk 

menghasilkan keuntungan yang akan dihasilkan melalui unit usaha tersebut. 

Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan sumber 

daya yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. ROA digunakan untuk 

melihat tingkat efisiensi operasi perusahaan secara keseluruhan. 

Bisa dikatakan jika tingkat rasio ini tinggi, maka keadaan suatu 

perusahaan dinilai sangat baik. Namun sebaliknya, jika tingkat rasio ini 

rendah, maka perusahaan tersebut tidak  bisa di katakan baik-baik saja. Hal 

ini mungkin disebabkan oleh kegiatan ekonomi yang terjadi di perusahaan 

tersebut menurun. 
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2.1.9 Financial Leverage 

Financial leverage merupakan rasio antara total utang dengan total 

ekuitas dalam perusahaanyang memberi gambaran perbandingan antara total 

utang dengan modal sendiri (equity) perusahaan. Semakin besar rasio ini, 

maka semakin besar peranan utang dalam membiayai aset perusahaan dan 

sebaliknya (Sitanggang, 2014).  

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 merugikan (unfavorable leverage) jika perusahaan tidak 

dapat memperoleh pendapatan dari penggunaan dana tersebut sebanyak 

beban tetap yang harus dibayar. 

Financial leverage timbul karena adanya kewajiban-kewajiban 

keuangan yang sifatnya tetap yang harus dikeluarkan perusahaan. 

Kewajiban-kewajiban keuangan yang tetap initidaklah berubah dengan 

adanya perubahantingkat EBIT dan harus dibayar tanpa melihatsebesar 

apapun tingkat EBIT yang dicapai oleh perusahaan.  

Rasio-rasio leverage menunjukkan besarnya modal yang berasal dari 

pinjaman (modal asing) yang dipergunakan untuk membiayai investasi dan 

operasional perusahaan. Sumber yang berasal dari modal asing akan 

meningkatkan resiko perusahaan. Oleh karena itu, makin banyak 
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menggunakan modal asing maka besar pula rasio leveragenya dan berarti 

semakin besar pula resiko yang dihadapi perusahaan. 

Penggunaan hutang akan menentukan tingkat financial leverage 

perusahaan. Karena dengan menggunakan lebih banyak hutang 

dibandingkan modal sendiri maka beban tetap yang ditanggung perusahaan 

tinggi yang pada akhirnya akan menyebabkan profitabilitas menurun. 

Penggunaan hutang akan meningkatkan nilai perusahaan, tetapi pada suatu 

titik tertentu yaitu pada struktur modal optimal, nilai perusahaan akan 

semakin menurun dengan semakin besarnya proporsi hutang dalam struktur 

modalnya. Hal ini disebabkan karena manfaat yang diperoleh pada 

penggunaan hutang menjadi lebih kecil dibandingkan biaya yang timbul atas 

penggunaan hutang tersebut. 

Untuk mengukur financial leverage menggunakan beberapa ratio, 

diantaranya adalah sebagai berikut:  

1. Debt Ratio (DR) 

Yang menunjukkan seberapa besar total asset yang dimiliki 

perusahaan yang didanai oleh seluruh krediturnya. Makin tinggi DR 

makin berisiko perusahaan karena makin besar utang yang digunakan 

untuk pembelian asetnya. Sehingga DR di peroleh dengan cara: 

   
            

          
 

2. Debt to equity ratio (DER) 
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Debt Equity Ratio (DER) yang merupakan perbandingan antara 

total utang dengan total Modal sendiri (Ekuitas) oleh karena itu DER 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

    
           

             
 

3. Long-term debt to equity (LTDE) 

Menunjukkan perbandingan antara seluruh utang terhadap 

ekuitas, diperoleh dengan cara: 

     
               

             
 

1.1 Penelitian Terdahulu 

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang yang menjadi patokan dari 

penelitian ini: 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Peneliti 
Judul 

Penelitian 

Variabel-variabel Penelitian 

Terdahulu 
Hasil Penelitian 

Variabel 

Independen 

Variabel 

Dependen 

1. Wildham 

Bestivano/2

013 

Pengaruh 

Ukuran 

Perusahaan, 

Umur 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

dan leverage 

terhadap 

perataan laba 

pada 

perusahaan 

yang 

terdaftar di 

BEI 

Ukuran 

perusahaan, umur 

perusahaan, 

profitabilitas dan 

leverage. 

Perataan Laba Ukuran 

Perusahaan dan 

Umur Perusahaan 

berpengaruh 

Positif dan 

signifikan 

terhadap Perataan 

laba. 

