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BAB II 

TINJUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Agensi 

   Teori agensi (agency theory) merupakan pendekatan yang 

digunakan dalam pembahasan konsep manjemen laba maupun perataan 

laba. Teori ini menyatakan bahwa prakik manajemen laba dipengaruhi 

konflik kepentingan antara manjemen (agent) dan pemilik (principal) yang 

timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan 

tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Teori agensi memiliki asumsi 

bahwa tiap-tiap individu semata mata termotivasi oleh kepentingan diri nya 

sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan 

agent. Ketika manajer mempunyai informasi yang lebih banyak 

dibandingkan pihak eksternal, maka akan ada hasimetri informasi antara 

agen dan prinsipal. Agen atau manajer sebagai ihak internal lebih 

mengetahui keadaan perusahaan dari pada pemilik. Manajer kemudian lebih 

memiliki kesempatan untuk melakukan disfunctional behavior, yakni 

menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan 

keuangan dalam usaha memaksimalkan kemakmurannya.   

Scott (2011) menyatakan bahwa perusahaan mempunyai banyak 

kontrak, misalnya kontrak kerja antara perusahaan dengn para manajemnnya 

dan kontrak pinjaman antara perusahaan dengan kreditornya. Kedua kontrak 

jenis tersebut seingkali dibuat berdasarkan angka laba, sehingga dinyatakan 
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bahwa agency theory mempunyai implikasi terhadap akuntansi. Kontrak 

kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kontrak kerja antara 

manajemen dengan pemegang saham. 

Manajemen dan pemegang saham ingin memaksimumkan 

kemakmurannya masing – masing dengan informasi yang dimiliki. Pada 

satu sisi, manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibanding 

dengan pemegang saham, 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 didapat. Oleh 

karena itu, terkadang kebijakan – kebijakan tertentu yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan tanpa sepengetahuan pihak pemilik modal atau 

investor. Hal ini dapat menimbulkan adanya ketidak seimbangan informasi 

(information asymetry). 

Teori keagenan akan muncul apabila tiap – tiap pihak baik 

pemegang saham dengan manajemn mempunyai perbedaan kepentingan dan 

ingin memperjuangkan kepentingan masing – masing. Perhatian investor 

yang sering terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan prosedur 

yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut, mendorong 

manajer untuk melakukn tindakan yang memksimalkan keuntungan dirinya 

sendiri dan perusahaannya. Kesenjangan informasi antara pihak manajemen 

dengan baik yang berkepentingan lain menyebabkan munculnya perataan 

laba. 
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2.1.2 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan 

laba pada periode tertentu. Profitabilitas merupakan ukuran penting untuk 

melihat sehat atau tidaknya perusahaan yang mempengaruhi investor untuk 

membuat keputusan (Suwito dan Arlen, 2012). 

Pengukuran kinerja suatu perusahaan merupakan hal sangat penting 

terutama sekali untuk mengukur kinerja manajemen dalam mengelola 

perusahaan, dan biasanya menggunakan ukuran profitabilitas. Tingkat 

profitabilitas suatu perusahaan memperlihatkan seberapa besar kemampuan 

perusahaanuntuk memperoeh keuntungan dari investasi yang dilakukan. 

Menurut Kasmir dalam bukunya Analisi Laporan Keuangan (2012), 

pengertian rasio profitabilitas adalah “ ... rasio untuk menilai perusahaan 

dalam mencari keuntungan”. Sedangkan menurut Hanafi dan Halim (2011), 

pengertian rasio profitabilitas adalah “... untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat 

penjualan, aset, modal saham tertentu”. 

Menurut Kasmir (2012), “ Rasio ini memberikan ukuran tingkat 

efektifitas manajemen suatu perusahaan, karena menujukkan laba yang 

dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Penggunaan rasi 

profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara 

berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan 

keuangan neraca dan laporan laba rugi. 
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Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi agar 

telihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu. Setelah 

mengetahui hasil perkembangan maka akan dijadikan alat evaluasi kinerja 

manajemen selama ini. Bila sudah berjalan dengan baik maka arus 

dipertahankan untuk menjadi lebih baik, tetapi bila tidak berjalan dengan 

baik, maka pihak manajemen harus berusaha untuk memperbaikinya. Oleh 

karena itu rasio ini sering disebut sebagai salah satu ukur kinerja 

manajemen. 

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan para eksekutif perusahaan 

dalam menciptakan keuntungan yang baik dalam bentuk laba perusahaan 

maupun nilai ekonomis atau penjualan, aset bersih perusahaan maupun 

modal sendiri. Sementara Hanafi dan Halim (2011) rasio profitabilitas 

mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau keuntungan pada 

tingat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu. 

