
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Laporan Keuangan 

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan merupakan ringkasan dari suatu proses pencatatan, 

merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama 

tahun buku yang bersangkutan. Laporan keuangan ini dibuat oleh manajemen 

dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya oleh para pemilik perusahaan. Disamping itu laporan keuangan dapat 

juga digunakan untuk memenuhi tujaun-tujuan lain yaitu sebagai laporan kepada 

pihak-pihak di luar perusahaan. 

 Pengertian laporan keuangan menurut Kieso et al. (2007:2) yaitu: 

 “Financial statment are the principal means through which a company 

communicates its financial information to those outside it. Financial statements 

most frequently provided are the balance sheet, the income statement, the 

statement of cash flows and the statement of owners or stockholder’s equity. Note 

disclosure is an integral part of each financial statement.” 

 Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan 

merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama pada pihak-

pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan yang sering disajikan adalah neraca, 

laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas pemilik atau pemegang 

saham. Selain itu catatan atas laporan keuangan atau pengungkapan juga 

merupakan bagian integral dari setiap laporan keuangan. 



 Pengertian laporan keuangan menurut PSAK No. 1 Revisi Tahun 2010 

Paragraf 15, yaitu:”Suatu penyajian terstuktur dari posisi keuangan dan kinerja 

keuangan suatu entitas.” 

Secara umum laporan keuangan yang disusun oleh manajemen terdiri dari: 

1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan yang menunjukan 

keadaan keuangan suatu perusahaan pada akhir periode.  

2. Laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan yang menunjukan 

pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya dari suatu unit usaha selama 

periode. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode, menunjukkan total laba rugi 

komprehensif selama suatu periode yang diatribusikan kepada pemilik 

entitas induk dan pihak non pengendali.  

4. Laporan arus kas, laporan yang menunjukan tentang informasi yang 

relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan 

selama satu periode. Arus kas ini diklasifikasikan menjadi tiga aktivitas 

yaitu oprasional, investasi dan pendanaan. 

5. Catatan atas laporan keuangan, berisi informasi tambahan atas apa yang 

disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan 

komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan 

perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan 

memberikan penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam 

laporan keuangan tersebut dan informasi mengenai pos-pos yang tidak 

memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. 



6. Laporan posisi keuangan pada awal periode komperatif yang disajikan 

ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif 

atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika 

entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. 

2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan 

 Laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tidak hanya sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan, namun mempunyai 

beberapa tujuan. Menurut PSAK No. 1 Tahun 2009 Paragraf 13, tujuan laporan 

keuangan dinyatakan sebagai berikut : 

 “Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian 

besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.” 

2.1.3 Pemakai Laporan Keuangan 

 Pemakai laporan keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa pihak yaitu 

investor, kreditor, karyawan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat secara umum 

pada dasarnya pihak-pihak tersebut dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar 

yaitu pihak internal dan eksternal. Pihak-pihak tersebut menggunakan laporan 

keuangan tersebut untuk kebutuhan yang berbeda-beda kebutuhan informasinya 

meliputi : 

1. Investor, mereka membutuhkan informasi untuk menentukan apakah harus 

membeli, menahan, atau menjual investasi. Pemegang saham juga tertarik 



pada informasi yang memungkinkan mereka untuk menilai kemampuan 

perusahaan untuk membayar deviden. 

2. Kreditor, kreditor tertarik dengan informasi keuangan yang 

memungkinkan mereka untuk memutuskan apakah pinjaman serta 

bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. 

3. Karyawan, karyawan dan kelompok-kelompok yang mewakili mereka 

tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas perusahaan. 

Mereka juga tertarik dengan informasi yang memungkinkan mereka untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa, manfaat 

pension, dan kesempatan kerja. 

4. Pelanggan, para pelanggan berkepntingan dengan informasi mengenai 

kelangsungan hidup (going concern) perusahaan, terutama kalau mereka 

terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan atau tergantung pada 

perusahaan. 

5. Pemerintahan, pemerintahan dan berbagai lembaga yang berada di bawah 

kekuasannya berkepentingan dengan alokasi sumber daya dan karena itu 

berkepentingan dengan aktivitas perusahaan. Mereka juga membutuhkan 

informasi untuk memutuskan aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan 

pajak, dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional dan 

statistik lainnya. 

6. Masyarakat, laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan 

menyediakan informasi kecenderungan (trend)  dan perkembangannya 

terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya. 



Di pihak-pihak tersebut, manajemen merupakan pihak yang berkewajiban 

menyusun laporan keuangan karena mereka di dalam perusahaan dan merupakan 

pengelola aktiva perusahaan secara langsung. Di lain pihak pemegang saham, 

kreditor, dan pemerintahan sebagai pihak yang menanamkan modalnya pada 

perusahaan, memberikan pinjaman pada perusahaan serta memiliki kepentingan 

dalam kaitannya untuk memperoleh dana pembangunan dalam bentuk pajak 

merupakan pihak-pihak yang sangat berkepentingan dengan informasi laporan 

keuangan yang disiapkan oleh manajemen, tetapi tidak menyusun laporan 

keuangan. 

Diantara pihak-pihak yang disebutkan yang disebutkan di atas, terdapat 

pertentangan kepentingan antar kelompok internal dan eksternal yang dapat 

mendorong timbulnya konflik yang merugikan bagi pihak-pihak yang 

bertentangan tersebut. Pertentangan yang dapat terjadi antara pihak-pihak tersebut 

antara lain : 

1. Manajemen berkeinginan meningkatkan kesejahteraannya sedangkan 

pemegang saham berkeinginan meningkatkan kekayaannya. 

2. Manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan 

bunga rendah sedangkan kreditor hanya ingin memberi kredit sesuai 

dengan kemampuan perusahaan. 

3. Manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan 

pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin. 

 

 



2.2  Laba 

2.2.1 Pengertian Laba 

 Laba sebagai indikator kinerja perusahaan merupakan fokus utama dari 

pelaporan keuangan modern. Laba diartikan sebagai suatu peningkatan dalam 

ekuitas pemilik yang dihasilkan dari operasi yang menguntungkan sedangkan 

penurunan dalam ekuitas pemilik yang dihasilkan dan operasi perusahaan yang 

tidak menguntungkan disebut sebagai rugi, laba merupakan bottom line  dari suatu 

laporan rugi laba, disebut sebagai bottom line  karena posisi laba merupakan yang 

paling bawah didalam suatu laporan rugi laba. Beberapa pengertian laba 

dikemukan oleh beberapa ahli seperti yang didefinisikan oleh Belkaoui (2006) 

yaitu: 

“Keuntungan merupakan kenaikan ekuitas (aktiva bersih) yang berasal 

dari transkasi yang bersifat insidentil atau tidak sering terjadi pada perusahaan 

serta dari semua transaksi dan kejadian lain serta keadaan yang mempengaruhi 

entitas kecuali yang berasal dari pendapaan yang diperoleh dari pemilik atau 

penanaman modal oleh pemilik perusahaan.” 

