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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan

Topik perataan laba terkait erat dengan konsep manajemen laba.Penjelasan

konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan yang

menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan

antara manajemen dan pemilik yang timbul ketika setiap pihak beusaha untuk

mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya.

Dalam teori keagenan, agen biasanya dianggap sebagai pihak yang ingin

memaksimumkan dirinya tetapi tetap selalu berusaha memenuhi kontrak.

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) dalam Rahmawati (2012),

teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent di mana

diasumsikan bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan

dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan

agent. Dalam teori keagenan, yang disebut principal adalah pemegang saham

sementara agent adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Principal

diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari

investasi mereka pada perusahaan. Sedangkan agent diasumsikan menerima

kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan lain

yang terlibat dalam hubungan keagenan.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Septiany (2012) mendefinisikan

hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang

ditetapkan antara pemilik (principal) yang menggunakan orang lain (agent)
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untukmelakukan jasa menjadi kepentingan principal dalam hal ini terjadi

pemisahan kepemilikan dan control perusahaan. Agar hubungan kontraktual ini

berjalan dengan lancer, principal akan mendelegasikan otoritas pembuatan

keputusan kepada agent. Hubungan ini perlu diatur dalam kontrak yang biasanya

menggunakan angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan

sebagai dasarnya.Masalah keagenan muncul saat principal kesulitan memastikan

agent sudah bertindak untuk memaksimumkan kesejahteraan principal.

Manajer perusahaan merupakan pihak yang lebih banyak mengetahui

informasi internal perusahaan karena manajer perusahaan berhubungan langsung

dengan perusahaan. Dengan informasi yang dimilikinya ini, manajer perusahaan

dapat menggunakan informasi yang dimilikinya untuk memanipulasi pelaporan

keuanga untuk memaksimalkan kepentingannya.

Konflik akan terjadi apabila usaha manajer untuk memaksimalkan

kepentingannya tetapi tidak untuk memaksimumpan kepentingan pemilik

perusahaan atau pemegang saham. Dengan adanya konflik kepentingan ini, pihak

pemilik akan mengeluarkan biaya keagenan (agency cost) untuk mengawasi

perilaku agen.

2.2 Laporan Keuangan

2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan

Akuntansi sebenarnya merupakan alat untuk menghasilkan informasi

keuangan berupa laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 1

(2009 :7) laporan keuangan adalah suatu penyajian yang terstruktur dari posisi

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan merupakan
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sarana atau alat penting yang digunakan untuk menghubungkan manajer dan

pemilik. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi

keuangan utama kepada pihak-pihak di luar korporasi. Laporan keuangan

merupakan suatu produk dan komuditas penting yang dihasilkan oleh proses

akuntansi suatu organisasi atau perusahaan (Lako, 2007:3 dalam Riska, 2011).

Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan media yang

paling penting untuk menilai prestasi dan kondisis ekonomi suatu perusahaan.

Yang disusun untuk menyediakan informasi mengangkut posisi keuangan, kinerja

serta perubahan posisi keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan

keputusan.

2.2.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang

menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilah

keputusan (Harahap, 2011).

Dalam Belkaoui (2011) APB Statement No.4 menjelaskan bahwa tujuan

laporan keuangan dikelompokkan menjadi beberapa golongan, yaitu sebagai

berikut :

1. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari laporan keuangan adalah menyajikan secara wajar dan

sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, posisi keuangan,

hasil operasi, dan perubahan-peubahan lainnya dalam posisi keuangan.
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2. Tujuan Umum

a. Untuk memberikan informasi yang dapat diandalkan mengenai sumber

daya ekonomi dan kewajiban dari perusahaan.

b. Memberikan informasi mengenai sumber daya bersih dari aktivitas

perusahaan yang diarahkan untuk memeperoleh laba.

c. Memberikan informasi keuangan yang dapar digunakan untuk

mengestimasi potensi penghasilan bagi perusahaan.

d. Memberi informasi lain yang dibutuhkan mengenai perubahan dalam

sumber daya ekonomi dan kewajiban.

e. Mengungkapkan informasi lain yang relevan terhadap kebutuhan

pengguna laporan.

3. Tujuan Kualitatif

a. Relevansi, memilih informasi yang memiliki kemungkinan paling besar

dapat membantu penggunak laporan dalam pengambilan keputusan.

b. Dapat dimengerti, informasi tidak hanya harus jelas, tetapi informasi juga

harus dimengerti para pemakai.

c. Dapat diverifikasi, Hasil akuntansi itu harus dapat diperiksa oleh puhak

lain yang akan menghasilkan pendapat yang sama.

d. Netralitas, informasi akuntansi ditujukan kepada kebutuhan umum,bukan

hanya kebutuhan-kebutuhan tertentu.

e. Ketepatan waktu, komunikasi informasi lebih awal, untuk menghindari

adanya kelambatan atau penundaan dalam pengambilan keputusan.
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f. Komparabilitas (daya banding), akuntansi harus memiliki prinsip yang

sama baik untuk suatu perusahaan maupun perusahaan lain.

g. Kelengkapan, seluruh informasi telah dilaporkan “secara wajar”

memenuhi persyaratan dari tujuan kaulitatif lain.