Pentingnya onformasi ini didasari oleh manajemen, sehingga 

manajemen cenderung melakukan disfungsional behavior (perilaku tidak 

semestinya), yaitu dengan melakukan income smoothing (perataan laba) 

untuk mengatasi berbagai konflik yang timbul antara manajemen dengan 

berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Difungsioanal 

behavior tersebut dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi dalam konsem 

teori keagenan (agensy theory). 

Teori Eficiensy Market Hypothesis (EMH) menyebutkan bahwa 

laporan keuangan dapat mempengaruhi pasar modal. Hal ini menunjukkan 
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bahwa betapa pentingnya peranan laporan keuangan. Oleh karena itu, 

pentingnya laporan keuangan sehingga menimbulkan kecenderungan 

manajemen melakukan hal – hal yang yang mengubah laporan laba rugi 

untuk kepentingan pribadinya, seperti mempertahankan jabatan atau 

mendapatkan bonus yang tinggi. Biasanya laba yang stabil yang tidak 

banyak fluktuasi atau variance dari satu periode ke periode lain dinilai 

sebagai prestasi baik. Upaya menstabilkan laba ini disebut  yang tidak 

banyak fluktuasi atau variance dari satu periode ke periode lain dinilai 

sebagai prestasi baik. Upaya menstabilkan laba ini disebut income 

smoothing (Harahap, 2010). Income smoothing atau perataan laba 

merupakan salah satu pola yang dilakukan manajemen dalam memanipulasi 

laba, yaitu dengan cara menaiturunkan laba sesuai dengan fluktuasi. 

Sehingga terdapat banyak faktor yang mempengaruhi manajemen 

melakukan praktik perataan laba, diantaranya adalah profitabilitas.    

Harahap (2010) Rasio Profitabilitas adalah untuk menggambarkan 

kemampuan perusahaan mendapatkan keuntungan melalui semua 

kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, 

jumlah karyawan dan aset. Yang tergolong dalam rasio ini adalah: 

1. Net Profit Margin (NPM) 

2. Return On Assets (ROA) 

3. Return On Equity (ROE); 
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Penurunan lba yang berlangsung terus menerus akan mengarah pada 

kebangkrutan perusahaan. Ukuran yang banyak digunakan adalah Return 

On Asset (ROA). 

Tingkat profitabilitas masa lalu  di perusahaan merupakan penentu 

atas struktur modal perusahaan yang bersangkutan dengan besarnya jumlah 

laba ditahan. Suatu perusahaan mungkin cenderung memilih pandangan 

dari sumber tersebut daripada peminjaman. Dan rasio yang digunakan pada 

penelitian ini adalah Return On Assets (ROA). 

Return On Assets (ROA) adalah rasio yang mengukur kemampuan 

perusahaan yang menghasilkan keuntungan dengan menggunakan Total 

Aset (kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan 

biaya – biaya untuk menandai aset tersebut. ROA merupakan pengukuran 

kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan 

keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di perusahaan. 

ROA  digunakan untuk melihat tingkat efisiensi operasi perusahaan secara 

keseluruhan. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin baik suatu 

perusahaan. Sebaliknya rasio yang rendah manunjukkan kemungkinan – 

kemungkinan sebagai berilut: 

1. Adanya over investment dalam aktiva yang digunakan untuk operasi 

dalam hubungannya dengan volume penjualan yang diperoleh dengan 

aktiva tersebut. 

2. Merupakan cermin rendahnya volume penjyalan dibandingkan dengan 

ongkos – ongkos yang diperlakukan. 
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3. Adanya inefisiensi baik dalam produksi, pembelian maupun pemasaran. 

4. Adanya kegiatan ekonomi yang menurun. 

   

2.1.3 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar 

kecilnya peruahaan. Menurut Agnes (2012) ukuran perusahaan dinyatakan 

sebagai determinan dari struktur keuangan dalam hampir setiap studi untuk 

alasan yang berbeda: 

Pertama, ukuran perusahaan dapat menentukan tingkat  kemudahan 

perusahaan memperoleh dana dari pasar modal. Perusahaan kecil umumnya 

kekurangan akses ke pasar modal yang terorganisir, baik untuk obligasi 

maupun saham. Meskipun mereka memiliki akses, biaya peluncuran dari 

penjualan sejumlah kecil sekuritas dapat menjadi penghambat. Jika 

penerbitan sekuritas dapat dilakukan, sekuritas perusahaan kecil mungkin 

kurang dapat dipasarkan sehingga membutuhkan penentuan harga 

sedemikian rupa agar investor mendapatkan hasil yang memberikan return 

lebih tinggi secara signifikan. 