FASB (Financial Accounting Standard Board) sendiri dalam Statement of 

Financial Accounting Concept No.3 mendefinisikan laba sebagai : 

“…income is the change in equity (net assets) of an entity duting a period 

from transactions and events and circumstance from non owner sources it 

includes all change in equity during a period except those resulting from 

investment by owner and distributions to owners.”  

Pendapatan merupakan perubahan ekuitas (aktiva bersih) dari suatu entitas 

selama periode dari transaksi, peristiwa, dan keadaan dari sumber-sumber non 

pemilik mencakup semua perubahan ekiutas selama periode kecuali yang 

dihasilkan dari investasi oleh pemilik dan distribusi kepada pemilik. 



2.2.2 Tujuan dan Manfaat Laba 

 J.R. Hicks menyatakan tujuan laba dalam Schroeder & McCullen 

(1991:59) : 

 “The purpose of income calcutation in practical affairs is to give people 

an indication of the amount which they can consume without improverishing 

themselves. Following out this idea it could seem that we cought to define a man’s 

income as the maximum value which he can consume during a week, and still 

expect to he as well off at the end of the week as he at the beginning.” 

 Tujuan utama pelaporan laba adalah untuk memberikan informasi yang 

berguna bagi mereka yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Tetapi 

tujuan yang lebih khusus harus dirinci untuk lebih memahami pelaporan laba. 

tujuan laba yang lebih khusus ini meliputi penggunaan laba sebagai pengukuran 

efisiensi manajemen, penggunaan angka laba historis untuk membantu 

meramalkan keadaan usaha dan distribusi dividen di masa yang akan datang dan 

penggunaan laba sebagai pengukuran keberhasilan serta sebagai pedoman 

pengambilan keputusan manjerial di masa yang akan datang. 

 Menurut Study Group on Bussines Income  dalam Schroeder & McCullen 

(1991:59) kegunaan laba adalah : 

1. Income is used as the basis of one of principal forms of taxation. 

2. Income is used in public report as a measure of the success of a 

corpration’s operations. 

3. Income is used as a criteria for the determinations of the availability of 

devidends 

4. Income is used as a guide to trusted changed with distributing income to a 

life which preserving the principal for remainderman. 

5. Income is used as a guide to management of an enterprise in the conduct 

of us affairs. 

Seperti yang dikutip dalam Suwardjono (2005:456) laba akuntansi dengan 

berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain sebagai indikator 



efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan 

dalam tingkat kembalian atas investasi (rate of return on invested capital), 

pengukur prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen, dasar penentuan 

besarnya pengenaan pajak, alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu 

negara, dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik, 

alat pengendalian terhadap debitor dalam kontrak utang, dasar kompensasi dan 

pembagian bonus, alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan, dan 

dasar pembagian dividen. 

Secara umum perhitungan laba umumnya mempunyai dua tujuan, yaitu : 

1. Tujuan internal 

Tujuan ini berhubungan dengan usaha pimpinan mengarahkan aktivitas 

perusahaan pada kegiatan yang menguntungkan. Informasi mengenai laba 

tersebut dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengevaluasi aktivitas 

operasi perusahaan dalam periode lalu dan melakukan analisis untuk 

memperbaikinya demi meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba. 

2. Tujuan Eksternal 

Perhitungan laba ini ditunjukan untuk memberikan pertanggungjawaban 

manajemen kepada para pemegang saham, kreditor, keperluan pajak, dan 

pihak lain yang berkepentingan atas informasi laba tersebut. 

2.2.3 Manajemen Laba 

Secara singkat Scott (2003) mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah 

tindakan yang dilakukan melalui pilihan kebijakan akuntansi untuk memperoleh 



tujuan tertentu, misalnya untuk memenuhi kepentingan sendiri atau meningkatkan 

nilai pasar perusahaan mereka.  

Berdasarkan teori akuntansi positif, ada beberapa motivasi yang 

melatarbelakangi manajemen untuk melakukan manajemen laba, seperti yang 

dijelaskan dalam Watts dan Zimmerman (1986) antara lain:  

1. Memaksimalkan bonus (Bonus Plan Hypothesis);  

Kompensasi atau bonus yang berdasarkan pada besarnya laba dilaporkan 

akan mamotivasi manajemen dengan menggunakan prosedur akuntansi 

guna memaksimalkan imbalan atau bonus yang akan diterimanya. 

2.  Memenuhi persyaratan tertentu dalam kontrak hutang (Debt Covenants 

Hypothesis);  

Leading contracts merupakan kontak pinjaman jangka panjang yang 

memiliki kewajiban (convenants) untuk memproteksi kreditor dari 

tindakan manajemen yang dapat merugikan mereka, seperti pembagian 

dividen yang berlebihan, pinjaman tambahan, dan tindakan lainnya yang 

membahayakan kepentingan kreditor. Oleh karena itu, pelanggaran atas 

debt convenants  dapat menimbulkan biaya yang besar bagi perusahaan 

sehingga perusahaan termotivasi akan melakukan earnings management 

untuk menghindari pelanggaran tersebut. 

3. Motivasi politik (Political Motivation Hypothesis) 

Motivasi earnings management biasanya terjadi pada perusahaan-

perusahaan yang sangat besar karena aktivitasnya berkaitan langsung 

dengan publik dan juga terjadi pada perusahaan-perusahaan yang 

merupakan industri strategis, seperti minyak dan gas dan public utility 



lainnya, terutama yang erat kaitannya dengan isu monopoli. Perusahaan-

perusahaan tersebut cenderung menggunakan kebijakan dan prosedur 

akuntansi yang bertujuan untuk menurunkan laba (income decreasing). 

Hal ini dilakukan untuk mengurangi sorotan publik.  

Beberapa penelitian lain juga menjelaskan motivasi dalam melakukan 

manajemen laba diantaranya adalah motivasi pasar modal karena adanya insentif 

bagi manajer untuk memanipulasi laba dengan tujuan mempengaruhi kinerja 

harga saham dalam jangka pendek. Motivasi lain adalah mengurangi/menghindari 

pajak. Scott (2003) mengungkapkan bahwa motivasi perrpajakan merupakan salah 

satu alasan utama perusahaan melakukan manajemen laba dan selain itu 

perusahaan melakukan manajemen laba karena adanya pergantian CEO. Beberapa 

pola manajemen laba menurut Scott (2003):  

1. Taking a Bath 

Pola ini terjadi pada saat perusahaan melakukan reorganisasi, termasuk 

pergantian CEO. Jika perusahaan harus melaporkan kerugian, manajemen 

akan melaporkan nilai kerugian yang lebih yang lebih besar dengan tujuan 

untuk meningkatkan laba di masa yang akan datang. 

