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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Pasar Modal 

2.1.1 Definisi Pasar Modal 

 Pasar modal merupakan salah satu sumber dana eksternal yang utama selain 

supplier yang memberikan kredit jangka pendek ataupun jangka panjang dan kredit 

investasi bank. Oleh karena itu, pasar modal berperan penting dalam memfasilitasi 

pihak pencari dana dan pihak penyedia dana guna mengembangkan dunia usaha 

melalui perdagangan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Menurut Suad 

Husnan (2004:3) mendefinisikan bahwa pasar modal yaitu: 

“Pasar untuk berbagai instrumen keuangan (atau sekuritas) jangka panjang 

yang bisa diperjual belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, 

baik yang diterbitkan pemerintah (public authorities) maupun perusahaan 

swasta.” 

 

Berdasarkan definisi di atas, disebutkan bahwa di pasar modal 

diperdagangkan berbagai komoditas modal sebagai instrumen jangka panjang. 

Komoditas modal tersebut dibagi menjadi dua kelompok yaitu modal hutang dan 

modal sendiri. Modal sendiri adalah surat berharga yang bersifat penyertaan atau 

ekuitas seperti saham, waran, dan right. Sedangkan modal hutang adalah surat 

berharga yang bersifat hutang atau sering juga disebut sebagai surat berharga 

pendapatan tetap (fixed income) seperti obligasi. 
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Sedangkan menurut Rusdin (2008:1) definisi capital market atau pasar modal 

dalam pengertian luas dan pengertian khusus adalah sebagai berikut: 

“Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran 

umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek 

yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 

Pasar modal bertindak sebagai penghubung antara investor dengan 

perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen 

keuangan jangka panjang seperti obligasi, saham, dan lainnya.” 

 

Berdasarkan teori diatas, pasar modal layaknya pasar tradisional yang 

mempertemukan pihak kelebihan dana (pembeli efek) dengan pihak yang kekurangan 

dana (penerbit efek) yang terhimpun dalam wadah jual beli instrumen pasar modal 

hingga terbentuknya permintaan dan penawaran atas efek.  

 

2.1.2 Peranan Pasar Modal 

Selama dasawarsa terakhir, pasar modal mulai menunjukkan peranan penting 

dalam mobilitas dana untuk menunjang pembangunan nasional. Akses dana dari 

pasar modal telah mengundang banyak perusahaan nasional untuk menyerap dana 

dari masyarakat dengan tujuan beragam. 

Menurut Tjiptono Damadji dan Hendy M. Fakhrudin (2002:2), mengenai 

peranan dan manfaat keberadaan pasar modal, yaitu: 

“Pasar modal memiliki peran besar bagi perekonomian suatu Negara karena 

pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan 

fungsi keuangan. Pasar modal dikatakan memiliki fungsi ekonomi karena 

menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan antara pihak 

investor dan pihak issuer. Pasar modal juga dikatakaan memiliki fungsi 

keuangan, karena pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan 

memperoleh imbalan (return) bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik 

investasi yang dipilih”. 
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Berdasarkan definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pasar 

modal memiliki peranan sebagai berikut: 

1. Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi. Dalam hal ini, pasar modal 

menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan 

yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan pihak yang 

memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang 

memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan 

harapan memperoleh imbalan (return), sedangkan pihak issuer (dalam hal ini 

perusahaan) dapat memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi 

tanpa harus menunggu dana dari operasi perusahaan. 

2. Pasar modal memiliki fungsi keuangan. Dalam hal ini perusahaan 

menyediakan dana yang diperlukan oleh para investor dan issuer tanpa harus 

adanya keterlibatan secara langsung pihak-pihak tersebut dalam kepemilikan 

aktiva riil yang diperlukan untuk investasi tersebut. 

 

2.2 Laporan Keuangan 

2.2.1 Definisi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang 

berfungsi bukan hanya sebagai alat pengukur saja tetapi juga berfungsi sebagai dasar 

dalam menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan, dimana informasi dalam 
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laporan keuangan sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

perusahaan tersebut untuk mengambil keputusan ekonomi.  Menurut PSAK No.1 

Paragraf ke 7 (Revisi 2009):  

“Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstuktur dari posisi 

keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. 