Kedua, ukuran perusahaan menentukan kekuatan tawar – menawar 

dalam kontrak keuangan. Perusahaan besar biasanya dapat memilih 

pendanaan dari berbagai bentuk hutang, termasuk penawaran spesia yang 

lebih menguntungkan dibandingkan yang ditawarkan perusahaan kecil. 

Semakin besar jumlah uang yang digunakan, semakin besar kemungkinan 

pembuatan kontak yang dirancang sesuai preferensi kedua pihak sebagai 

ganti dari penggunan kontrak standar hutang. 
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Ketiga, ada kemungkinan pengaruh skala dalam biaya dan return 

membuat perusahaan yang lebih besar dapat memperoleh lebih banyak laba. 

Pada akhirnya, ukuran perusahaan diikuti oleh karakteristik lain yang 

mempengaruhi struktur keuangan. Karakteristik lain tersebut seperti 

perusahaan sring tidak mempunyai staf khusus, tidak menggunakan rencana 

keuangan, dan tidak mengembangkan sistem akuntansi mereka menjadi 

suatu sistem manajemen. 

Perusahaan yang ukurannya lebih besar diperkirakan memiliki 

kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan perataan laba. Menurut 

ukurannya perusahaan dapat diklasifikasikan kedalam 3 jenis yaitu: besar, 

menengah dan kecil. Besar atau kecilnya perusahaan dapat dilihat dari total 

aktiva, jumlah penjualan, rata – rata penjualan, nilai pasar saham perusahaan 

tersebut (Suwito dan Arleen, 2012). 

Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan 

adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki 

total aktiva yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah 

mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan 

sudah positif dan dianggap sudah memiliki prospek yang baik dalam jangka 

waktu relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkn 

perusahaan dengan total aset yang kecil (Bestivano, 2013). 

Jika perusahaan memiliki total aktiva (asset) yang besar, pihak 

manajemen lebih leluasa dalam dalam mempergunakan aktiva yang ada di 
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perusahaan tersebut. Kebebasan yang dimiliki manajemen ini sebanding 

dengan kekhawatiran yang dirasakan oleh pemilik asetnya. 

Penentuan ukuran perusahaan dalam penelitian ini didasarkan 

kepada total aktiva yang disajikan secara historis dianggap lebih stabil dan 

lebih dapat mencerminkan ukuran perusahaan. Perusahaan yang memiliki 

aktiva besar kemudian dikategorikan sebagai perusahaan besar diperkirakan 

akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis. Sebab, pada 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 berkurang baik dari 

berbagai pihak.  

 

2.1.4 Nilai Perusahaan 

Menurut Prayudi dan Rochmawati (2013) Nilai perusahaan adalah 

suatu hal yang sangat diperhatikan oleh para investor dan calon investor. 

Nilai perusahaan merupakan pandangan investor yang dikaitkan dengan 

perusahaan. Tujuan yang ingin dicapai manajemen adalah untuk 

memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan tau memaksimalkan nilai 

perusahaan. 

Untuk perusahaan yang sudah go public, nilai perusahaan tercermin 

pada harga saham yang diperdagangkan di pasar modal, karena keseluruhan 

keputusan keuangan akan terefleksi didalamnya dan juga sebagai salah satu 

tolak ukur untuk menilai keberhasilan kinerja perusahaan yang diharapkan 
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akan meningkatkan return pemegang saham atas dana yang telah 

diinvestasikan pada perusahaan go public (Halim, 2011). 

Untuk mencapai tujuan perusahaan seorang manajemen pada 

dasarnya akan mengambil keputusan dibidang keuangan. Tentunya 

keputusan tersebut merupakan keputusan yang relevan dan berpengaruh 

terhadap peningkatan nilai perusahaan (Halim, 2011). Memaksimalkan nilai 

perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan 

memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran 

pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan. 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Brigham dan Houston 

(2011) bahwa tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai 

perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang 

saham. Praktik perataan laba yang dilakukan oleh agen merupakan salah 

satu cara yang digunakan untuk meningkatkan nolai perusahaan. 

Peningkatan nilai perusahaan melalui praktik perataan laba 

diharapkan akan menarik minat orang – orang yang berkepentingan 

terhadap perusahaan  yaitu investor, kreditur maupun pemegang saham. Hal 

tersebut dipicu oleh adanya asimetri antara manajemen (agen) dan pemilik 

(Principal), sehingga hal tersebut memberikan kesempatan pada manajer 

untuk melakukan tindakan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan 

pada saat tertentu. 