2.  Income Minimization 

Pola ini hampir sama dengan taking a bath namun tidak dilaksanakan 

secara ekstrim dan dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi 

yang mempunyai dampak mengurangi (income decresing). 

3. Income Maximization 

Pola ini dapat dilakukan dengan melakukan creative acquisition 

accounting yaitu perusahaan pengakuisi mengklasifikasian sebagian harga 



beli kemudian segera dihapuskan sehingga mengurangi biaya amortisasi 

harga beli sehingga laba di masa akan datang meningkat. 

4. Income Smoothing. 

Bentuk earnings management ini merupakan yang paling digemari oleh 

manajer. Jika manajer termasuk tipe risk-averse, maka mereka lebih suka 

mengurangi variabilitas bonus sehingga cenderung melakukan perataan 

laba. Perusahaan mungkin juga akan melakukan perataan laba bersihnya 

untuk pelaporan eksternal. Hal ini ditunjukan untuk penyampaian 

informasi ke pusat dalam meramalkan pertumbuhan laba jangka panjang 

perusahaan. 

Dari beberapa pola manajemen laba menurut Scott (2003) tersebut 

menjelaskan bahwa manajemen laba menambah bias dalam laporan keuangan dan 

dapat mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai sepenuhnya 

pada angka laba hasil rekayasa tersebut. Bahkan aktivitas manajemen laba juga 

dinyatakan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dan kadangkala 

merupakan indikasi terjadinya tindakan illegal yang serius dalam pelaporan 

keuangan. 

2.3  Perataan Laba (Income Smoothing) 

2.3.1 Pengertian Perataan Laba 

 Perataan laba adalah salah satu hipotesis yang digunakan untuk 

menjelaskan manajemen laba. Definisi income smoothing  menurut Beidelman 

yang dikutip Belkaoui (2000:49) adalah : 

 “Smoothing or reported earnings may be defined as the international 

dampening or fluctuations about some level of earnings that is currently 



considered to be normal for a firm. In this sense smoothing represents an attempt 

on the part of the firm’s management to reduce abnormal in earnings to the extent 

allowed under sound accounting and management principle”. 

 Lebih lanjut Koch (1981:574) mendefinisikan perataan laba sebagai : 

 “Income smoothing can be defined as a means used by management to 

diminish the variability of a stream of reported income numbers relative to some 

perceived target stream by the manipulation of artificial (accounting) or real 

(transactional  variables.” 

 Penelitian yang dilakukan oleh Assih dan Gudono (2000:39) 

mengungkapkan pengertian dari perataan laba sebagai berikut : 

“Perataan laba merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mengurangi variabilitas laba yang dilaporkan agar dapat mengurangi risiko pasar 

atas saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga pasar 

perusahaan”.  

Setelah melihat pengertian perataan laba diatas, maka disimpulkan 

perataan laba merupakan tindakan menormalisasikan laba untuk mengurangi 

flukturasi laba yang dilaporkan untuk mencapai tingkat tertentu yang diinginkan 

perusahaan atau yang dianggap normal oleh perusahaan. 

 Salah satu teori yang mendasari penelitian praktik perataan laba adalah 

Teori Keagenan (agency theory). Jin dan Machfoedz (1998) mengemukakan 

bahwa terjadinya praktik perataan laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan 

antara pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (pemegang saham, 

kreditor, dan pemerintah), sehingga pihak-pihak akan berusaha untuk 

mengoptimalkan kepentingannya terlebih dahulu. Pertentangan yang dapat terjadi 

diantara pihak-pihak tersebut adalah : 

1. Manajemen berkepentingan meningkatkan kesejahterannya, sedangkan 

pemegang saham berkeinginan meningkatkan kekayannya. 



2. Manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan 

bunga rendah, sedangkan kreditur hanya ingin memberi kredit sesuai 

dengan kemampuan perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan media yang digunakan manajemen untuk 

memberikan pertanggungjawaban kepada pihak eksternal, seperti pemegang 

saham, kreditor, maupun pemerintah. Berkaitan dengan laporan keuangan, 

investor lebih cenderung memberikan perhatian terhadap laba. Bagi manajemen 

seringkali tidak penting untuk melaporkan laba maksimal dan lebih cenderung 

melaporkan laba yang dianggap normal bagi perusahaan untuk beberapa periode. 

Dalam perataan laba, manajer mempunyai suatu wacana jangka panjang, yaitu 

menggeser keuntungan saat ini dengan kemungkinan di masa yang akan datang. 

Manajer melaporkan laba lebih rendah ketika laba yang dapat direalisasikan 

tinggi, dan melaporkan laba lebih tinggi ketika laba yang didapat direalisasikan 

lebih rendah. 

2.3.2 Tipe Perataan Laba 

 Assih dan Gudono (2000), menggolongkan income smoothing kedalam 

dua tipe, yaitu: 

a. Perataan alami (natural smoothing), yaitu perataan laba yang terjadi akibat 

proses menghasilkan laba. 

b. Perataan laba yang disengaja (intentionally smoothing), perataan yang 

desengaja merupakan hasil dari artificial smoothing dan real smoothing. 

Artificial smoothing muncul ketika manajemen memanipulasi waktu 

pencatatan akuntansi untuk menghasilkan perataan laba. Artificial smoothing 



merupakan implementasi penerapan prosedut-prosedur akuntansi untuk 

memindahkan beban dan atau pendapatan dari suatu periode ke periode lain. Real 

smoothing muncul ketika manajemen melakukan tindakan untuk mengendalikan 

kejadian 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 

yang dilaporkan. 

2.3.3 Motivasi Perataan Laba 

 Hepworth, dalam Belkaoui (2006:193), menyatakan bahwa motivasi 

dibalik perataan termasuk meliputi perbaikan hubungan dengan kreditur, investor, 

dan pekerja, sekaligus pula penurunan siklus bisnis melelui proses psikologis. 

 Dipandang dari sisi manajemen, Salno dan Baridwan (2000) menjelaskan 

bahwa perataan laba pada dasarnya bertujuan untuk : 

1. Mengurangi total pajak terutang. 

2. Meningkatkan kepercayaan diri manajer yang bersangkutan karena 

penghasilan yang stabil mendukung kebijakan deviden yang stabil pula. 

3. Meningkatkan hubungan antara manajer da karyawan karena pelaporan 

penghasilan yang meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya 

tuntutan kenaikan gaji dan upah. 