 

Riyanto (2008) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah: 

“Alat komunikasi informasi keuangan antara manajemen dengan para 

pemakai laporan (stakeholders) yang digunakan untuk mengukur 

perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu serta mengevaluasi 

kemampuan perusahaan menghasilkan kas dan setara kas sebagai dasar 

pertimbangan pengambilan keputusan empat aktivitas utama perusahaan yaitu 

perencanaan, keuangan, investasi, dan operasi”. 

 

Selanjutnya menurut Fahmi (2011:2): 

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi 

keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan 

sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”. 

 

Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa laporan 

keuangan merupakan alat komunikasi berisi informasi yang menggambarkan kondisi 

keuangan dan kinerja keuangan perusahaan, dimana informasi dalam laporan 

keuangan tersebut berguna bagi pengambilan keputusan oleh para stakeholder. 

 



16 
 

 
 

2.2.2 Komponen Laporan Keuangan  

Setelah adanya konvergensi IFRS (International Financial Reporting 

Standards) di Indonesia tahun 2012, terjadi perubahan komponen laporan keuangan. 

Berikut adalah perubahan komponen laporan keuangan sebelum dan setelah 

konvergensi IFRS.  

Tabel 2.1 

Perubahan Komponen Laporan Keuangan  

Menurut PSAK Lama 

(Sebelum Konvergensi Tahun 2012) 

Menurut PSAK Baru Setelah 

Konvergensi (Tahun 2012) 

1. Neraca  

2. Laporan Laba Rugi 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

1. Laporan Posisi Keuangan 

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif 

3. Laporan Perubahan Ekuitas 

4. Laporan Arus Kas 

5. Catatan atas Laporan Keuangan 

6. Laporan Posisi Keuangan Awal 

Periode 

 

Berikut adalah gambaran umum mengenai keenam komponen laporan 

keuangan setelah adanya konvergensi IFRS. Menurut PSAK No.1 (2009), laporan 

keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini: 

1. Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode; 

Merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai nilai dan jenis 

investasi perusahaan, kewajiban perusahaan kepada kreditur dan ekuitas 

pemilik. Posisi keuangan perusahaan dipengaruhi oleh sumber daya yang 

dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas dan solvabilitas serta kemampuan 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Laporan posisi keuangan 
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perusahaan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menghitung tingkat hasil 

pengembalian, mengevaluasi struktur modal perusahaan, dan 

memperhitungkan likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan.  

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif Selama Periode; 

Laporan laba rugi berfungsi untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan. 

Laporan ini mencerminkan aktivitas operasi perusahaan yang menyediakan 

rincian pendapatan, beban, dan untung/rugi perusahaan untuk suatu periode 

waktu. Laporan laba rugi dapat digunakan untuk mengetahui indikasi 

profitabilitas perusahaan. 

3. Laporan perubahan ekuitas selama periode; 

Laporan ini menyajikan perubahan-perubahan pada pos ekuitas. Laporan 

perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan yang berasal dari transaksi 

dengan pemegang saham seperti setoran modal dan pembayaran dividen, 

menggambarkan jumlah keuntungan dan kerugian yang berasal dari kegiatan 

perusahaan selama periode yang bersangkutan. 

4. Laporan Arus Kas Selama Periode; 

Laporan ini menyajikan dan melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar 

bagi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan secara terpisah 

selama suatu periode tertentu. 
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5. Catatan atas Laporan Keuangan; 

Catatan atas laporan keuangan menyajikan ringkasan kebijakan akuntansi 

penting dan informasi penjelasan lainnya. Dalam PSAK No.1 (2009) 

dinyatakan bahwa: 

“Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atas rincian jumlah 

yang tertera dalam neraca. Laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan 

perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontinjensi dan 

komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang 

diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam PSAK serta 

pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan 

penyajian laporan keuangan secara wajar.” 

 

6. Laporan Posisi Keuangan Pada Awal Periode Komparatif  

Laporan posisi keuangan pada awal periode ini disajikan ketika entitas 

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat 

penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas 

mengklasifikasikan pos-pos dalam laporan keuangannya.  

 

2.2.3 Karakteristik Laporan Keuangan  

Laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki karakteristik kualitatif 

sehingga dapat berguna bagi pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan. 

Berikut adalah karakteristik laporan keuangan menurut Kieso, Warfield, dan 

Weygant (2011:44): 
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1. Dapat Dipahami (Understandability) 

Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus dapat dipahami 

dengan mudah oleh pemakai. 