Purwanto (2012) menyatakan bahwa tindakan perataan laba akan 

mempunyai hubungan timbal balik terhadap nilai perusahaan, karena 
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perataan laba menghasilkan berkurangnya fluktuasi laba, sehingga dapat 

mencerminkan stabilitas kinerja perusahaan atau nilai perusahaan, demikian 

juga sebaliknya bahwa kinerja perusahaan atau nilai perusahaan merupakan 

faktor yang mempengaruhi  tindakan peratan laba perusahaan. Pada 

penelitian ini perusahaan diukur dengan Price Book Value. Price Book 

Value merupakan rasio pasar yang digunakan untuk mengukur kinerja harga 

pasar saham terhadap nilai bukunya. Jogiyanto (2011) menyatakan bahwa 

dengan mengetahui nilai buku dan nilai pasar, pertumbuhan perusahaan 

dapat diketahui. Rasio ini menunjukkan seberapa jauh sebuah perusahaan 

mampu menciptakan nilai perusahaan yang relatif terhadap jumlah modal 

yang diinvestasikan. Semakin tinggi rasio tersebut semakin berhasil 

perusahaan menciptakan nilai bagi pemegang saham. 

Menurut Purwanto (2012), mengemukakan bahwa tindakan 

perataan laba mempunyai hubungan timbal balik terhadap nilai perusahaan, 

karen aperataan laba menghasilkan berkurangnya fluktuasi laba, sehingga 

dapat mencerminkan stabilitas kinerja perusahaan atau nilai perusahaan. 

Demikian juga sebaliknya bahwa kinerja perusahaan atau nilai perusahaan 

merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan perataan laba perusahaan.  

 

2.1.5 Perataan Laba 

2.1.5.1 Definisi Perataan Laba 

  Perataan laba adalah salah satu upaya manajemen untuk 

mengurangi fliktuasi laba yang dilaporkan sehingga kinerja perusahaan 
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terlihat stabil. Peratan laba (income smoothing) merupakan salah satu pola 

dari manajemen laba. 

  Nasser dan Tobia (2006) mengemukakan bahwa perataan laba 

merupakan salah satu strategi pada manajemen laba, untuk itu perlu 

kecermatan dalam pemilihan metode akuntansi dalam rangka melakukan 

perataan laba. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: (1) 

Increasing Income, yaitu dengan mempercepat pencatatan pendapatan, (2) 

Big Bath, yaitu yang dilakukan saat perusahaan mengalami kemundururan 

kinerja atau saat ada peristiwa yang luar biasa, (3)Income Smoothing, yaitu 

dengan sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi 

gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan tetap terlihat stabil. 

  Menurut Wulandari dan Arfan (2013) Perataan laba (income 

smoothing) adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan 

memindahkan pendapatan dari tahun – tahun yang tinggi pendapatannya 

ke periode – periode yang kurang menguntungkan. Dalam hal ini perataan 

laba menunjukkan suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi 

variasi abnormal laba dalam batas – batas yang diizinkan dalam praktek 

akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar. 

  Foster (1986) dalam Suwito dan Arleen (2012) mengungkapkan 

bahwa tujuan perataan laba adalah untuk memperbaiki citra perusahaan di 

mata pihak eksternal dan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

memiliki risiko yang rendah. Di samping itu, memberikan informasi yang 

relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba pada masa yang akan 
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datang, meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan 

manajemen, dan meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen. 

  Praktek perataan laba dilakukan oleh manajemen perusahaan yang 

dapat menyebabkan pengungkapan laba di laporan keuangan menjadi tidak 

memadai, bahkan terkean 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 pra investor, karena laba 

yang rata mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut kuat dan stabil 

(Atik, 2011). 

   Perataan laba merupakan salah satu pola manajemen laba yang 

dilakukan manajemen perusahaan untuk memperkecil fluktuasi laba pada 

tingkat yang dianggap normal bagi perusahaan selama beberapa periode. 

Tujuan perataan laba adalah untuk memperbaiki citra perusahaan dimata 

pihak eksternal, meratakan siklus bisnis melalui proses psikologis serta 

menunjukkan bahwa perusahaan memiliki risiko yang rendah (Juniarti dan 

Corolina, 2013). 

  Tindakan manajemen untuk melakukan peratan laba umumnya 

didasarkan atas berbagai alasan diantaranya untuk memuaskan 

kepentingan pemilik perusahaan seperti menaikkan nilai perusahaan 

sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan 

memiliki risiko ketidakpastian yang rendah dan untuk memuaskan 
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kepentingan sendiri., seperti mendapatkan kompenssi dan 

mempertahankan posisi jabatan (Juniarti dan Corolina, 2013). 