4. Siklus peningkatan dan penurunan penghasilan dapat ditandingkan dan 

gelombang optimisme dan pesimisme dapat diperlunak. 

Perataan laba dilakukan oleh manajemen karena ada kebutuhan untuk 

menetralisir ketidakpastian dan mengurangi flukturasi laba yang dilaporkan. 



Flukturasi atas laba dan tidak dapat diprediksinya laba yang merupakan penentu 

risiko pasar atas laba. 

2.3.4 Sasaran Perataan Laba 

 Barnea et al. (1976) dikutip dalam Belkaoui (2000:59) membedakan tiga 

dimensi perataan laba sebagai berikut : 

1. Perataan melalui terjadinya peristiwa dan/atau pengakuan (smoothing 

through even’s accurence and/or recognition), dapat menentukan waktu 

terjadinya transaksi sedemikian rupa sehingga efek transaksi tersebut 

terhadap income akan cenderung memperkecil variasinya dari waktu ke 

waktu. Waktu terjadinya peristiwa yang direncanakan (misalnya riset dan 

pengembangan) sebagian besar akan merupakan fungsi dari aturan 

akuntansi yang mengatur tentang pengakuan akuntansi terhadap peristiwa 

tersebut. 

2. Perataan melalui alokasi dari waktu ke waktu (smoothing through 

allocation over time), berkaitan dengan terjadinya dan pengakuan suatu 

peristiwa, manajemen memiliki kebebasan yang lebih untuk 

mengendalikan penentuan periode yang dipengaruhi oleh kuantifikasi 

peristiwa tersebut. 

3. Perataan melalui klasifikasi (smoothing through classification) manajemen 

berkeinginan untuk mengurangi variasi dalam operating income, maka 

item-item yang mempengaruhi operating income tersebut akan dimasukan 

dalam non-operating income. 



Menurut Jin dan Machfoedz (1998) instrumen yang digunakan dalam 

perataan laba antara lain pendapatan, dividen, perubahan dalam kebijakan 

akuntansi, biaya pensiun, pos luar biasa, kredit pajak investasi, depresiasi dan 

biaya tetap, perbedaan mata uang, klasifikasi akuntansi dan pencadangan. 

Instrumen tersebut digunakan manajemen untuk melakukan perataan laba karena 

informasi yang didapat manajemen lebih dalam dibandingkan pihak-pihak lain 

misalkan investor, kreditor, karyawan dan lain-lain. Contohnya pada biaya 

pensiun, dengan adanya biaya pension tentunya akan mengurangi laba sehingga 

sebisa mungkin manajemen menekan biaya pension agar laba tetap besar atau 

tetap pada posisinya sehingga menguntungkan bagi manajemen tetapi merugikan 

bagi karyawan. Selain itu misalnya pada dividen, investor sangat menginginkan 

dividen, agar menarik investor manajemen melakukan perataan laba agar laba 

yang dihasilkan terlihat stabil  dan diminati investor. Investor menyukai laba yang 

tidak berfluktuatif karena jika berfluktuatif investor akan sulit meramalkan 

kelangsungan perusahaan tersebut. Begitu juga dengan pendapatan, manajemen 

dapat melakukan pemanipulasian laba dari pendapatan yang diperoleh perusahaan 

misalnya dengan penjualan pada tahun tersebut rendah tetapi dilaporkan penjualan 

pada tahun tersebut tinggi akibat dari penjualan tersebut akan menimbulkan laba 

yang tinggi/tetap dari tahun sebelumnya sehingga laba yang dihasilkan tidak 

berflukturasi. 

Selain itu Simpson (1969) menyatakan instrumen yang dapat digunakan 

dalam perataan laba adalah dividen yang diterima dari Unconsolidated 

Subsidiaries, penjualan aktiva tetap dan investasi jangka panjang , investment tax 

credit, unusual gain and loses, investment in the common stock of other firm, 



transaksi investasi dari nonsubsidiaries investment, discretionary 

accrual, dan extra – ordinary items. Sementara Brashaw dan Eldin (1989) 

memperlihat kemungkinan perbedaan kurs pertukaran untuk tujuan perataan laba 

melalui alokasi dan klasifikasi (Assih dan Gudono, 2000 : 38). Batov (1993) 

dalam Assih dan Gudono (2000) menjelaskan instrumen-instrumen tersebut 

terkadang tidak menjadi bahan penilaian oleh investor, salah satu contohnya pada 

penjualan aktiva tetap dan investasi jangka panjang karena manajer dapat memilih 

periode pengakuan atas kejadian tersebut. Hal ini memungkinkan adanya 

kesempatan bagi manajer untuk memanipulasi laba melalui penetapan waktu 

penjualan aktiva tetap dengan biaya yang relatif rendah.  

2.3.5 Teknik Merekayasa Laba 

 Foster (1986) mengatakan bahwa unsur-unsur laporan keuangan yang 

sering dipakai untuk perataan laba adalah : 

1. Unsur Penjualan 

a. Unsur pembuatan faktur 

Misal : penjualan yang sebenarnya untuk periode yang akan datang, 

pembuatan fakturnya dilakukan pada periode ini dan dilaporkan sebagai 

penjualan pada periode ini. 

b. Pembuatan pesanan atau penjualan fiktif 

c. Downgrading (penurunan) produk, misalnya, dengan cara 

mengklasifikasi produk yang belum rusak ke dalam kelompok produk 

rusak dan selanjutnya dilaporkan telah terjual dengan harga lebih 

rendah dari sebenarnya. 

 



2. Unsur Biaya 

a. Pemecahan  faktur 

Contohnya faktur untuk sebuah pembelian atau pesanan dipecah 

menjadi beberapa pembelian atau pesanan dan selanjutnya dibuat 

beberapa faktur dengan tanggal yang berbeda kemudian dilaporkan 

dalam beberapa periode akuntansi. 

b. Mencatat biaya dibayar dimuka (prepayment) sebagai biaya  

Contohnya melapor biaya advertensi dibayar dimuka untuk tahun 

depan sebagai biaya advertensi tahun ini. 

 Wild et al. (2005) menyatakan teknik untuk merekayasa laba dapat 

dilakukan dengan cara : 

1. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi dengan cara 

manajemen mempengaruhi laba melalui judgment terhadap estimasi 

akuntansi antara lain : estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun 

waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi 

biaya garansi dan lain-lain, misalnya dengan cara mengubah estimasi 

kurun waktu depresiasi aktiva tetap menjadi lebih panjang dari yang 

seharusnya sehingga biaya depresiasi menjadi lebih kecil dan dengan 

begitu laba akan bertambah.  