Profitabilitas dan 

financial 

leverage 

berpengaruh 

negarif dan 

signifikan 
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terhadap perataan 

laba. 

2. Diastiti 

Okkarisma 

Dewi/ 2010 

Pengaruh 

jenis usaha, 

ukuran 

perusahaan 

dan financial 

leverage 

terhadap 

tindakan 

perataan laba 

pada 

perusahaan 

yang 

terdaftar di 

BEI. 

 

Jenis Usaha, 

Ukuran 

Perusahaan dan 

Financial 

Leverage. 

Tindakan 

Perataan Laba. 

Jenis Usaha tidak 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap tindakan 

perataan laba. 

Ukuran 

Perusahaan dan 

financial 

leverage 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap tindakan 

perataan laba. 

3. Ni Putu 

Santi 

Dewantari 

dan I Dewa 

Nyoman 

Badera/ 

2015 

Good 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, 

dan financial 

leverage 

sebagai 

Prediktor 

perataan laba 

Good 

Governance, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

financial 

leverage 

Perataan laba Good 

Governance dan 

financial 

leverage 

berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan 

terhadap perataan 

laba. 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap perataan 

laba. 

4. Dina 

Hastria, 

dkk/2011 

Pengaruh 

ukuran 

perusahaan, 

financial 

leverage, 

deviden 

payout ratio 

dan net profit 

margin 

terhadap 

tindakan 

ukuran 

perusahaan, 

financial 

leverage, 

deviden payout 

ratio dan net 

profit margin 

Tindakan 

perataan laba 

Ukuran 

perusahaan, 

financial 

leverage, deviden 

payout ratio dan 

net profit margin 

berpengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan 

terhadap tindakan 

perataan laba. 
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2.3 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka konseptual mengenai pengaruh 

jenis perusahaan, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan 

Financial Leverage terhadap tindakan laba pada perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

perataan laba 

yang 

dilakukan 

oleh 

perusahaan 

automotive 

and allied 

product yang 

listing di BEI 

5. Igan 

Budiasih/2

009 

Faktor-faktor 

yang 

mempengaru

hi praktek 

perataan 

laba. 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas, 

deviden payout 

ratio dan 

financial 

leverage. 

Praktek perataan 

laba. 

Ukuran 

perusahaan, 

profitabilitas  dan 

deviden payout 

ratio berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap praktek 

perataan laba. 

Financial 

leverage 

berpengaruh 

negarif dan tidak 

signifikan 

terhadap tindakan 

perataan laba. 
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Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Olahan SPSS 17 

Dari kerangka pemikiran diatas, kita dapat melihat bahwa dalam penelitian 

ini variabel independennya adalah jenis perusahaan, ukuran perusahaan, umur 

perusahaan, profitabilitas dan financial leverage. Jenis perusahaan yang akan di 

teliti ada dua, yakni perusahaan otomotif dan juga perusahaan keuangan pada 

sektor Bank yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ukuran perusahaan 

disini mencerminkan seberapa besar ataupun kecilnya suatu perusahaan yang akan 

di teliti. Ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga bagian, yakni: besar, menengah 

dan kecil. Ukuran perusahaan di sini dilihat dari besarnya total aktiva yang 

Ukuran perusahaan (X2) 

 

Umur Perusahaan (X3) 

 

Profitabilitas (X4) 

 

Financial leverage (X5) 

Jenis Perusahaan (X1) 

Perataan Laba (Y) 
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dimiliki oleh perusahaan tersebut. Umur perusahaan menunjukkan seberapa 

lamanya perusahaan tersebut berdiri dan juga bisa digunakan untuk melihat 

bagaimana perkembangan perusahaan tersebut dari awal berdiri hingga sekarang. 

Profitabilitas bisa di ukur menggunakan Return On Aseet (ROA). ROA sendiri 

bisa digunakan sebagai ukuran yang sangat penting digunakan untuk menilai sehat 

atau tidaknya sebuah perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan investor. 

Financial leverage bisa juga digunakan untuk melihat bagaimana keadaan suatu 

perusahaan karena financial leverage  ini menunjukkan besarnya rasio hutang 

yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang dapat mempengaruhi keputusan para 

investor di perusahaan tersebut. 

 Sedangkan untuk variabel dependennya sendiri adalah tindakan perataan 

laba. Definisi yang dikemukakan oleh Ahmed Riahi dan Belkaoui (2007) perataan 

laba dapat di pandang sebagai proses normalisasi laba yang di sengaja guna 

meraih suatu tren ataupun tingak yang di inginkan. 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.  