2. Relevan (Relevance) 

Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila mampu membuat perbedaan 

dalam sebuah keputusan. Jika tidak mempengaruhi keputusan, maka informasi 

tersebut dikatakan tidak relevan terhadap keputusan yang diambil. Suatu 

informasi dalam laporan keuangan dikatakan relevan apabila memenuhi 

fungsi: 

a. Predictive Value 

Informasi yang relevan mampu memberikan nilai prediksi tentang hasil 

akhir kejadian masa lalu, kini, dan masa depan. 

b. Feed Back Value 

Informasi yang relevan dapat membantu pemakai laporan keuangan 

untuk menjustifikasi atau mengoreksi ekspektasi atau harapan masa lalu; 

yaitu, memiliki nilai umpan balik. 

c. Timeliness  

Informasi harus tersedia bagi proses pengambilan keputusan sebelum 

kehilangan kapasitasnya dalam mempengaruhi keputusan. Walaupun 

ketepatan waktu informasi tidak menjamin relevansi, namun relevansi 

tidak akan mungkin tanpa ketepatan waktu. 
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3. Reliabilitas (Realibility) 

Informasi dianggap memiliki kehandalan apabila memenuhi fungsi berikut: 

a. Dapat Diverifikasi (Verifiability) 

Daya uji ditunjukkan ketika pengukur-pengukur independen, dengan 

menggunakan metode pengukuran yang sama, mendapatkan hasil yang 

serupa. 

b. Disajikan Secara Tepat (Representational Faithfulness) 

Ketepatan penyajian berarti bahwa angka-angka dan penjelasan dalam 

laporan keuangan mewakili apa yang betul-betul ada dan terjadi. 

c. Bebas dari Kesalahan dan Bias (Neutrality) 

Netralitas berarti bahwa informasi tidak dapat dipilih untuk kepentingan 

sekelompok pemakai tertentu. Informasi harus ditujukan untuk kebutuhan 

umum pemakai dan tidak memihak pada kebutuhan pihak tertentu. 

Informasi yang disajikan harus factual, benar, dan tidak bias. 

4. Komparabilitas  

Informasi dari berbagai perusahaan dipandang memiliki komparabilitas jika 

telah diukur dan dilaporkan dengan cara yang sama. Informasi keuangan akan 

lebih berguna bagi pemakainya apabila dapat diperbandingkan dengan 

informasi keuangan pada laporan keuangan tahun sebelumnya dan laporan 

keuangan antar perusahaan.  
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5. Konsistensi  

Apabila sebuah entitas mengaplikasikan perlakuan akuntansi yang sama untuk 

kejadian-kejadian yang serupa, dari periode ke periode, maka entitas tersebut 

dianggap konsisten dalam menggunakan standar akuntansi. 

 

2.2.4 Pemakai Laporan Keuangan  

Menurut Harahap (2010:7), pemakai laporan keuangan adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemilik Perusahaan  

Bagi pemilik perusahaan, laporan keuangan dimaksudkan untuk: 

 Menilai prestasi atau hasil yang diperoleh manajemen 

 Mengetahui hasil dividen yang akan diterima 

 Menilai posisi keuangan perusahaan dan pertumbuhannya 

 Mengetahui nilai saham dan laba per saham  

 Sebagai dasar untuk memprediksi kondisi perusahaan di masa mendatang 

 Sebagai dasar untuk mempertimbangkan, menambah, atau mengurangi 

investasi 

2. Manajemen Perusahaan  

Bagi manajemen perusahaan, laporan keuangan berguna sebagai: 

 Alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan kepada 

pemilik 
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 Mengukur tingkat biaya dari setiap kegiatan operasi perusahaan, divisi, 

bagian, atau segmen tertentu 

 Mengukur tingkat efisiensi dan tingkat keuntungan perusahaan, divisi, 

atau segmen 

 Menilai hasil kerja individu yang diberi tugas dan tanggungjawab 

 Menjadi beban pertimbangan dalam menentukan perlu tidaknya diambil 

kebijaksanaan baru 

 Memenuhi ketentuan dalam undang-undang, peraturan, anggaran dasar, 

pasar modal, dan lembaga regulator. 