  Juniarti dan Corolina (2013), menyebutkan bahwa tujuan dan 

alasan yang melatarbelakngi manajemen melakukan perataan laba, tetap 

saja tindakan tersebut merubah kandungan informasi atas laba yang 

dihasilkan perusahaan. Hal ini perlu diwaspasai oleh pengguna laporan 

keuangan, karena informasi yang telah mengalami penambahan atau 

penguragan tersebut dapat menyesatkan pengambilan keputusan yang akan 

diambil. 

  Perataan laba dapat menstabilkan fluktuasi laba, sehingga dengan 

dilakukannya perataan laba tersebut karyawan dapat terhindar dari adanya 

penurunan an upah manajemen pun dapat terhindar dari adanya tuntutan 

kenaikan upah yang diminta oleh karyawan ketika perusahaan mengalami 

penurunan atas laba yang diperolehnya. 

2.1.5.2 Tipe Perataan Laba 

  Dascher dan Malcolm (1970) dalam Belkaoui (2012) menyatakan 

bahwa perataan atas laba yang di laporkan dapat dicapai dengan dua jenis 

perataan, yaitu real smoothing dan artificial smoothing. Real smoothing 

adalah perataan laba yang dilakukan melalui transaksi keuangan 

sesungguhnya dengan mempengaruhi laba melalui perubahan dengan 

sengaja atas kebijakan operasi dan waktunya. Sedangkan artificial 

smoothing adalah perataan laba melalui prosedur akuntansi yang 

ditetapkan untuk memindahkan biaya dan atau pendapatan dari satu 
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periode ke periode yang lain. Oleh karena itu, artificial smoothing sering 

juga disebut dengan  accounting smoothing 

  Barnea et al. (1976) dalam Belkaoui (2012) membedakan antara 

ketiga dimensi perataan sebagai berikut: 

1. Perataan melalui adanya kejadian dan/atau pengakuan. Manajemen 

dapat menentukan waktu transaksi aktual terjadi sehingga pengaruhnya 

terhadap pelaporan pendapatan akan cenderung mengurangi variasinya 

dari waktu ke waktu. Sering kali, waktu yang direncanakan dan 

terjadinya pristiwa akan menjadi fungsi dan aturan akuntansi yang 

mengatur pengakuan akuntansi atas pristiwa. 

2. Perataan melalui alokasi terhadap waktu. Melalui kejadian dan 

pengakuan atas suatu pristiwa, manajemen memiliki kendali yang lebih 

bebas terhadap determinasi atas periode – periode yang dipengaruhi 

oleh kuantifikasi dari peristiwa. 

3. Perataan melalui klasifikasi (melalui perataan secara 

pengklasifikasian). Ketikan angka statistik laporan laba rugi selain laba 

bersih (bersih dari seluruh pendapatan dan beban) menjadi objek 

perataan, manajemen dapat mengklasifikasikan pos – pos laporan 

intralaba untuk menurunkan variasi yang terjadi dari waktu ke waktu 

dalam statistik. 

  Eckel (1981) dalam Subhekti (2013), mengklasifikasikan perataan 

laba menjadi dua tipe, yaitu: 

1. Perataan laba alami (Natural Smoothing) 
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Merupakan perataan laba yang terjadi akibat proses menghasilkan laba. 

2. Perataan yang disengaja (Intentionally Smoothing) 

Merupakan tipe perataan yang disengaja dan merupakan hasil dari 

artifical smoothing dan reak smoothing. Artifcal smoothing muncul 

ketika manajemen memanipulasi waktu pencatatan akuntansi untuk 

menghasilkan peratan laba. Aritficial smoothingadalah implementasi 

dari prosedur – prosedur akuntansi untuk memindahkan beban dan atau 

pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Sedangkan real 

smoothing muncul ketika manajemen melakukan tindakan untuk 

mengendalika kejadin ekonomi tertentu yang mempengaruhi laba yang 

akan datang. Real smoothing mengacu pada transaksi aktual yang 

dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan mengenai 

bagaimana pengaruh perataan laba terhadap laba yang di laporkan. 

2.1.5.3 Terjadinya Perataan Laba 

  Wolk et. Al. (2001) dalam Dwi (2012) menyataan bahwa income 

smoothing merupakan suatu cara yang mampu mengurangi resiko yang 

tidak sistematis dalam portofolio, sehingga dengan demikian perlu 

diperhatikan tiga cara menyangkut perilaku perataan laba yang dapat 

deterima antara lain: 

1. Manajemen dapat menentukan waktu terjdinya kejadian tertentu 

melalui kebijakan yang dimiliki, misalnya biaya riset dan 

pengembangan untuk mengurangi variasi laba yang di laporkan. 

Sebagai alternatif manajer juga dapat menentukan waktu pengakuan 



 

 
 

26 

kajian tersebut. Jadi perataan laba dapat dilakukan dengan 

pengendalian saat terjadinya atau saat pengakuan suatu kejadian. 