2. Mengubah metode akuntansi 

Contoh: mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode straight 

line ke double declining. Dengan melakukan perubahan metode akuntansi 

misalnya perubahan dari straight line method ke double declining method, 

manajer melakukan perubahan tersebut biasanya pada saat titik pertemuan 



antara garis straight line method dan double declining method  sehingga 

jika manajemen melakukan perubahan metode akuntansi tersebut maka 

mengakibatkan depreciation expense menjadi lebih rendah pada tahun 

berikutnya sehingga laba yang didapatkan menjadi lebih besar. 

3. Menggeser periode biaya atau pendapatan 

Contoh : rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain : 

 Mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian sampai 

periode akuntansi berikutnya. 

 Mempercepat/menunda pengeluaran untuk promosi sampai periode 

akuntansi berikutnya. 

 Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat/menunda 

pengiriman tagihan periode akuntansi berikutnya. 

 Mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan 

 Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba 

 Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak dipakai. 

Jika manajemen melakukan pergeseran biaya atau pergeseran misalkan 

dengan cara melakukan penundaan pengeluaran untuk periode sampai 

akhir periode untuk menekan biaya sehingga biaya yang dikeluarkan 

berkurang atau menjadi lebih sedikit untuk tujuan tertentu sehingga laba 

yang dihasilkan aka terlihat menjadi lebih besar. 

2.3.6 Metode Pendeteksian Perataan Laba 

Adapun metode pendeteksian perataan laba dapat dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu : 



Tabel 2.1 

Metode Pendeteksian Perataan Laba 

No Nama Peneliti 

(Tahun) 

Metode Pendeteksian 

1. Copeland (1968) 1. Mendapatkan informasi langsung dari 

manajemen melalui interview, kuesioner, 

dan pengamatan 

2. Menanyakan kepada pihak lain yang 

mempunyai hubungan dengan perusahaan 

(missal: akuntan publik perusahaan 

bersangkutan) 

3. Melakukan analisis terhadap laporan 

keuangan dan atau laporan kepada lembaga 

pemerintah (ex-post data) 

2 Imhoff (1977) Imhoff menetapkan sales sebagai variable 

independen dengan asumsi bahwa sales bukan 

meruakan objek perataan. Imhoff meregresikan 

income  dan sales berdasarkan waktu diman: 

Income = ∝  + 𝛽  𝑡𝑖𝑚𝑒  𝑑𝑎𝑛  

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝛼 +  𝛽 (𝑡𝑖𝑚𝑒)  

Imhoff kemudian menetapkan variabilitas sebagai 

ukuran dari R
2
 untuk setiap regresi tersebut di atas. 

Imhoff menentukan keberadaan perilaku income 

smoothing berdasarkan criteria-kriteria sebagai 



berikut : 

a. Aliran laba yang stabil dan asosiasi yang 

lemah antara sales dan income 

b. Terdapat suatu aliran income yang stabil 

dan aliran sales yang berubah-ubah 

3 Eckel (1981) Membandingkan variabilitas laba dengan 

variabilitas penjualan, dimana jika kovarian (CV) 

laba lebih kecil atau kurang dari kovarian (CV) 

penjualan, maka perusahaan tersebut dikategorikan 

sebagai Non-income smoothers (tidak melakukan 

income smoothing) 

𝐶𝑉∆𝑖 < 𝐶𝑉∆𝑖= income smoothers 

𝐶𝑉∆𝑖 > 𝐶𝑉∆𝑖= Non-income smoothers 

2.3.6 Model Eckel 

 Dari tiga model pendeteksian laba, yaitu Copeland (1968), Imhoff (1977), 

dan Eckel (1981), yang paling umum dan banyak digunakan oleh para peneliti 

dari berbagai negara untuk mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok 

income smoothers (melakukan income smooting) atau non-income smoothers 

(tidak melakukan income smoothing) adalah model Eckel (1981). Model Eckel ini 

membandingkan kovarian laba (CV∆𝐼) dengan kovarian penjualan (CV∆𝑆), mana 

yang lebih besar. Suatu perusahaan dikategorikan sebagai income smoothers jika 

kovarian labanya lebih kecil dari kovarian penjualan (CV∆𝐼 < CV∆𝑆) dan 

sebaliknya, jika CV∆𝐼 > CV∆𝑆 maka perusahaan dikategorikan sebagai non 

income smoothers. ∆𝐼 merupakan perubahan laba dalam satu periode, ∆𝑆 



merupakan perubahan penjualan/pendapatan dalam satu periode. CV merupakan 

koefisien variasi dari variable, yaitu standar deviasi ∆𝐼 𝑎𝑡𝑎𝑢 ∆𝑆 dibagi dengan 

rata-rata ∆𝐼 𝑎𝑡𝑎𝑢 ∆𝑆. 

Koefisien variasi (coefficient of variation/CV) dimaksud di atas, untuk 

penjulan/pendapatan (sales/revenue) dan laba (income), dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

CV∆𝐼 =
𝜎∆𝐼

∆𝐼
 

CV∆𝑆 =
𝜎∆𝑆

∆𝑆
 

Keterangan : 

𝜎∆𝐼  = Standar deviasi perubahan laba dalam satu periode 

𝜎∆𝑆  = Standar deviasi perubahan penjualan/pendapatan dalam satu periode 

∆𝐼  = Rata-rata perubahan laba dalam satu periode 

∆𝑆  = Rata-rata perubahan penjualan/pendapatan dalam satu periode 

 Penggunaan model Eckel dalam rangka menentukan apakah suatu 

perusahaan melakukan praktik income smoothing atau tidak melakukan praktik 

income smoothing dalam berbagai penelitian empiris terdahulu adalah 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 

1. Model Eckel ini telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik 

diluar negeri maupun di Indonesia. 



2. Laba yang digunakan dalam Model Eckel ini adalah laba yang 

sesungguhnya terjadi atau tidak menggunakan proyeksi laba, sehingga 

laba yang digunakan dalam perhitungan akan bersifat objektif. 

3. Penjualan/pendapatan yang digunakan adalah penjualan/pendapatan bersih 

yang sesungguhnya terjadi. 

Selain hal-hal tersebut diatas, Ashari dkk. (1994) juga mengungkapkan 

kelebihan-kelebihan model Eckel, yaitu antara lain: 

1. Objektif dan didasarkan pada perhitungan statistik yang dapat 

menghasilkan pemisahan yang jelas antar perusahaan perata laba dengan 

buka perata laba. 

2. Tidak tergantung pada prediksi laba, dan pembuatan model yang 

diperlukan untuk penetapan laba yang diharapkan, pengujian biaya, atau 

pertimbangan subjektif lainnya. Biasanya, pembuatan model pengharapan 

(expectation models) sulit dilakukan dan dapat menghasilkan kesimpulan 

yang mengandung kesalahan. 