3. Investor  

Bagi investor, laporan keuangan dimaksudkan untuk: 

 Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan  

 Menilai kemungkinan menanamkan dana dalam perusahaan 

 Menilai kemungkinan menanamkan divestasi (investasi menarik) dari 

perusahaan 

 Menjadi dasar dalam memprediksi kondisi perusahaan di masa depan 

4. Kreditur dan Banker 

Bagi kreditur, banker, atau supplier laporan keuangan digunakan untuk: 

 Menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan baik jangka pendek 

maupun dalam jangka panjang. 
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 Menilai kualitas jaminan kredit/investasi untuk menopang kredit yang 

akan diberikan 

 Menilai dan memprediksi prospek keuntungan yang mungkin diperoleh 

dari perusahaan atau menilai rate of return perusahaan 

 Menilai kemampuan likuiditas, solvabilitas, rentabilitas perusahaan 

sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kredit 

 Menilai sejauh mana perusahaan mengikuti perjanjian kredit yang sudah 

disepakati 

5. Pemerintah dan Regulator  

 Menghitung dan menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar 

 Sebagai dasar dalam penetapan-penetapan kebijakan baru 

 Menilai apakah perusahaan memerlukan bantuan atau tindakan lain 

 Menilai kepatuhan perusahaan terhadap aturan yang ditetapkan  

 Bagi lembaga pemerintah lainnya bisa menjadi bahan penyusunan statistik 

6. Analisis, Akademisi, Pusat Data Bisnis 

Bagi para analis, akademisi, dan juga lembaga-lembaga pengumpulan data 

bisnis, laporan keuangan penting sebagai bahan atau sumber informasi primer 

yang akan diolah sehingga menghasilkan informasi yang akan bermanfaat 

bagi analis, ilmu pengetahuan, dan komoditi informasi. 
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2.2.5 Fungsi Laporan Keuangan  

Karena besarnya peranan laporan keuangan sebagai sarana komunikasi antara 

manajemen dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Standar Akuntansi 

Keuangan (2009) merumuskan tujuan pokok penyusunan laporan untuk perusahaan 

bisnis, yaitu laporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai posisi 

keuangan (asset, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan 

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

besar pengguna laporan keuangan untuk membuat keputusan serta menunjukkan 

pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan 

kepada mereka. 

 

2.2.6 Analisis Laporan Keuangan  

Tujuan utama dari manajemen adalah memaksimalkan nilai perusahaan. 

Untuk mencapai tujuan ini, perusahaan harus memanfaatkan keunggulan dari 

kekuatan perusahaan dan secara berkesinambungan memperbaiki kelemahan-

kelemahan yang ada. Hasil dari analisis laporan keuangan dapat dijadikan gambaran 

sejauh mana kinerja perusahaan yang telah dicapai dan melakukan perbandingan 

dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Banyak teknik yang dapat 

digunakan untuk menganalisa laporan keuangan, namun analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Ukuran Perusahaan  

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana besar atau kecilnya perusahaan 

dapat diklasifikasikan menurut berbagai cara, antara lain melalui total aset, nilai pasar 

saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dapat pula diukur dengan menggunakan 

total aset, penjualan, atau modal dari perusahaan tersebut. Pada dasarnya ukuran 

perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (large firm), 

perusahaan menengah (medium-size) dan perusahaan kecil (small firm). Penentuan 

ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aktiva perusahaan (Machfoedz, 1994 

dalam Ibrahim, 2008). 

Dalam penelitian ini penentuan ukuran perusahaan dihitung dengan 

menggunakan logaritma natural dari total asset, sehingga rumusnya adalah sebagai 

berikut: 

Ukuran Perusahaan (UP) = Ln Total Aset  

 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh 

investor dalam melakukan investasi, karena perusahaan besar dianggap sudah 

mencapai kedewasaan yang mencerminkan bahwa perusahaan tersebut relative lebih 

stabil dan mampu menghasilkan laba. Menurut Budhijono (2006) ukuran perusahaan 

dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal 

yang terorganisir, baik untuk obligasi maupun saham. Semakin besar perusahaan 

maka pendanaan yang dibutuhkan lebih besar sehingga membuat perusahaan 
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berusaha menampilkan performa terbaik lewat kestabilan dan pertumbuhan laba demi 

menarik investor dan kreditur untuk menghimpun dana. 