2. Mengubah metode akuntansi, dalam hal ini manajer dapat 

mengalokasikan pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode 

akuntansi. 

3. Manajer memiliki kebijakan sendiri dalam mengklasifikasikan dalam 

pos–pos laba rugi tertentu dalam kategori berbeda. Misalnya 

pendapatan dan biaya yang tidak berulang–ulang dapat diklasifikasikan 

sebagai ordinary/extraordinaryitem untuk menimbulkan kesan yang 

lebih merata pada ordinary income yang dilaporkan. 

 Sedangkan cara–cara yang dapat digunakan untuk melakukan 

perataan laba menurut Barnea, Ronen dan Sadan (2011) adalah: 

a. Memalui kejadian – kejadian dan pengakuan. Maksud dari hal 

tersebut adalah untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan 

manajemen dapat mengatur suatu tindakan atau keputusan, 

contohnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan. 

b. Melalui alokasi. Manajemen melakukan perataan dengan 

mengalokasikan pendapatan atau biaya selama beberapa periode 

pelaporan. 

c. Melalui klasifikasi. Manajemen melakukan perataan dengan 

mengklasifikasi laba sebagai ordinary atau extraordinary. 
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2.1.6 Konsep Islam Yang Berhubungan Dengan Perataan Laba 

  Berawal dari tujuan penciptaan manusia dimuka bumi sebagai hamba 

Allah SWT taan\t dan patuh perintah-NYA, penciptaan tidak terlepas dari 

tanggungjawab dan amanah yang akan dipikulnya merupakan hakikat manusia 

sebagai khalifah di atas bumi. Demikian juga halnya dengan penciptaan manusia 

sebagai makhluk sosial dituntut untuk saling membantu sesama, tolong menolong 

dalam kebaikan dan bertakwa. 

  Dalam bermuamalah antar sesama manusia berupa transaksi jual beli, 

hutang piutang, sewa menyewa dan lain-lain sangat dibutuhkan oleh manusia 

yang bisa menjga amanahnya. Dalam Al-Qur’an Allah SWT telah mengatur 

semua persoalan yang akan dihadapi manusia serta penyelesaian atas persoalan 

tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam firmannya QS. Al-Baqarah : 282 

                                    

                                  

                                 

                                    

                                   

                                    

                                

                                    

                             

         

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 
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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. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau 

lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di 

antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki 

dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya 

jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah 

saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil 

maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, 

lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih 

dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah 

mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai 

yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, 

(jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. 

jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu 

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; 

Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. 

Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa 

menyewa dan sebagainya. 

 

  Berdasarkan QS. Al- Baqarah ayat 282 diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Allah SWT telah mengatur tata cara bermu’alah yng baik serta menjaga sifat jujur 

agar tidak merugikan sesama manusia. Seperti halnya dalam melakukan transaksi 

jual beli dan hutang piutang hendaklah dilakukan pencatatan yang sistematis dari 

setiap kejadian transaksi baik itu transaksi tunai maupun secara kredit agar tidak 

terjadinya kekeliruan yang akan berdampak pada laporan keuangan yang akan 

disajikan oleh perusahaan. 

  Laporan keuangan perusahaan sangat dibutuhkan baik oleh pihak internal 

maupun pihak eksternal, seberapa besar perusahaan mampu menghasilkan laba 

pada periode akuntansi itu semua tercermin dalam laporan keuangan yang 
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disajikan oleh perusahaan. Serta aporan keuangan juga dapat menilai kinerja 

manajemen yang buruk. Dengan kondisi tersebut perusahaan melakukan hal yang 

tidak semestinya yaitu dengan bersifat tidak jujur, manajemen mengubah data 

laporan keuangan dengan cara meratakan laba agar arus laba tetap terlihat stabil. 

  Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa praktik perataan 

laba merupakan tindakan yang tidak jujur dan bertentangan dengan QS. Al-

Baqarah : 282, disini allah memerintahkan hambanya untuk bersifat jujur agar 

tidak terjadinya kekacauan dan kekeliruan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

1 

Sindi dan Etna 

(2011) sumber: 

jurnal 

Akuntansi dan 

auditingVol.8, 

No.1 

Analisis faktor-faktor 

yang mempengaruhi 

praktik perataan laba 

Profitabilitas, 

Risiko Keuangan, 

Nilai Prusahaan, 

Kepemilikan 

Manajerian, 

Kepemilikan 

Publik, dan 

Perataan Laba 

Risiko keuangan, 

Devident Payout ratio 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

perataan laba, dan 

profitabilitas, nilai 

perusahaan, 

kepemilikan 

manajerial, 

kepemilikan publik, 

tidak berpengaruh 

signifikan terhadap 

perataan laba 

2 

Nuvita Dwi 

Cahyani (2012) 

sumber: Skripsi 

Universitas 

Semarang 

Pengaruh Profitabilitas, 

Risiko Keuangan, Nilai 

Perusahaan, Struktur 

Kepemilikan, Ukuran 

Perusahaan dan Jenis 

Industri terhadap 

Perataan Laba 

padaperushaan yang 

terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 

2005-2010. 