3. Model Eckel tersebut mengukur perataan dengan cara merata-ratakan 

pengaruh beberapa variabel peralatan dan untuk mengindentifikasi 

perataan diperlukan waktu lebih dari satu periode. 

2.4 Profitabilitas 

 Profitabilitas merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai pengukur 

kinerja manajemen perusahaan dan pengukur efisiensi modal. Profitabilitas 

merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan. Rasio 



rentabilitas atau rasio profitabilitas menunjukan keberhasilan perusahaan dalam 

menghasilkan keuntungan dimasa yang akan datang. 

Brigham dan Houston (2001:303), profitability is the ability of a firm to 

generate earnings. It is measured relative to a number of bases, sucs as assets, 

sales, and investment”. Brigham dan Houston mengartikan profitabilitas sebagai 

kemampuan suatu perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaan, profitabilitas 

diukur dengan membandingkan laba yang diperoleh perusahaan dengan sejumlah 

perkiraan yang menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan seperti perusahaan, 

penjualan dan investasi, sehingga dapat diketahui efektivitas pengelolaan 

keuangan dan aktiva oleh perusahaan. 

Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan laba. Rasio Profitabilitas dapat dihitung dengan 

menggunakan tiga pendekatan yaitu : 

1. Marjin laba atas penjualan (Profit Margin on Sales) 

Profit margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini biasa 

diinterprestasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-

biaya (ukuran efisiensi) pada periode tertentu (Hanafi dan Halim, 

2000:84). Marjin ini merupakan ukuran keuntungan penjualan perusahaan 

setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan (Horne dan 

Wachowicz, 1997:147). Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih 

dengan penjualan. 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 =  
Laba setelah pajak 

Total Penjualan
 



2. Pengembalian atas total aktiva (Return On Asset/ROA) 

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih 

berdasarkan tingkat asset (Hanafi dan Halim, 2000:84). Horne dan 

Wachowicz (1997:147) mengatakan, rasio ini adalah rasio keuntungan 

yang menghubungkan laba dengan investasi. Rasio pengembalian atas 

total aktiva dihitung dengan membagi laba bersih sesudah pajak dengan 

total aktiva. 

𝑅𝑂𝐴 =  
Laba setelah pajak 

Total Asset
 

3. Pengembalian atas ekuitas saham biasa (Return On Equity/ROE) 

Rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa mengukur pengembalian 

atas ekuitas saham biasa atau tingkat pengembalian atas investasi 

pemegang saham (Brigham dan Houston, 2001:91). Return On Equity 

(ROE) sering disebut sebagai rentabilitas modal sendiri (Return on 

Common Equity). ROE mengukur kemampuan perusahaan dalam 

mengasilkan modal saham tertentu. Rasio ini merupakan ukuran 

profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham (Hanafi dan Halim, 

2000:85). 

𝑅𝑂𝐸 =  
Laba setelah pajak 

Total Equity
 

Dalam penelitian ini menggunakan return on asset (ROA). Munawir 

(2002:269), “Return On Asset merefleksikan seberapa banyak perusahaan telah 

memperoleh hasil atas sumber daya keuangan yang ditanamkan oleh perusahaan”. 

 Rasio ROA ini sering dipakai manajemen untuk mengukur kinerja 

keuangan perusahaan dan menilai kinerja oprasional dalam memanfaatkan sumber 



daya yang dimiliki perusahaan. Nilai ROA yang semakin mendekati 1, berarti 

semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aktiva yang ada dapat 

menghasilkan laba. Dengan kata lain semakin tinggi nilai ROA maka semakin 

baik kinerja keuangan perusahaan tersebut.  

 Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA menunjukan 

kemampuan atas modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang 

dimiliki untuk menghasilkan laba. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan 

dalam kondisi negatif pula atau rugi, hal ini menunjukan kemampuan dari modal 

yang diinvestasikan secara keseluruhan belum mampu untuk menghasilkan laba. 

 Pengukuran kinerja keuangan perusahaan dengan ROA memiliki 

keuntungan yaitu ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana 

seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini. 

Laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan laba rugi dan neraca. 

Keunggulan lain yang didapat dari pengukuran kinerja ROA adalah perhitungan 

ROA sangat mudah dihitung dan dipahami. ROA juga merupakan denominator 

yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab 

terhadap profitabilitas dan unit usaha. Dalam pengukuran kinerja keuangan 

perusahaan, setiap unit organisasi yang ada dalam perusahaan dapat menggunakan 

ROA untuk mengetahui profitabilitas dari setiap unit usaha. 

2.5 Risiko Keuangan 

Solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh 

kewajibannya, yang diukur dengan membuat perbandingan seluruh kewajiban 

terhadap seluruh aktiva dan perbandingan seluruh kewajiban terhadap ekuitas. 



 Tingkat solvabilitas ini diukur dengan menggunakan Financial Leverage. 

Suatu perusahaan dikatakan solvable apabila perusahaan tersebut mempuyai 

aktiva atau kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya. 

Sebaliknya apabila jumlah aktiva tidak cukup atau lebih kecil dari pada jumlah 

hutangnya, berarti perusahaan tersebut dalam keadaan insolvable.  

Dalam mempertimbangkan pengaruh risiko keuangan terhadap praktek 

perataan laba yang dilakukan manajemen perusahaan, model penelitian ini 

menggunakan tingkat Financial leverage (LEV) sebagai proksi atas risiko 

keuangan perusahaan. Menurut Sartono (2001:263) menyatakan bahwa : 

  “Financial Leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki 

beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan 

yang lebih besar daripada beban tetapnya sehingga akan meningkat 

keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham.” 

  sedangkan Riyanto (1995:375) menyatakan bahwa : 

  “Financial leverage yaitu penggunaan dana dengan beban tetap itu 

adalah dengan harapan untuk memperbesar pendapatan perlembar saham”. 

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya memerlukan dana yang cukup agar 

operasional perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Perusahaan yang kekurangan 

dana akan mencari dana untuk menutupi kekurangannya akan dana tersebut. Dana 

tersebut bisa diperoleh dengan cara memasukan modal baru dari pemilik perusahaan 

atau dengan cara melakukan pinjaman ke pihak di luar perusahaan. Apabila perusahaan 

melakukan pinjaman kepada pihak di luar perusahaan maka akan timbul utang sebagai 

konsekuensi dari pinjamannya tersebut dan berarti perusahaan telah 

melakukan financial leverage.  Financial leverage atau rasio leverage keuangan yang 

dihitung dengan : 



𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑇𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡
 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑈𝑡𝑎𝑛𝑔

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
 

Penelitian ini menggunakan Debt To Total Asset Ratio karena rasio ini 

menunjukkan besarnya hutang yang digunakan untuk membiayai aktiva yang 

digunakan oleh perusahaan dalam rangka menjalankan aktivitas operasionalnya. 