Wild (2005) menyatakan bahwa perusahaan besar dengan pengawasan tinggi 

dari badan pengawas yang berwenang cenderung menyajikan laporan keuangan yang 

lebih akurat dan reliable sesuai kondisi untuk menghindari tuntutan penipuan. Namun 

fluktuasi laba bagi perusahaan besar yang mendapat banyak perhatian baik dari 

investor, analis, dan pihak lainnya akan membuat image perusahaan menjadi kurang 

baik. Untuk itu perusahaan besar diduga akan melakukan perataan laba agar laba 

yang dilaporkan stabil sepanjang tahun.  

2. Net Profit Margin  

Net Profit Margin merupakan salah satu rasio profitabilitas. Profitabilitas 

merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai 

kinerja manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif 

dalam jangka panjang dan menaksir risiko dalam investasi atau meminjamkan dana 

(Dwiatmini dan Nurkholis, 2001).  

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006:299):  

“Net Profit Margin adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. 

Rasio ini sangat penting bagi manajer operasi karena mencerminkan strategi 

penetapan harga penjualan yang diterapkan perusahaan dan kemampuannya 

untuk mengendalikan beban usaha.” 

 

Net profit margin sering digunakan investor untuk menilai layak atau tidaknya 

investasi terhadap suatu perusahaan, karena di dalam rasio net profit margin terdapat 
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laba bersih setelah pajak, dimana nilai tersebut dapat mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam menghasilkan laba bersih setelah dikurangi beban-beban 

operasional dan pajak. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin 

produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan 

modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan berapa besar persentase 

laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio NPM maka 

dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. 

Rumus untuk menghitung Net Profit Margin yaitu: 

 

Net Profit Margin (NPM) = 
𝐸𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔  𝐴𝑓𝑡𝑒𝑟  𝑇𝑎𝑥

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠
  

 

Para investor pasar modal perlu mengetahui kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan laba. Dengan mengetahui hal tersebut investor dapat menilai apakah 

perusahaan itu profitable atau tidak (Rinati, 2009). 

 

3. Debt to Equity Ratio 

Salah satu jenis dari analisis rasio keuangan adalah rasio leverage yang dapat 

mengukur suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Menurut 

Darsono dan Ashari (2005) leverage adalah:  

“Rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar 

kewajiban jangka panjang jika perusahaan tersebut dilikuidasi dan menilai 

batasan perusahaan dalam meminjam uang.”  
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Perusahaan yang menggunakan dana dengan beban tetap dikatakan 

menghasilkan leverage yang menguntungkan (favorable financial leverage) atau efek 

yang positif jika pendapatan yang diterima dari penggunaan dana tersebut lebih besar 

daripada beban tetap dari penggunaan dana itu. Financial leverage dikatakan rugi 

(unfavorable leverage) jika perusahaan tidak dapat memperoleh pendapatan dari 

penggunaan dana tersebut sebanyak beban tetap yang harus dibayar (Riyanto, 2011). 

Menurut Darsono dan Ashari (2005) terdapat jenis-jenis rasio leverage: 

1. Debt to Assets Ratio (DAR) 

2. Debt to Equity Ratio (DER) 

3. Equity Multiper (EM) 

4. Interest Coverage (IC) atau Interest Earned 

Dari beberapa rasio yang ada, rasio yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Debt to Equity Ratio. Menurut Agnes Sawir (2003:13), pengertian Debt to 

Equity Ratio adalah: 

“Rasio yang menggambarkan perbandingan hutang dan ekuitas dalam 

pendanaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri perusahaan tersebut 

untuk memenuhi seluruh kewajibannya.” 

 

Debt to Equity Ratio (DER) = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐷𝑒𝑏𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang paling umum, selain itu 

komponen yang terdapat dalam DER merupakan kewajiban perusahaan yang dibayar 
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dengan modal sendiri dan dapat menunjukkan secara langsung kemampuan 

perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Dari perspektif 

kemampuan membayar kewajiban jangka panjang, semakin rendah rasio akan 

semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka 

panjangnya.  

 

2.3 Laba 

Setiap perusahaan berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal. Laba 

yang diperoleh perusahaan akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

perusahaan tersebut. Semua perusahaan mengharapkan adanya peningkatan laba yang 

diperoleh dalam setiap tahunnya. Informasi laba umumnya digunakan untuk menilai 

kinerja suatu perusahaan. 