Profitabilitas, 

Risiko Keuangan, 

Nilai Perusahaan, 

Struktur 

Kepemilikan, 

Ukuran Perusahaan, 

Jenis Industri dan 

perataan laba 

Profitabilitas, Risiko 

Keuangan, Nilai 

Perusahaan, Struktur 

Kepemilikan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

praktik perataan laba. 

Sedangkan Ukuran 

Perusahaan dan Jenis 

Industri tidak 

berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba 
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No Peneliti Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

3 

Marsidatul 

Hasanah 

(2013) 

sumber: 

Universitas 

Negeri 

Padang 

Pengaruh ukuran 

perusahaan, 

financial leverage 

dan kebijakan 

deviden terhadap 

praktek perataan 

laba (studi empiris 

pada perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia  

Ukuran 

perusahaan, 

financial 

leverage, 

kebijakan 

deviden dan 

perataan laba 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signikan terhadap 

praktik perataan 

laba, financial 

leverage, 

kebijakan deviden 

tidak berpengaruh 

pada praktik 

perataan laba 

4 

Wildham 

Bestivano 

(2013) 

sumber: 

Universitas 

Negeri 

Padang 

Pengaruh ukuran 

perusahaan, umur 

perusahaan, profit 

abilitas, dan 

leverage terhadap 

perataan laba 

perusahaan yang 

terdaftar di BEI 

(studi empiris pada 

perusahaan 

perbankan di BEI) 

Ukuran 

perusahaan, 

umur 

perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage dan 

perataan laba 

Ukuran 

perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap praktik 

perataan laba, 

umur perusahaan, 

profitabilitas, 

leverage tidak 

berpengaruh 

terhadap praktik 

perataan laba 

5 

Prayudi dan 

Rochmawati 

(2013) 

sumber: 

Femasi vol.9 

No.2, juli. 

2013 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Risiko Keuangan, 

Nilai Perusahaan, 

dan Struktur 

Kepemilikan 

terhadap praktik 

perataan laba pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

periode 2008-2011 

Profitabilitas, 

Risiko 

Keuangan, Nilai 

perusahaan, 

Struktur 

kepemilikan, 

dan perataan 

laba  

Penelitian ini 

menyimpulkan 

bahwa Nilai 

Perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap perataan 

laba. 

Profitabilitas, 

Risiko Keuangan, 

Struktur 

kepemilikan tidaj 

berpengaruh 

terhadap perataan 

laba 

6 

Aji dan Aria 

(2010) SNA 

XII 

Purwokerto 

Pengaruh 

profitabilitas, 

Risiko keuangnan, 

Nilai perusahaan, 

dan Struktur 

kepemilikan 

Profitabilitas, 

Risiko 

keuangan, Nilai 

perusahaan, 

Struktur 

kepemilikan, 

Risiko keuangan 

dan Nilai 

perusahaan 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan. 
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No Peneliti Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil 

terhadap praktek 

perataan laba: studi 

empiris pada 

perusahaan 

manufaktur yang 

terdaftar di BEI 

Ukuran 

perusahaan 

(Variabel 

Kontrol) 

Profitabilitas, 

Struktur 

kepemilikan, dan 

ukuran 

perusahaan tidak 

berpengaruh 

signifikan 

7 

Rita (2011) 

sumber: 

Jurnal 

Ekonomi 

Advantage, 

Vol.2, No.2 

feb 2011 

Analisis pengaruh 

ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan 

kepemilikan 

manajerial terhadap 

praktik perataan 

laba yang dilakukan 

oleh perusahaan 

manufaktur pada 

Bursa Efek 

Indonesia (BEI) 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Kepemilikan 

manajerial dan 

perataan laba 

Ukuran 

Perusahaan, 

Profitabilitas, dan 

kepemilikan 

mnajerial 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap perataan 

laba 

 

 

2.3 Hipotesis dan Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Perataan Laba 

 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 

pada periode tertentu. Profitabilitas merupakan ukuran penting untuk menilai 

sehat atau tidaknya perusahaan yang mempengaruhi investor untuk membuat 

keputusan (Suwito arlen dan Arleen, 2012). 