Semakin tinggi proporsi debt relatif terhadap total asset meningkatkan risiko 

perusahaan.  

Financial leverage menunjukan risiko suatu perusahaan sehingga 

berdampak pada ketidakpastian suatu harga saham, financial leverage 

menunjukan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang dengan asset yang 

dimilikinya. Apabila financial leverage tinggi menunjukan risiko finansial atau 

risiko kegagalan untuk mengembalikan pinjaman semakin tinggi, dan sebaliknya 

apabila financial leverage rendah maka risiko financial atau risiko kegagalan 

perusahaan untuk mengembalikan pinjaman akan semakin rendah. 

2.6 Nilai Perusahaan 

 Nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap perusahaan. Nilai 

perusahaan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai nilai pasar karena nilai 

perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum 

apabila harga saham perusahaan meningkat (Hasnawati, 2005a dan 2005b). Nilai 

perusahaan dalam penelitian ini dikonfirmasikan melalui Price Book Value 



(PBV). Definisi Price Book Value adalah harga pasar saham biasa dibagi nilai 

buku per lembar saham 

𝑃𝐵𝑉
𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑟𝑒

𝑏𝑜𝑜𝑘 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑎𝑟𝑒
 

Menurut Gallagher dan Andrew Jr (1997) : 

 “The Market to Book Value ratio is the market price per share of a 

company’s common stock dividen by the accounting book value per share ratio. 

The book value per share ratio is the amount of common stock equity on the firm’s 

balance sheet dividend by the number of common shares outstanding.” 

 

 Rasio Price Book Value menggunakan nilai buku per lembar saham yang 

menggambarkan jumlah ekuitas pemegang saham (Gittman, 2000:298).  Rasio 

harga pasar terhadap nilai buku merupakan rasio penilaian yang penting. Salah 

satu artinya adalah menunjukan nilai bahwa pasar keuangan berkaitan erat 

manajemen dan organisasi perusahaan yang sedang beroprasi. Dalam beberapa 

pengertian lain, nilai buku merupakan biaya historis dari harta fisik perusahaan. 

Perusahaan yang sehat dengan manajemen dan organisasi yang kuat dan berfungsi 

secara efisien akan memiliki nilai pasar lebih tinggi daripada, atau paling tidak 

sama dengan nilai buku dari harta fisiknya. 

 Penilaian harga saham dengan menggunakan pendekatan Price Book 

Value ini memiliki beberapa keunggulan menurut Damodaran (2001), yaitu : 

 “The first is that Book Value provides a relatively stable intuitive measure 

of value which can be compare to the market price. The second is that, given 

reasonably consistent accounting standards across similar firms. Price Book 

Value ratio can be compared across similar firms for sign of under or over 

valuation. Finally even firms with negative earnings which cannot be valuated 

using Price Earnings Ratio, can be evaluated using Price Book Value ratio.” 

 Pendekatan Price Book Value  memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

pendekatan PER (Price Earning Ratio) yakni dapat digunakan untuk menilai 

perusahaan yang mengalami kerugian. Seperti kita tahu bahwa bisnis sangat 



dinamis, adakalanya karena faktor-faktor lingkungan bisnis yang kondusif, 

perusahaan dapat menarik keuntungan. Namun adakalanya dalam suasana kacau 

perusahaan dapat mengalami kerugian. 

2.7 Stuktur Kepemilikan 

 Menurut Jensen & Mecling (1976) struktur kepemilikan saham adalah 

proporsi kepemilikan institusional dan manajemen oleh karena itu untuk 

mengurangi agency cost  dilakukan dengan cara meningkatkan kepemilikan. 

Stuktur kepemilikan saham dapat dibedakan menjadi dua yaitu stuktur 

kepemilikan menyebar (outsider system) dan sruktur kepemilikan terkonsentrasi 

(insider system). Pada bentuk kepemilikan menyebar (banyak pemilik dengan 

presentase kepemilikan yang kecil), konflik keagenan terjadi antara manajer yang 

memiliki posisi kuat serta pemegang saham yang posisinya lemah karena jumlah 

kepemilikan yang relatif kecil. Pada kepemilikan konsentrasi, konflik terjadi 

antara pemegang saham mayoritas dan minoritas. Salah satu bentuk pengaturan 

untuk mengurangi agency cost melalui kombinasi stuktur kepemilikan tertentu 

yang bertujuan untuk membatasi gerak langkah manajemen sehingga dapat 

meningkatkan kinerja perusahan. 

2.7.1 Kepemilikan Manajerial 

 Pihak manajerial dalam suatu perusahaan adalah pihak yang secara aktif 

berperan dalam mengambil keputusan untuk menjalankan perusahaan melalui 

keputusan-keputusan yang diambil. Pihak tersebut adalah mereka yang duduk di 

dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan. Keberadaan manajemen 

perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda, antara lain : pertama, 



mereka mewakili pemegang saham institusi, kedua ,mereka adalah tenaga-tenaga 

professional yang diangkat oleh pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang 

Saham, ketiga, mereka duduk di jajaran manajemen perusahaan karena turut  

memiliki saham. 

 Berdasarkan teori keagenan, hubungan antar manejemen dengan 

pemegang saham rawan untuk terjadinya masalah keagenan. Untuk mengurangi 

masalah keagenan tersebut, salah satunya adalah dengan adanya kepemilikan 

manajerial dan institusional. Menurut Aji dan Mita (2010) dengan adanya 

kepemilikan manajerial, maka manajemen akan merasakan langsung dampak dari 

setiap keputusan yang diambil termasuk dalam menentukan kebijakan hutang 

perusahaan. Kepemilikan manajerial yang semakin meningkat akan membuat 

kekayaan pribadi manajemen semakin terkait erat dengan kekayaan perusahaan 

sehingga manajemen akan berusaha untuk mengurangi risiko kehilangan 

kekayaannya. 

2.7.2 Kepemilikan Institusional 

 Menurut Jensen & Mecling (1976), kepemilikan institutional adalah 

kepemilikan saham oleh pihak-pihak yang terbentuk institusi seperti Bank, 

perusahaan asuransi, perusahaan investasi, dana pension dan institusi lainnya. 

Institusi biasanya dapat menguasai mayoritas saham karena mereka memiliki 

sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. 

Oleh karena itu menguasai saham mayoritas, maka pihak institusional dapat 

melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen secara lebih kuat 

dibandingkan dengan pemegang saham lain. 



 Salah satu cara untuk mengurangi agency cost adalah dengan 

meningkatkan kepemilikan institusional yang berfungsi sebagai monitoring agen. 

Dengan kata lain kepemilikan institutional akan mendorong peningkatan 

pengawasan yang optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini menunjukan 

presentase kepemilikan manajerial, karena kepemilikan manajerial dan 

kepemilikan institutional saling menggantikan sebagi fungsi monitoring. 