2.2.3 Pemakai Laporan Keuangan

Menurut Harahap (2011) laporan keuangan disusun menurut standar

akuntansi dibaca dan di pergunakan oleh piha-pihak yang menggunakannya yang

dapat  dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pemakai langsung, yang tergolong dalam kelompok ini yaitu :

a. Pemilik perusahaan

b. Kreditor

c. Pemasok (supplier)

d. Manajemen

e. Fiskus (pajak)

f. Pegawai/ karyawan perusahaan

g. Langganan

2. Pemakai tidak langsung, yang termasuk kelompok ini yaitu :

a. Konsultan dan analisis laporan keuangan

b. Bursa efek

c. Penasihat hokum

d. Badan pemerintahan terkait

e. Penerbitan/majalah/bulletin/jurnal keuangan

f. Perusahaan konsultan/pusat-pusat data bisnis
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g. Asosia pengusaha

h. Serikat pekerja

i. Para pesaing

j. Masyarakat umum

Menurut Belkaoui (2011) terdapat lima belas kategori pengguna laporan

keuangan :

1. Pemegang saham (sekarang dan potensial)

2. Kreditor jangka panjang (sekarang dan potensial)

3. Kreditor jangka pendek (sekarang dan potensial)

4. Analis dan penasehat yang melayani pihak-pihak diatas (sekarang)

5. Para karyawan (masa lalu, sekarang dan potensial)

6. Para direktur noneksekutif (sekarang dan potensial)

7. Para pelanggan (masa lalu, sekarang dan potensial)

8. Pemasok (sekarang dan potensial)

9. Kelompok-kelompok industri (sekarang)

10. Serikat pekerja (sekarang)

11. Departemen dan kementerian pemerintahan (sekarang)

12. Public (sekarang)

13. Badan-badan regulatoris (sekarang)

14. Perusahaan-perusahaan lain, baik domestik dan asing (sekarang)

15. Para penyusun standard an riset-riset akedemik (sekarang)

Kebutuhan pengguna diusulkan dalam tiga belas kategori berikut ini :

1. Penilaian kinerja



15

2. Penilaian kualitas manajemen

3. Pengestimasian prospek-prospek masa depan

4. Penilaian kekuatan dan kemampuan keuangan

5. Penilaian solvabilitas

6. Penilaian likuiditas

7. Penilaian resiko dan ketidak pastian

8. Membantu alokasi sumber daya

9. Melakukan perbandingan

10. Mengambil keputusan-keputusan mengenai evaluasi

11. Penilaian kemampuan beradaptasi

12. Menentukan tingkat kepatuhan dengan hukum atau peraturan

13. Penilain kontribusi kepada masyarakat

2.2.4 Jenis Laporan Keuangan

Menurut peraturan Bapepam Nomor : VIII.G.7 yang dikutip dari Dewi

(2012) laporan keuangan terdiri dari:

1. Neraca

Salah satu laporan keuangan dalam akuntansi yang menunjukkan keadaaan

keuangan secara sistematis pada suatu perusahaan.

2. Laporan laba rugi

Laporan laba rugi adalah suatu laporan keuangan dalam akuntansi yang

menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu, apakah

suatu perusahaan mengalami laba atau rugi dalam satu periode akuntansi.
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3. Laporan Perubahan Modal

Laporan perubahan modal adalah salah satu laporan keuangan dalam

akuntansi yang menggambarkan bertambahnya atau berkurangnya modal

suatu perusahaan akibat dari laba atau rugi yang diterima oleh perusahaan

tersebut dalam satu periode akuntansi.

4. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas bertujuan untuk menginformasikan perubahan dalam posisi

keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelanjaan, dan investasi

selama periode yang bersangkutan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan sebagai komponen terakhir dari laporan

keuangan yang berisi penjelasan atas berbagai informasi dalam neraca,

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas.

2.3 Laba dan Manajemen Laba

2.3.1 Pengertian Laba

Laba sebagai kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi

dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman

modal.Wild, John J dan Subramanyam (2010), laba merupakan ringkasan hasil

bersih aktivitas operasi usaha dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam

istilah keuangan. Laba merupakan informasi perusahaan yang paling diminati

dalam pasar uang. Menentukan dan menjelaskan laba suatu usaha pada satu

periode merupakan  tujuan utama laporan laba rugi. Pada konsepnya, laba
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ditugaskan untuk menyediakan, baik pengukuran perubahan kekayaan pemegang

saham selama periode maupun mengestimasi lama usaha sekarang,  yaitu sejauh

mana perusahaan dapat menutupi biaya operasidan menghasilkan pengembalian

kepada pemegang saham. Secara khusus, perannya yang kedua, yakni sebagai

indicator profitabilitas perusahaan.

Menurut Belkauoi (2011), definisi laba mengandung lima sifat, yaitu :

1. Laba akuntansi didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.

2. Laba akuntansi didasarkan pada postulat periodik laba itu.

3. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan

pemahaman khusus tentang definisi pengukurab dan pengakuan pendapatan.

4. Laba akuntansi memerlukan perhitungan terhadap biaya dalam bentuk biaya

historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan hasil tertentu.

5. Laba akuntansi didasarkan pada prinsip matching.

2.3.2 Manajemen Laba

Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai intervensi manajemen dengan

sengaja dalam proses penetuan laba, biasanya memenuhi tujuan pribadi (Schipper,

1989 dalam Wild, John J dan Subramanyam 2010). Manajemen laba merupakan

kecenderungan yang umum dilakukan oleh pihak manajemen. Manajemen laba

akan membuat laba tidak sesuai dengan realita yang ada, ini menjelaskan bahwa

kualitas laba yang dilaporkan menjadi rendah, karena keinginan manajemen untuk

memperlihatkan laba yang baik dan menutupi realita yang ada. Dengan

melakukan manajemen laba, manajer mengharapkan laba yang dilaporkan sesuai

dengan harapan investor, tetapi terkadang tidak sesuai fakta yang ada.