2.4 Hipotesis 

Dalam penelitian Diastiti Okkarisma Dewi, 2010 Hasil analisis 

menunjukkan bahwa jenis usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Suwito dan Arleen 
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(2005)  yang menunjukkan bahwa tidak terdapat  hubungan antar jenis usaha 

dengan tindakan perataan laba. Jadi dapat di simpulkan bahwa H1 penelitian ini 

adalah: 

H1 :  Jenis perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa 

efek indonesia periode 2014-2017. 

Dalam penelitian Diastiti Okkarisma Dewi 2010, menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan tidak berpengaruh parsial terhadap tindakan  perataan  laba 

pada perusahaan  manufaktur dan keuangan. Hasil pengujian  ini konsisten dengan 

penelitian Ni Putu Santi Dewantari dan I Dewa Nyoman Badera, 2015. Dalam 

penelitian Ni Putu Santi Dewantari dan I Dewa Nyoman Badera, 2015 dikatakan 

juga bahwa Tidak berpengaruhnya ukuran perusahaan pada probabilitas perataan 

laba kemungkinan disebabkan karena investor mengabaikan asumsi bahwa 

perusahaan besar selalu memiliki total aset yang besar. Jadi H2 pada penelitain ini 

adalah:  

H2 : Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa 

efek indonesia periode 2014-2017. 

Dalam penelitian Wildham Bestivano 2013, dikatakan bahwa Perusahaan 

yang telah lama berdiri umumnya memiliki profitabilitas yang lebih stabil 

dibandingkan perusahaan yang baru berdiri atau yang masih memiliki umur yang 

singkat. Perusahaan yang telah lama berdiri akan meningkatkan labanya karena 

adanya pengalaman dari manajemen sebelumnya dalam mengelola bisnisnya. 
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wildham Bestivano ini adalah bahwa umur 

perusahaan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktek 

perataan laba. Namun lain halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Sartika Salim dan Rice, 2013  dalam jurnal wira ekonomi mikroski volume 3, 

nomor 02 mengatakan bahwa umur perusahaan berpengaruh secara signifikan 

terhadap tindakan perataan laba. Sehingga H3 pada penelitian ini adalah: 

H3 : Umur perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa 

efek indonesia periode 2014-2017. 

Dalam penelitian Wildham Bestivano 2013, menunjukkan bahwa apabila 

semakin besar  profitabilitas, maka tidak semakin besar probabilitas untuk 

melakukan perataan laba. Sedangkan Tia Sri Indarti dan Astri Fitria dalam Jurnal 

Ilmu dan Riset Akuntansi Vol.4 No.6 (2015) mengatakan bahwa Tingkat 

profitabiltas  yang rendah akan membuat perusahaan cenderung melakukan 

praktik perataan laba. Perusahaan melakukan perataan laba agar perusahaan 

terlihat lebih stabil, adanya laba yang rata diharapkan dapat menunjukkan bahwa 

perusahaan memiliki kinerja yang baik walaupun profitabilitasnya rendah. 

Sehingga H4 pada penelitian ini adalah:  

H4 :  Profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan 

perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa 

efek indonesia periode 2014-2017. 

Dalam penelitian Wildham Bestivano 2013 menunjukkan bahwa financial 

leverage tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap praktek perataan 
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laba. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Santi 

Dewantari dan I Dewa Nyoman Badera, 2015 dan juga penelitian yang dilakukan 

oleh Dina Hastria, M. Rasuli, Nurazlina Namun hal ini berbanding terbalik 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Diastiti Okkarisma Dewi, 2010 yang 

menunjukkan bahwa financial leverage berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba pada perusahaan keuangan. Sehingga H5 pada penelitian ini adalah:  

H5 :  financial leverage berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan 

laba yang dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di bursa efek 

indonesia periode 2014-2017. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Diastiti Okkarisma Dewi, 2010 

menunjukkan bahwa Jenis Perusahaan dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap tindakan perataan laba, namun Financial Leverage 

berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan perataan laba. Hal ini berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Wildham Bestivano, 2013 yang 

menunjukkan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

tindakan perataan laba sedangkan Umur perusahaan, Profitabilitas dan Leverage 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan perataan laba. Lain lagi 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Igan Budiasih, 2009 yang menunjukkan 

bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan Dvidend Pay Out Ratio berpengaruh 

signifikan terhadap tindakan perataan laba. Namun Financial Leverage tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan perataan laba. Dengan 

penjelasan-penjelasan diatas maka dapat dirumuskan H6 pada penelitian ini 

adalah: 
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H6 :  Jenis Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, 

Profitabilitas, dan Financial Leverage berpengaruh secara simultan dan 

signifikan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh 

perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