2.3.1 Definisi Laba 

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, dan Terry D. Warfield yang 

diterjemahkan oleh Emil Salim (2002:40) menyatakan bahwa: 

“Keuntungan (laba) adalah kenaikan ekuitas (aktiva bersih) sebuah 

perusahaan yang ditimbulkan oleh transaksi peripheral atau insidentil dan dari 

semua transaksi serta kejadian lainnya dan situasi yang mempengaruhi 

perusahaan selama suatu periode kecuali yang berasal dari pendapatan atau 

investasi oleh pemilik.” 

 

Soemarso (2004:227) menyatakan bahwa: 

“Angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah laba bersih (net income). 

Jumlah ini merupakan kenaikan bersih terhadap modal. Sebaliknya, apabila 
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perusahaan menderita rugi, angka terakhir dalam laporan laba rugi adalah rugi 

bersih (net loss).” 

 

Aliminsyah dan Padji (2009: 222) mengemukakan bahwa: 

“Laba adalah setiap keuntungan, laba, atau manfaat / kelebihan pendapatan 

atas biaya.” 

 

 

Dari definisi-definisi laba diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan laba adalah kelebihan pendapatan atau keuntungan yang diterima oleh 

perusahaan, karena perusahaan telah melakukan pengorbanan untuk kepentingan lain. 

Laba merupakan indikasi keberhasilan suatu badan usaha dalam mengelola asset dan 

modal yang dimilikinya. Keinginan untuk memperoleh laba adalah tujuan utama 

setiap perusahaan.  

 

2.3.2 Kualitas Informasi Laba  

Informasi laba merupakan komponen laporan keuangan perusahaan yang 

bertujuan selain untuk menilai kinerja manajemen, juga untuk membantu 

mengestimasi kemampuan laba yang representative dalam jangka panjang, 

meramalkan laba, menaksir risiko dalam berinvestasi atau kredit, memprediksi arus 

kas masa depan serta memiliki pengaruh besar bagi penggunanya dalam pengambilan 

keputusan.  

Disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No.1 

yang dikutip oleh Ahmed Raihi dan Belkouli (2006:230) yaitu: 
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“Informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir 

kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba membantu 

pemilik atau pihak lain melakukan penaksiran atas earning power perusahaan 

dimasa yang akan datang.” 

 

Sedangkan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam PSAK No.25 

(2009:2) manfaat dari informasi laba yaitu: 

“Informasi laba diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya 

ekonomis yang mungkin dapat dikendalikan di masa depan, menghasilkan 

arus kas dari sumber daya yang ada, dan untuk perumusan pertimbangan 

tentang efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan tambahan sumber daya.” 

 

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa informasi laba sangat penting 

untuk menggambarkan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan dalam 

menjalankan aktifitasnya dalam suatu periode. Bagi pemilik saham dan atau investor, 

laba berarti peningkatan nilai ekonomis (wealth) yang akan diterima, melalui 

pembagian dividen. Informasi laba harus dilihat dalam kaitannya dengan persepsi 

pengambilan keputusan. Karena kualitas informasi laba ditentukan oleh 

kemampuannya memotivasi tindakan individu dan membantu pengambilan keputusan 

yang efektif.  

 

2.4 Manajemen Laba 

2.4.1 Definisi Manajemen Laba 

Widyaningdyah membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu: 

 Definisi sempit  
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Earning management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan 

metode akuntansi. Earning management dalam artian sempit didefinisikan 

sebagai perilaku manager untuk “bermain” dengan komponen 

discretionary accruals dalam penentuan besarnya laba. 

 Definisi luas  

Earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan 

(mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas unit dimana manajer 

bertanggungjawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) 

profitabilitas ekonomi jangka panjang unit tersebut.  

Menurut Assih dan Gudono (2000) mendefinisikan manajemen laba sebagai:  

“Suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan Generally 

Accepted Accounting Principle untuk mengarah pada suatu tingkat yang 

diinginkan atas laba yang dilaporkan.” 

 

Scott (2000) dalam Rahmawati (2006) membagi cara pemahaman atas 

manajemen laba menjadi dua: 

 Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk 

memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, 

kontrak uang, dan political cost (Opportunistic Earnings Management). 

 Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting 

(Efficient Earnings Management), dimana manajemen laba memberi 

manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan 

dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk 
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keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian 

manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui 

manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba dan 

pertumbuhan laba sepanjang waktu.  