18

Menurut Wild, John J dan Subramanyam (2010), manajemen laba terjadi

karena beberapa alasan, seperti meningkatkan kompensasi, menghindari

persyaratan utang, memenuhi ramalan analis, dan mempengaruhi harga saham.

Tindakan perataan laba merupakan fenomena umum dan banyak dilakukan

diberbagai perusahaan. Perataan laba merupakan salah satu strategi pada

manajemen laba, untuk itu perlu kecermatan dalam pemilihan metode akuntansi

dalam rangka melakukan perataan laba.

2.4 Perataan Laba

2.4.1 Pengertian Perataan Laba

Koch (1981) dalam Subhekti (2008), mendefinisikan perataan laba sebagai

suatu sarana yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urut-

urutan pelaporan penghasilan relatif terhadap beberapa urut-urutan target yang

terlihat karena adanya manipulasi variabel-variabel (akuntansi) semu atau

(transaksi) riil.

Perataan laba 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 jika laba aktual lebih kecil dari laba

normal. Perataan laba dapat didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan  dengan

sengaja untuk memperkecil fluktuasi pada tingkat laba yang dianggap normal bagi

perusahaan. Dalam pengertian ini mempresentasikan suatu bagian upaya

manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi tidak norma dalam laba pada

tingkat yang diizinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat.



19

Menurut Belkauoi (2011) definisi lain dari perataan laba adalah cara yang

digunakan oleh manajemen untuk mengurang fluktuasi laba dari tahun ke tahun

dengan memindahkan pendapatan dari tahun ke tahun yang tinggi pendapatannya

keperiode-periode yang kurang menguntungkan. Perataan laba merupakan

tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengurangi variabilitas laba yang

dilaporkan agar dapat mengurangi resiko pasar atas saham perusahaan, yang

akhirnya dapat meningkatkan harga saham perusahaan (Assih dkk., 2000) dalam

Budiasih (2009).

Proses untuk menentukan cara yang terbaik untuk mendapatkan produk

(hasil) terbaik dalam penerapan suatu teknologi disebut perekayasaan.

Perekayasaan adalah proses terencana dalam sistematis yang melibatkan

pemikiran, penalaran, dan pertimbangan untuk memilih dan menentukan teori,

pengetahuan yang tersedia, konsep, metoda, teknik, serta pendekatan untuk

menghasilkan suatu produk. Dalam perekayasaan laporan keuangan, akuntansi

memanfaatkan pengetahuan dan sains dari berbagai disiplin ilmu.

2.4.2 Jenis-jenis Perataan Laba

Eckel (1981) yang didukung oleh Nasser dan Herlina (2003:293)  yang

dikutip dari Dwimulyani dan Yoga (2006) menyatakan bahwa perataan laba dapat

dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

1. Artificial Smoothing yaitu perataan laba yang dilakukan melalui prosedur

akuntansi yang diterapkan untuk memindahkan biaya atau pendapatan dari

satu periode ke periode yang lain yaitu dengan mengubah kebijakan akuntansi.
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2. Real Smoothing yaitu perataan laba real yang dimanipulasi melalui transaksi

nyata, yaitu dengan mengatur (menunda atau mempercepat) transaksi.

Dalam praktik, dua jenis perataan laba ini seringkali tidak dapat

dibebankan. Suatu perusahaan secara bersamaan memutuskan besarnya transaksi

dan sekaligus bagaimana cara melaporkannya, sehingga untuk satu tahun tertentu

mungkin tidak memungkinkan untuk membedakan apakah jumlah biaya riset dan

pengembangan yang dilaporkan berbeda dari periode-periode yang lain.

2.4.3 Tujuan Perataan Laba

Tujuan perataan laba menurut Foster (1986) yang dikutip dari Septiany

(2012) :

1. Memperbaiki citra perusahaan dimata pihak luar bahwa perusahaan tersebut

memiliki risiko yang rendah.

2. Memberikan informasi yang relevandalam melakukan prediksi terhadap masa

yang akan datang.

3. Memuaskan kepuasan relasi bisnis.

4. Meningkatka persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen.

5. Meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen.

Menurut Hepworth (1953) dalam Murtanto (2004) mengungkapkan bahwa

manajer yang termotivasi melakukan perataan laba karena ingin mendapatkan

keuntungan ekonomis dan psikologis, yaitu :

1. Mengurangi total pajak yang terhutang, meningkatkan kepercayaan diri

manajer yang bersangkuta karena penghasilan yang stabil mendukung

kebijakan deviden yang stabil.
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2. Meningkatkan hubungan antara manaejer dengan karyawan Karen pelaporan

laba yang meningka tajam memberi kemungkinan munculnya tuntutan

kenaikan upah atau gaji.

3. Siklus peningkatan dan penurunan laba dapat ditandingkan gelombang

optimism dan pesimisme dapat diperlunak.