 Menurut Jensen dan Mecling (1976) salah satu alat monitoring digunakan 

untuk mengurangi agency conflict adalah meningkatkan kepemilikan institusional. 

Dengan kata lain, peningkatan kepemilikan institusional akan menggantikan 

peranan kepemilikan manajerial dalam melakukan pengawasan terhadap 

perusahaan dalam rangka meminimumkan agency cost dalam perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini menunjukan bahwa 

peningkatan presentase kepemilikan institusional dapat menurunkan prensetase 

kepemilikan manajerial. 

 Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin kuat kendali yang 

dilakukan oleh pihak eksternal terhadap perusahaan. Dengan semakin 

meningkatnya kepemilikan institusional maka diharapkan semakin kuat control 

internal terhadap perusahaan dimana akan dapat mengurangi biaya keagenan. 

Adanya control ini akan menyebabkan manajemen meminimalisir penggunaan 

asset untuk kepentingan pribadinya sehingga mampu meningkatkan kinerja 

manajemen. 

 

 



2.8 Hubungan Perataan Laba dan Profitabilitas 

 Tingkat profitabilitas suatu perusahaan memberikan harapan bagi pihak 

internal maupun eksternal dalam menilai kinerja perusahaan untuk menunjukan 

keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dimasa yang akan 

datang. Maka tidak heran jika manajemen berusaha melakukan perataan laba 

untuk menghindari harapan-harapan pihak-pihak yang terkait. Seperti yang 

dikemukakan Carlson dan Bathala (1997) dalam penelitiannya bahwa tingkat 

profitabilitas perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi tindakan 

pengelolaan laba yang dilakukan oleh manajemen, karena sesuai dengan hipotesa 

biaya politik bahwa tingkat profitabilitas yang semakin tinggi akan 

mengakibatkan tingginya harapan dari regulator dan masyarakat kepada 

perusahaan tersebut untuk memberikan kompensasi kepada mereka berupa 

pembayaran pajak kepada regulator dan program sosial kepada masyarakat 

Sedangkan menurut penelitian Juniarti dan Carolina (2005) menyatakan 

dalam penelitiannya faktor besaran perusahaan, profitabilitas, dan sektor industri 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap terjadinya tindakan perataan laba. Hal ini 

sama seperti yang dikemukan oleh Aji dan Mita (2010), menunjukkan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap praktek perataan laba. 

2.9 Hubungan Perataan Laba dan Risiko Keuangan 

 Risiko keuangan yang dilihat pada kemampuan perusahaan untuk 

memenuhi kewajibannya menjadi salah satu penilaian kreditor selaku pihak yang 

memberikan pinjaman. Hal ini menjadi salah satu motivasi manajemen untuk 

melakukan tindakan perataan karena dimana manajemen menginginkan pinjaman 



dengan bunga yang rendah sedangkan kreditor menginginkan pinjaman dengan 

bunga yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tetapi menurut Bitner dan 

Dolan (1996) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa perusahaan yang 

memiliki risiko keuangan yang tinggi akan menyebabkan manajemen cenderung 

untuk tidak melakukan perataan laba karena perusahaan tidak ingin berbuat 

sesuatu yang membahayakan dalam jangka panjang. Namun berbeda dengan  

Suranta dan Merdistuti (2004) yang meneliti pemilihan kebijakan akuntansi yang 

dilakukan oleh manajemen terhadap tindakan perataan laba dan menyimpulkan 

bahwa pemilihan kebijakan akuntansi tersebut dilakukan untuk menghindari 

pelanggaran atas perjanjian utang, sehingga perusahaan yang memiliki risiko 

keuangan yang tinggi akan cenderung melakukan perataan laba agar terhindar dari 

pelanggaran kontrak atas perjanjian utang. Sama seperti yang disimpulkan oleh 

Aji dan Mita (2010), risiko perusahaan terbukti berpengaruh positif terhadap 

praktek perataan laba. 

2.10 Hubungan Perataan Laba dan Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan menjadi salah satu indikator investor untuk menentukan 

investasinya karena itu nilai perusahaan yang tinggi akan menjadi sorotan para 

investor sebab terlihat dimana perusahaan dapat mencerminkan kemampuan 

perusahaan untuk membayar dividen, karena itu manajemen melakukan perataan 

laba agar nilai perusahannya tetap tinggi dan diminati para investor. Seperti dalam 

penelitian Suranta dan Merdiastuti (2004) yang menyimpulkan bahwa perusahaan 

yang memiliki nilai pasar yang tinggi akan cenderung untuk melakukan perataan 

laba, karena perusahaan akan cenderung menjaga konsistensi labanya agar nilai 



pasar perusahaan tetap tinggi sehingga dapat lebih menarik arus sumber daya ke 

dalam perusahaannya. 

 Aji dan Mita (2010), menyimpulkan bahwa nilai perusahaan terbukti 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

2.11 Hubungan Perataan Laba dan Stuktur Kepemilikan 

Struktur kepemilikan yang umumnya dimiliki oleh manajemen  

perusahaan rentan melakukan perataan laba karena manajemen lebih mengetahui 

informasi yang ada dalam perusahaan. Hal tersebut terbukti dari hasil penelitian 

Brochet dan Gildao (2004) yang menyimpulkan manajemen yang memiliki saham 

perusahaan memiliki informasi lebih banyak tentang perusahaan dibanding 

pemegang saham non-institusi lainnya, dengan demikian memiliki kesempatan 

untuk melakukan perataan laba untuk meminimalisir volatilitas labanya untuk 

meningkatkan kinerja saham perusahaan. 

Spohr (2004) melakukan penelitian terhadap perataan laba antara 

perusahaan privat dan perusahaan publik menyimpulkan bahwa tindakan perataan 

laba banyak dilakukan oleh perusahaan privat daripada perusahaan publik. 

Perusahaan privat tersebut cenderung melakukan perataan laba terhadap estimasi 

pos luar biasa dan kapitalisasi biaya penelitian dan pengembangan. Namun, 

menurut Michelson et al. (2000), menyimpulkan bahwa semakin tinggi 

kepemilikan publik dalam struktur kepemilikan perusahaan, maka perusahaan 

cenderung melakukan perataan laba agar menghasilkan variabilitas laba yang 

rendah yang mengindikasikan risiko yang rendah. Risiko yang rendah ini lah yang 

direspon positif oleh investor.  



Lain hal yang disimpulkan oleh Aji dan Mita (2010), bahwa Besarnya 

kepemilikan publik serta keberadaan kepemilikan manajemen juga terbukti tidak 

berpengaruh positif terhadap perataan laba yang dilakukan perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