Manajemen laba merupakan area yang kontroversial dan penting dalam 

akuntansi keuangan. Manajemen laba tidak selalu diartikan sebagai suatu upaya 

negatif yang merugikan karena tidak selamanya manajemen laba berorientasi pada 

manipulasi laba. Manajemen laba tidak selalu dikaitkan dengan upaya untuk 

memanipulasi data atau informasi akuntansi, tetapi lebih condong dikaitkan dengan 

pemilihan metode akuntansi yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan 

tertentu dalam batasan GAAP. Pihak-pihak yang kontra terhadap manajemen laba, 

menganggap bahwa manajemen laba merupakan pengurangan dalam keandalan 

informasi yang cukup akurat mengenai laba untuk mengevaluasi return dan risiko 

portofolionya (Ashari dkk, 1994 dalam Assih, 2004). 

2.4.2 Motivasi Manajemen Laba  

Menurut Scott (2003:377), motivasi manajemen melakukan tindakan 

pengaturan laba adalah sebagai berikut: 

1. Rencana Bonus (Bonus Scheme) 

Manajer perusahaan yang memiliki rencana bonus akan memilih kebijakan 

akuntansi yang sedikit konservatif dibandingkan dengan manajer perusahaan 

tanpa rencana bonus. Manajer dengan rencana bonus akan menghindari 
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metode akuntansi yang mungkin melaporkan net income lebih rendah. 

Manajer menggunakan laba akuntansi untuk menentukan besarnya bonus, 

cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat memaksimumkan laba.  

Dalam rencana bonus ada istilah bogey dan cap. Bogey merupakan 

tingkat laba minimum untuk memperoleh bonus, sedangkan cap adalah 

tingkat laba maksimum untuk memperoleh bonus. Jika laba diatas cap, ada 

tidaknya bonus tergantung pada kontrak yang dilakukan antara pemegang 

saham dan manajer. Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser laba 

ke periode berikutnya. Jika laba berada di bawah bogey maka manajer akan 

semakin mengurangi laba bersih. Dengan demikian kemungkinan untuk 

mendapatkan bonus di periode berikutnya akan meningkat.  

2. Kontrak hutang jangka panjang (Debt Covenant) 

Kontrak hutang jangka panjang (debt covenant) merupakan perjanjian untuk 

melindungi pemberi pinjaman (lender atau kreditur) dari tindakan-tindakan 

manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti dividen yang berlebihan, 

pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik 

berada dibawah tingkat yang telah ditentukan yang mana semuanya 

menurunkan keamanan atau menaikkan risiko bagi kreditur yang telah ada. 

Motivasi ini sejalan dengan hipotesis debt covenant dalam teori 

akuntansi positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran 

perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi 
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yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan 

sehingga mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran 

kontrak. 

3. Motivasi Politis (Political Motivation) 

Aspek politis tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, khususnya perusahaan 

besar dan strategis, karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak. 

Perusahaan yang berkecimpung dibidang penyediaan fasilitas bagi 

kepentingan orang banyak seperti listrik, air, telekomunikasi, dan sarana 

infrastruktur, secara politis akan mendapat perhatian dari pemerintah dan 

masyarakat. Perusahaan seperti ini cenderung menurunkan laba untuk 

mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran tinggi. 

Tindakan ini dilakukan untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas dari 

pemerintah misalnya subsidi. 

4. Motivasi Perpajakan (Taxation Motivation) 

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan 

mengurangi laba bersih yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang akan 

dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besarnya pajak yang harus 

dibayarkan ke pemerintah. Sebagai contoh, cara yang dilakukan misalnya 

merubah metode pencatatan persediaan menjadi LIFO agar laba bersih yang 

dihasilkan rendah. 
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5. Pergantian Direksi  

Beragam motivasi timbul disekitar waktu pergantian direksi. Sebagai contoh, 

direksi yang mendekati masa akhir penugasan atau pension akan melakukan 

strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian juga 

dengan direksi yang kurang berhasil memperbaiki kinerja perusahaan akan 

cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan 

pemecatannya. 

6. Penawaran Saham Perdana (Initial Publik Offering) 

Ketika perusahaan dinyatakan telah go public, informasi keuangan yang ada 

merupakan sumber informasi penting. Informasi ini dapat digunakan sebagai 

sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan. Untuk mempengaruhi 

keputusan calon investor, maka manajer berusaha menaikkan laba yang 

dilaporkan. Selain itu, motivasi pasar modal juga mempengaruhi dalam 

tindakan manajemen laba. Penggunaan informasi secara luas oleh investor dan 

analis keuangan untuk melindungi nilai sekuritasnya, dapat menciptakan 

dorongan manajer untuk memanipulasi laba dalam usahanya untuk 

mempengaruhi kinerja sekuritas jangka pendek. 