2.4.4 Sasaran Perataan Laba

Foster (1986) dalam Widaryanti (2009) mengklasifikasikan unsur-unsur

laporan keuangan yang seringkali dijadikan sasaran untuk melakukan perataan

laba adalah:

1. Unsur penjualan

a. Saat pembuatan faktur penjualan oleh manajemen, misalnya penjualan

yang sebenarnya untuk periode yang akan datang, namun fakturnya dibuat

pada periodeini sehingga dilaporkan sebagai penjualan pada periode ini.

b. Pembuatan pesanan atau penjualan fiktif, hal ini dilakukan dengan tujuan

agar penghasilan perusahaan periode ini menjadi tinggi dari yang

seharusnya dilaporkan.

c. Penurunan nilai produk, bertujuan agar penghasilan perusahaan dari

penjualan menjadi lebih rendah dari penjualan yang seharusnya terjadi,

misalnya dengan cara menuliskan didalam faktur penjualan bahwa produk

yang dijual termasuk kedalam kelompok produk rusak atau cacat.

2. Unsur biaya

a. Memecahkan faktur penjualan, misalnya faktur untuk suatu pembelian

atau pemesanan dipecah menjadi beberapa pembelian atau pemesanan dan
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selanjutnya dibuatkan beberapa faktur dengan tanggal yang berbeda,

kemudian melaporkannya kedalam beberapa periode akuntansi.

b. Mencatat biaya dibayar dimuka sebagai biaya, misalnya melaporkan biaya

iklan dibayar dimuka untuk tahun depan sebagai biaya iklan tahun ini.

2.4.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba

Perataan laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong

manajer untuk melakukan praktik perataan laba tersebut. Banyak penelitian yang

telah menguji faktor-faktor tersebut dan hasil penelitiannya belum menemukan

hasil yang konsisten.

Tabel 2.1 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba

No Peneliti (tahun) Faktor-faktor yang mempengaruhi perataan
laba

1 Juniarti dan Corolina
(2005)

Profitabilitas (ROA), Total aktiva,
Sektor industry

2 Budiasih (2009) ukuran perusahaan, profitabilitas (ROA),
financial laverage, dividen payout ratio

3
Setiawan (2011)

Besaran perusahaan, financial leverage, dan
net profit margin.

4
Christiani (2012)

Ukuran prusahaan, profitabilitas, dividend
payout ratio, dan financial leverage.

5
Hasanah (2013)

Ukuran perusahaan, financial leverage, dan
dividend payout ratio

Sumber : Dari berbagai Jurnal

Dari berbagai factor yang berpengaruh terhadap perataan laba telah di uji.

Pada penelitian ini menguji lima faktor yang diduga mempengaruhi praktik

perataan laba :

2.4.5.1 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahan merupakan tolak ukur untuk menentukan besar kecilnya

perusahaan. Nilai total aktiva digunakan dengan dasar bahwa besarnya nilai total
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aktiva mencerminkan harta atau kekayaan yang dimiliki perusahaan. Jadi, dapat

diasumsikan bahwa semakin besar nilai total aktiva maka semakin besar ukuran

perusahaan. Untuk itu baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar keduanya

memiliki persamaan yaitu sama-sama melakukan praktik perataan laba namun

berbeda tujuan. Perusahaan yang berukuran kecil melakukan praktik perataan laba

bertujuan untuk menarik para investor. Perusahaan yang memiliki aktiva besar

kemudian dikategorikan sebagai perusahaan besar umumnya akan mendapat lebih

banyak perhatian dari berbagai pihak seperti, para analis, investor, maupun

pemerintah. Karena perusahaan besar biasanya memiliki lebih banyak perhatian

dari analisa dan investor dibandingkan dengan perusahaan yang berukuran kecil.

Oleh karena itu, perusahaan kecil lebih mudah melakukan praktik perataan laba

(Surata dan Merdistusi, 2004 dalam Sumtaky, 2007).

Semakin besar perusahaan maka tarif pajak  yang akan dibebankan

pemerintah terhadap perusahaan tersebut semakin besar pula. Sebaliknya

penurunan laba yang drastis akan memberikan image yang kurang baik, oleh

karena itu perusahaan besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih

besar untuk melakukan tindakan perataan laba  (Nasser dan Herlina 2003:294)

dalam Juniarti dan Corolina (2005).

Moses (1987) dalam Suwito dan Herawaty (2005) menemukan bukti

bahwa perusahaan yang berukuran besar biasanya memiliki dorongan yang lebih

besar pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-

perusahaan yang berukuran kecil.Karena perusahaan yang berukuran besar
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menjadi subjek pemeriksaan/ pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan

masyarakat umum.

2.4.5.2 Return on Asset (ROA)

ROA merupakan ukuran yang penting dan sering dijadikan patokan oleh

investor dalam menilai sehat tidaknya perusahaan, yang akhirnya akan

mempengaruhi investor untuk membuat keputusan untuk membeli atau menjual

saham perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki ROA yang lebih tinggi

cenderung melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih

rendah karena manajemen tahu akan kemampuan untuk mendapatkan laba pada

masa yang akan datang sehingga memudahkan dalam menunda atau mempercepat

laba (Assih dkk, 2000 dalam Budiasih, 2009).

ROA adalah hasil bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan.Rasio ini

memberikan jawaban bagaimana suatu perusahaan dikelola. Menurut Dewi (2012)

ROA digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin besar ROA

yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva

sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena

perusahaan memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Dengan kata

lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam

memperoleh keuntungan bersih.

2.4.5.3 Leverage

Leverage (hutang) adalah  semua kewajiban keuangan perusahaan pada

pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau
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modal yang berasal dari kreditor. Leverage merupakan alat untuk mengukur

seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset

perusahaan.

Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat

bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan

yang mempunyai tingkat leverage lebih rendah lebih banyak membiayai asetnya

dengan modal sendiri. Tingkat leverage perusahaan, dengan demikian

menggambarkan risiko keuangan perusahaan (Purnasiwi, 2011).

Pengukuran variabel ini adalah dengan rasio debt to asset ratio. Debt to

asset ratio merupakan perbandingan antara total hutang dengan total asset. Rasio

leverage ini sangat penting guna menilai kemampuan perusahaan melunasi semua

hutang-hutangnya. Semakin banyak perusahaan tersebut menggunakan hutang,

maka semakin tinggi risiko financial yang akan dialami oleh perusahaan. Hal ini

tidak menarik para investor karena para investor dalam berinvestasi menginginkan

return yang besar dengan risiko yang kecil. Menurut Sartono (2001) dalam

Budiasih (2009) leverage sebagai rasio solvabilitas yang dikaitkan dengan

perataan laba dimana penggunaan utang akan mempengaruhi tindakan perataan

laba. Kreditor cenderung memberikan kredit pada perusahaan yang labanya stabil,

karena jika laba berfluktuasi kecenderungan uang yang dipinjamkannya memiliki

resiko yang besar. Oleh karena itu manajemen melakukan tindakan praktik

perataan laba, agar rasio leverage lebih rendah dari rasio yang sebenarnya. Bila

rasio leverage perusahaan rendah maka para investor akan menanamkan

modalnya.
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2.4.5.4 Net profit margin (NPM)

Robert Ang (1997) dalam Astuti (2013) Net Profit Margin merupakan

rasio profitabilitas yang menunjukkan perbandingan antara laba bersih setelah

pajak atau net income terhadap total penjualan. Rasio ini mengukur kemampuan

perusahaan menghasilkan pendapatan bersih terhadap total penjualan yang

dicapai. Net Profit Margin (NPM) digunakan untuk menunjukkan kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak.

Profit margin terkait langsung dengan perataan laba (Salno dan Baridwan

(2000) dalam (Suwito dan Herawaty 2011). Net profit margin secara logis terkait

langsung dengan objek perataan ini sesuai dengan penghasilan. Net profit margin

adalah suatu pengukuran dari setiah satuan nilai penjualan yang tersisa setelah

dikurangi oleh seluruh biaya, termasuk bunga dan pajak. Semakin tinggi net profit

margin perusahaan maka semakin baik operasi perusahaan. Net profit margin

(laba bersih) mengukur kemampuan perusahaan daam rangka memberikan return

kepada pemegang saham. Rasio ini menunjukkan laba per rupiah penjualan/

menunjukkan bagian penjualan yang melebihi beban. Rasio ini mengukur

hubungan  penjualan dengan laba bersih. Jika laba tidak mencukupi, tentu

perusahaan tidak akan memberikan keuntungan yang layak pada investor.

2.4.5.5 Dividend Payout Ratio (DPR)

Setiap perusahaan selalu menginginkan adanya pertumbuhan bagi

perusahaan tersebut di satu pihak dan juga dapat membayarkan dividen kepada

para pemegang saham di lain pihak. Dividend payout ratio dapat dijadikan

sebagai pertumbahan dari pembayaran dividen. Kebijakan dividen merupakan
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bagian integral dari keputusan pembelanjaan perusahaan karena menyangkut

likuiditas perusahaan .

Dividend payout ratio merupakan perbandingan antara Dividend per share

(DPS) dengan earning per share (EPS). Devidend per share adalah jumlah

deviden perlembar saham yang dibagikan kepada pemegang saham, sedangkan

earning per share adalah jumlah laba bersih setelah pajak per lembar saham.

Menurut Noviana (2012) dividend payout ratio merefleksikan kebijakan

manajemen dalam menentukan pembagian pendapatan antara penggunaan

pendapatan untuk dibayarkan kepada pemegang saham sebagai deviden atau

digunakan di dalam perusahaan, yang berarti pendapatan tersebut menjadi laba

ditahan (return earning) sebagai sumber dana untuk membiayai pertumbuhan

perusahaan, sehingga besar kecilnya dividend payout ratio sangat ditentukan oleh

kecenderungan manajemen dalam mengelola pendapatan perusahaan. Jika

manajemen lebih memprioritaskan tingkat deviden, maka dividend payout ratio

lebih tinggi dibandingkan jika manajemen lebih memprioritaskan reinvestasi

untuk pertumbuhan laba.

Menurut Tandelilin (2001: 243) yang dikutip dari Haasanah (2013)

dividend payout ratio (DPR) menunjukkan besarnya dividen yang akan

dibayarkan perusahaan dari total laba yang diperoleh perusahaan. Oleh karena itu,

perlu diperhatikan bahwa peningkatan persentase laba yang dibayarkan sebagai

deviden dapat memberi sinyal positif bagi investor. Kebanyakan investor melihat

kebijakan dalam pembayaran dividen sebagai prospek perusahaan.
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Sartono dalam Budiasih (2009), menyatakan bahwa semakin besar

dividend payout ratio menggambarkan semakin banyak laba yang dihasilkan oleh

perusahaan, begitu pula untuk sebaliknya. Selain itu investor lebih menyenangi

perusahaan-perusahaan yang memberikan dividend yang besar. Oleh karena itu,

semakin besar dividend payout ratio semakin mendorong manajer untuk

melakukan praktek perataan laba.