 Profitabilitas telah menjadi perhatian utama yang dilihat oleh 

masyarakat, khususnya oleh investor dan kreditur. Oleh karena itu di dorong 

hal tersebut maka manajer akan berfikir dua kali untuk melakukan praktek 

perataan laba demi kelangsungan hidup perusahaan jangka panjang. (Aji dan 

Aria, 2010) mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas maka 

perusahaan akan cenderung untuk melakukan perataan laba kearena 



 

 
 

32 

perusahaan tersebut akan semakin menjadi sorotan publik, sehingga 

perusahaan kemungkinan berusaha untuk tidak melakukan tindakan yang 

membahayakan kredibilitas perusahaan. 

 (Dwi Cahyani, 2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa 

profitabilitas dapat merefleksikan motivasi manajer untuk meratakan laba. 

Semakin besar profitabilitas maka kinerja perusahaan terserbut semakin baik, 

karena tingkat pengembaliannya semakin besar. Profitabilitas yang meningkat 

akan meningkatkan kepercayaan pasar yang akan semakin meningkat pula, 

sehingga perusahaan mempunyai kecenderungan untuk menjaga konsistensi 

labanya. 

H1 : Profitabilitas berpengaruh terhadap perataan laba. 

 

2.3.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Perataan Laba 

 Penelitian yang dilakukan oleh (Bestivano, 2013) menyatakan bahwa 

semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar profitabilitas untuk 

melakukan perataan laba. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Hasanah, 2013) bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin besar 

profitabilitas perusahaan melakukan perataan laba. 

 Ukuran perusahaan yang diukur dengan total aktiva mempunyai 

pengaruh positif terhadap indeks perataan laba. Perusahaan yang lebih besar 

mempunyai dorongn yang lebih besar pula untuk melakukan praktek perataan 

laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil, karena perusahaan 

yang besar diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba yang terlalu drastis, 

sebab kenaikan laba yang drastis akan memyebabkan bertambahnya pajak, 
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sebaliknya penurunan laba yang drastis akan memberikan image yang kurang 

baik (Hasanah, 2013). Maka perusahaan besar diperkirakan memiliki 

kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan tindakan perataan laba. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan. 

H2 : Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

 

2.3.3 Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Perataan Laba 

 Nilai perusahaan adalah nilai yang bersedia dibayar oleh calon pembeli 

apabila perusahaan tersebut dijual (Husnan, 2012). Perusahaan yang memiliki 

laba yang tinggi akan memiliki nilai yang amat baik di publik. Nilai 

perusahaan merupakan salah satu alat ukur yang digunakan investor untuk 

mengambil keputusan. Nilai perusahaan yang tinggi dan stabil akan 

meningkatkan kepercayaan pasar terhadap proyek perusahaan. Sedangkan 

apabila laba turun harga saham juga ikut turun, maka nilai peusahaan juga 

turun. Sehingga manajemen melakukan praktek perataan laba untuk menjaga 

nilai laba agar tetap stabil sehingga harga saham dan nilai perusahaan tetap 

terjaga. Harga saham yang stabil menjadikan perusahaan memiliki nilai yang 

baik dan akan menjadi daya tarik bagi investor untuk membeli saham dan 

dapat menarik sumberdaya dengan mudah dalam perusahaan. 

 Penelitian ini  dilakukan oleh Prayudi dan Rochmawati mengemukakan 

bahwa nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Dari 

penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah. 

H3 : Nilai perusahaan berengaruh terhadap perataan laba. 
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2.3.4 Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan 

Terhadap Perataan Laba. 

 Penelitian ini tidak hanya menguji pengaruh profitabilitas, ukuran 

perusahaan,  dan nilai perusahaan terhadap praktek perataan laba secara parsial, 

tetapi juga akan menguji pengaruh antara variabel profitabilitas, ukuran 

perusahaan, dan nilai perusahaan terhadap praktek perataan laba secara 

simultan (bersama – sama). 

 Penelitian Rita (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan, 

profitabilitas, kepemilikan manajerial, berpengaruh signifikan secara simultan 

terhadap perataan laba. Dan penelitian Prayudi dan Rochmawati (2013) 

menyatakan bahwa profitabilitas, nilai perusahaan dan kepemilikan manajerial 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. 

 Maka dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan. 

H4 : Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan berpengaruh 

terhadap perataan laba. 

 

2.4 Kerangka Pemikiran 

Berdasrarkan uraian diatas, maka variabel di dalam penelitian ini adalah 

Profitabilitas, Ukuran perusahaan, dan Nilai perusahaan sebagai variabel 

independen dan Perataan Laba sebagi variabel dependen. Untuk memudahkan 
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dalam melakukan pengumpulan data serta analisisnya. Secara sistematis kerangka 

pemikiran dalam penelitian ini dapat di lihat pada gambar berikut ini: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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