2.5 Pandangan Islam

2.5.5 Surah Al-Baqarah Ayat 282








.....

282. 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…..(QS. Al-Baqarah : 282)

Dari ayat diatas bias diambil tiga poin penting yaitu pertanggungjawaban,

keadilan, dan kebenaran. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah individu

yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban

atas apa yang telah diamanatkan dan diperbuat kepada pihak yang terkait. Poin

adil dan kebenaran dalam ayat tersebut yang berarti  setiap transaksi yang

dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan  benar.

2.5.6 Surah Al-Israa’ Ayat 35
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35. dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan

neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik

akibatnya. (QS. Al-Israa’ : 35)

Dari ayat tersebut Allah memerintahkan untuk menyempurnakan

pengurkuran dalam bentuk pos-pos yang disajikan dalan neraca. Islam

mewajibkan melakukan pencataan untuk menjadi bukti dilakukan sebuah

transaksi yang menjadi dasar nantinya dalam menyelesaikan persoalan dan untuk

menjaga agar tidak terjadi manipulasi/ penipuan baik dalam transaksi maupun

transaksi.

2.6 Penelitian Terdahulu

Bukti penelitian empiris yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan

akan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No Penelitian Terdahulu
Variabel

Independen
Variabel
dependen

Hasil Penelitian

1 Marsidatul Hasanah
(2013)
Pengaruh ukuran
perusahaan, financial
leverage, dan  kebijakan
dividend terhadap praktik

Ukuran
peusahaan,
financial
leverage, dan
kebijakan
dividend

Praktik
perataan
laba

Ukuran
perusahaan
berpengaruh
terhadap perataan
laba. Sementara
itu financial
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perataan laba (studi
empiris pada perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia)

yang diukur
dengan
dividend
payout ratio
(DPR)

leverage dan
kebijakan
dividend yang
diukur dengan
DPR tidak
berpengaruh
terhadapa
perataan laba

2 Isnaindiah Dwi Septiany
(2012)
Analisis aktor-faktor
yang mempengaruhi
praktik perataan laba
(studi empiris pada
perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia)

Profitabilitas,
net profit
margin, dan
leverage

Praktik
perataan
laba

Profitabilitas, net
profit margin, dan
leverage
mempunyai
pengaruh yang
dignifikan
terhadap praktik
perataan laba.

3 Lusi Christiana (2012)
Faktor-faktor yang
memepengaruhi praktik
perataan laba pada
perusahaan Manufaktur
yang terdaftar di BEI

Ukuran
perusahaan,
profitabilitas,
dividend
payout ratio,
dan financial
leverage

Praktik
perataan
laba

Ukuran
perusahaan,
profitabilitas,
dividend payout
ratio, dan
financial leverage
tidak berpengaruh
terhadap praktik
perataan laba.

4 Andreas Dwi Setiawan
(2011)
Faktor-faktor yang
mempengaruhi  perataan
laba (income smoothing)
pada perusahaan
keuangan yang terdaftar
di BEI

Besaran
perusahaan,
financial
leverage, dan
net profit
margin
(NPM)

Praktik
perataan
laba

Penelitian ini
besaran
perusahaan dan
financial leverage
tidak terbukti
berpengaruh
terhadap perataan
laba, berbeda
dengan net profit
margin (NPM)
yang terbukti
berpengaruh
terhadap pertaan
laba.

5 Sri Widodo (2011)
Analisis perataan laba
dan faktor-faktor yang
mempengaruhi pada
perusahaan manufaktur

Besaran
perusahaan,
net profit
magin,
operating

Praktik
perataan
laba

Penelitian ini
hanya operating
profit margin
yang terbukti
berpengaruh
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yang terdaftar di Bursa
Efek Jakarta

profit
margin, dan
return on
asset

signifikan
terhadap praktik
perataan laba,
berbeda dengan
besaran
perusahaan, net
profit margin, dan
return on asset
tidak berpengaruh
terhadap praktik
perataan laba.

6 Fatmawati dan Atik
Djajanti
Pengaruh ukuran
perusahaan,
profitabilitas, dan
financial leverage
terhadap praktik perataan
laba pada perusahaan
manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2009-
2011

Ukuran
perusahaan,
profitabiltas,
dan financial
leverage

Praktik
perataan
laba

Ukuran
perusahaan,
profitabilitas, dan
financial leverage
terbukti
berpengaruh
secara signifikan
terhadap praktik
perataan laba.

7 Igan Budiasih (2009)
Faktor-faktor yang
mempengaruhi praktik
perataan laba

Ukuran
perusahaan,
profitabilitas,
financial
leverage, dan
dividend
payout ratio

Praktik
perataan
laba

Ukuran
perusahaan,
profitabilitas, dan
dividend payout
ratio berpengaruh
terhadap perataan
laba. Sementara
financial leverage
tidak berbengaruh
terhadap perataan
laba.

Sumber : Berbagai jurnal

2.7 Pengujian Hipotesis

2.7.1 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Praktik Perataan Laba

Ukuran perusahaan hanya terbagi ke dalam tiga kategori yaitu perusahaan

besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Ukuran perusahaan adalah

suatu skala, yaitu dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut



32

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

Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada log aktiva. Sebuah perusahaan

yang ukurannya besar dan sahamnya tersebar luas, biasanya memiliki kekuatan

tersendiri dalam menghadapi masalah bisnis dan kemampuan perusahaan untuk

menghasilkan  laba lebih tinggi karena usaha atau bisnisnya didukung oleh asset

peralataan yang memadai dan sebagainya dapat diatasi.

Menurut Ashari (2004) dalam Juniarti dan Corolina (2005), perusahaan-

perusahaan berukuran kecil dan besar masing-masing mempunyai pengaruh

sendiri terhadap perataan laba, perusahaan lebih besar akan mendapatkan

pengawasan yang lebih dari pemerintah dan masyarakat, biasanya perusahaan

lebih besar melakukan perataan laba karena ingin menghindari pajak jika laba

yang dihasilkan terlalu besar. Perusahaan besar diperkirakan akan menghindari

fluktuasi laba yang terlalu drastis, sebab kenaikan laba yang drastis akan

menyebabkan bertambahnya pajak. Sebaliknya penurunan laba yang drastis akan

memberikan image yang kurang baik. Oleh karena itu perusahaan besar

diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan tindakan

perataan laba (Nasser dan Herlina 2003:294) dalam Juniarti dan Corolina (2005).

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Murtanto (2004) yang

mengatakan bahwa perusahaan yang lebih besar kurang memiliki dorongan untuk

melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil

karena perusahaan-perusahaan yang lebih besar diteliti dan dipandang lebih kritis

oleh para investor.
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Penelitian yang berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan

berpengaruh terhadap perataan laba yaitu penelitian yang dilakukan oleh Moses

(1987) dalam Faizah (2009). Penelitian lain juga mengatakan bahwa ukuran

perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap perataan laba oleh .sejalan

dengan penelitian Pradipta dan Yulius (2012) juga menemukan ukuran

perusahaan berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Tetapi Widodo (2011)

menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik

perataan laba. Dari uraian tersebut menghasilkan hipotesis :

H1 : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba.

2.7.2 Pengaruh ROA  terhadap Praktik Peratan Laba

Return on asset merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk

mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan

dalam aset yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan

keuntungan. Nilai return on asset (ROA) yang semakin tinggi akan menunjukkan

bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba di masa yang akan datang sehingga

memberikan informasi penting bagi investor sebagai pertimbangan dalam

menanamkan modalnya. Sebaliknya nilai return on asset yang rendah

mencerminkan tingkat profitabilitas perusahaan yang buruk. Menurut Assih dkk,

2000 dalam Budiasih, 2009 perusahaan yang memiliki ROA yang lebih tinggi

cenderung melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih

rendah karena manajemen tahu akan kemampuan untuk mendapatkan laba pada

masa yang akan datang sehingga memudahkan dalam menunda atau mempercepat

laba.
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Penelitian yang berhasil membuktikan bahwa return on asset (ROA)

berpengaruh terhadap praktik  perataan laba diantaranya oleh Septiany (2012),

Dewi (2012), Riska (2011), sedangkan penelitian  lain yang dilakukan oleh

wirdayanti (2009) menemukan bahwa return on asset (ROA) tidak berpengaruh

terhadap perataan laba. Berdasarkan uraian tersebut menghasilkan hipotesis :

H2 : ROA berpengaruh terhadap praktik perataan laba.

2.7.3 Pengaruh leverage Perusahaan terhadap Praktik Perataan Laba

Leverage perusahaan menunjukkan proporsi penggunaan hutang untuk

membiayai investasinya. Dengan leverage yang tinggi manajemen perusahaan

cenderung melakukan praktik perataan laba, karena apabila perusahaan memiliki

hutang yang besaruntuk mengelola perusahaan, maka investor juga akan

mempertimbangkan untuk menanam investasinya didalam perusahaan tersebut,

karena apabila total hutang lebih besar dari jumlah asset yang dimiliki maka

investor akan khawatir mengenai kemampuan perusahaan untuk memberikan

deviden yang layak kepada pemegang saham. Karena laba yang diperoleh

perusahaan nantinya yang utama untuk melunasi hutang kepada kreditor

kemudian pembagian deviden kepada investor.

Sedangkan bagi pihak kreditor akan cenderung memberikan kredit pada

perusahaan dengan pertumbuhan laba yang stabil, karena pertumbuhan laba yang

stabil akan memberikan keyakinan bahwa perusahaan akan membayar hutangnya

dengan lancar. Kreditor akan cenderung menghindari perusahaan yang

menghasilkan laba dengan pertumbuhan laba yang tidak stabil karena kreditor

tidak ingin uang yang dipinjamkannya memiliki risiko yang terlalu besar yakni
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tidak kembali atau tidak lancer sehubungan dengan hutang jangka panjang.

Terkait dengan kepercayaan kreditor dimasa yang akan datang apabila perusahaan

memiliki hutang yang memiliki hutang yang lebih besar dibandingkan dengan

total asset yang dimiliki. Menurut Sartono (2001) dalam Budiasih (2009) leverage

sebagai rasio solvabilitas yang dikaitkan dengan perataan laba dimana

penggunaan utang akan mempengaruhi tindakan perataan laba. Kreditor

cenderung memberikan kredit pada perusahaan yang labanya stabil, karena jika

laba berfluktuasi kecenderungan uang yang dipinjamkannya memiliki resiko yang

besar. Oleh karena itu manajemen melakukan tindakan praktik  perataan laba,

agar rasio leverage lebih rendah dari rasio yang sebenarnya. Bila rasio leverage

perusahaan rendah maka para investor akan menanamkan modalnya. Oleh Karena

itu, manajemen cenderung melakukan praktik perataan laba apabila perusahaan

memiliki leverage yang tinggi.

Penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa leverage perusahaan

berpengaruh terhadap praktik perataan laba adalah Prabayanti dan Yasa, Septiany

(2012) dan Dewi (2010). Sedangkan Faiza (2009) menemukan bahwa leverage

perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Berdasarkan uraian tersebut

dapat menghasilkan hipotesis :

H3 : Leverage berpengaruh terhadap praktik perataan laba.

2.7.4 Pengaruh Net Profit Margin terhadap Praktik Perataan Laba

Menurut (Salno dan Baridwan 2000) dalam (Suwito dan Herawaty 2011),

net profit margin diduga mempengaruhi perataan laba, karena secara logis margin

ini terkait langsung dengan objek perataan laba. Net profit margin dapat diartikan
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sebagai suatu pengukuran dari setiap satuan nilai penjualan yang tersisa setelah

dikurangi oleh seluruh biaya, termasuk bunga dan pajak. Rasio ini mengukur

hubungan penjuaan dengan laba bersih. Net profit margin mengukur kemampuan

perusahaan dalam rangka memberikan return kepada pemengang saham preferen

dan pemegang saham biasa.

Jika laba tidak mencukupi, tentu perusahaan tidak akan dapat memberikan

keuntungan yang layak pada investor. Apabila net profit margin relative stabil

maka akan semakin baik operasi perusahaan karena perusahaan akan

menggunakan internal financial untuk mengoperasikan perusahaan, dengan cara

ini dapat mengurangi penggunaan hutang. Net profit margin merupakan

kemampuan perusahaan dalam menghitung laba bersih dalam tingkat penjualan

tertentu yang berhubungan terhadap kepercayaan principal. Net profit margin

yang tinggi cenderung akan melakukan perataan laba karena perusahaan

mengetahui kemampuan dalam menghasilkan laba bersih sehingga perusahaan

dapat menunda atau mempercepat laba.

Penelitian yang dilakukan Setiawan (2011) dan Septiany (2012)

menemukan bahwa net profit margin berpengaruh terhadap praktik perataan laba.

Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh Faizah (2009) net profit margin

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Dari uraian

tersebut dapat menghasilkan hipotesis :

H4 : Net profit margin berpengaruh terhadap perataan laba.

2.7.5 Pengaruh Devidend Payout Ratio terhadap Praktik Perataan Laba
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Dividend payout ratio (DPR) merupakan persentase dari laba yang

didistribusikan sebagai dividen. Rasio ini merupakan kebijakan dividen yang

dibayarkan kepada investor. Besarnya nilai rasio tersebut menunjukkan

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba berdasarkan modal saham

tertentu. Pemberian dividen tercermin dari dividen payout ratio saham perusahaan

yang diperoleh dari dividen yang diberikan perusahaan dibagikan dengan laba

bersih perusahaan.

Purwanto (2005) dalam Noviana (2012) menyimpulkan bahwa dividend

payout ratio sangat mempengaruhi perilaku perataan laba. Hal ini dikarenakan

kebijakan dividen akan mempunyai implikasi yang signifikan pada pengambilan

keputusan investor maupun investasi potensial dalam pembelian saham

perusahaan.  Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sartono dalam Budiasih

(2009), menyatakan bahwa semakin besar dividend payout ratio menggambarkan

semakin banyak laba yang dihasilkan oleh perusahaan, begitu pula untuk

sebaliknya.Selain itu investor lebih menyenangi perusahaan-perusahaan yang

memberikan dividend yang besar. Oleh karena itu, semakin besar dividend payout

ratio semakin mendorong manajer untuk melakukan praktek perataan laba.

Peneliti yang meneliti mengenai pengaruh Dividend Payout Ratio terhadap

perataan laba adalah Marsidatul (2013), Budiasih (2009), dan Santoso dan Salim

(2012).Pada penelitian yang dilakukan oleh Budiasih (2009) dan Santoso dan

Salim (2012) menemukan bahwa dividend payout ratio berpengaruh terhdap

perataan laba. Berdasarkan uraian tesebut menghasilkan hipotesis :

H5 : Deviden payout ratio berpengaruh terhadap perataan laba.
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2.7.6 Pengaruh Ukuran Perusahaan, ROA, leverage, net profit margin, dan

dividend payout ratio Secara Simultan terhadap Praktik Perataan

Laba

Hipotesis sebelumnya menjelaskan secara individu bahwa variabel yang

digunakan dalam penelitian ini berpengaruh terhadap perataann laba. Faizah

(2009) meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba secara

bersama-sama (simultan). Dan hasil penelitinannya menyatakan bahwa secara

bersama-sama berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.

Dari penjelasan di atas, maka diusulkan hipotesis sebagai berikut :

H6 : Ukuran Perusahaan, ROA, leverage, net profit margin, dan dividend

payout ratio berpengaruh secara bersama terhadap perataan laba.

2.8 Desain Penelitian

Untuk dapat mengetahui hubungann antara variabel independen dan

variabell dependen yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai

berikut.

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran hubungan antara variabel

Ukuran Perusahaan

Profitabilitas Perusahan

Net Profit Margin

Leverage Perusahaan

Perataan Laba (Income
Smoothing)

Dividend Payout Ratio