2.4.3 Pola Manajemen Laba  

Scott (2003:383) mengemukakan manajemen laba ke dalam beberapa pola, 

yaitu:  
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1. Taking a bath  

Taking a bath disebut juga big bath, bisa terjadi selama periode dimana terjadi 

tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian 

direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode 

yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi 

yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba pada periode 

yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan. 

 

2. Income minimization  

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif 

meminimumkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh 

profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian secara 

politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan (write off) atas 

barang-barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran 

iklan, riset dan pengembangan yang cepat. 

 

3. Income maximization 

Pola ini dilakukan pada saat laba menurun. Income maximization bertujuan 

untuk memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa 

dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang 

(debt covenant).  
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4. Income smoothing  

Pola ini dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan 

sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada 

umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif lebih stabil. 

5. Timing Revenue dan Expense Recognition 

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan 

dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas 

pendapatan. 

 

2.5 Basis Akrual Akuntansi  

Penggunaan dasar akrual menurut kerangka konseptual yang ditetapkan oleh 

Standar Akuntansi Keuangan (2009) paragraf 22, yaitu: 

“Pada basis akrual pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat 

kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) 

dan dicatat dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan.” 

 

Sedangkan menurut Stice et. Al (2009) menyatakan bahwa: 

“Accrual basis is required by GAAP because it provides a better measure of 

performance than does cash basis accounting. It is a system of accounting in 

which revenues an expenses are recorded as they are earned and incurred not 

necessarily when cash is received or paid.” 

 

Dalam menyusun laporan keuangan, basis akrual dipilih agar laporan 

keuangan lebih informatif dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya, karena 
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laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual tidak hanya memberikan informasi 

transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga 

kewajiban pembayaran kas dimasa yang akan datang serta sumber daya yang 

merepresentasikan kas yang akan diterima dimasa yang akan datang sehingga sangat 

berguna bagi pengambilan keputusan. Namun disisi lain Wild et. Al (2007) 

menyatakan bahwa penggunaan dasar akrual mampu menyebabkan distorsi akuntansi 

akibat pemilihan standar akuntansi berdasarkan proses politik untuk melindungi 

kepentingan. Penggunaan dasar akrual memberikan keleluasan kepada manajemen 

untuk memilih metode akuntansi yang akan digunakan selama tidak menyimpang dari 

standar akuntansi yang berlaku umum. Maka dari itu, manajemen akan memilih 

metode akuntansi yang mampu menghasilkan tingkat earning yang diinginkan, baik 

secara artifisial (melalui metode akuntansi) maupun secara riil (melalui transaksi) 

untuk mengurangi fluktuasi laba agar laba yang dilaporkan stabil dari tahun ke tahun 

yang disebut dengan praktik perataan laba (income smoothing). 

 

2.6 Perataan Laba (Income Smoothing) 

2.6.1 Definisi Perataan Laba (Income Smoothing) 

Koch (1981) dalam Subekti (2005) menyatakan bahwa perataan laba adalah: 

“Cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang 

dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara artificial 

(melalui metode akuntansi) maupun secara riil (melalui transaksi).” 
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Definisi lainnya tentang perataan laba menurut Belkaoui (2006): 

“Perataan laba dapat dipandang sebagai upaya yang secara sengaja 

dimaksudkan untuk menormalkan laba dalam rangka mencapai trend atau 

tingkat laba tertentu.” 

 

Marcus et. al (2009) mendefinisikan perataan laba sebagai: 

“A common form of creative accounting in which managers decrease or 

increase reported income so as to reduce its fluctuative, include not reporting 

a portion of earnings in good years through creating reserves of earning then 

these earnings in bad years.” 

 

Menurut pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa income 

smoothing merupakan suatu bentuk perilaku manajemen dalam memilih metode 

akuntansi untuk mencapai laba yang diinginkan dengan menggeser periode pelaporan 

pendapatan, beban, atau laba dari periode baik ke periode yang dinilai buruk ataupun 

sebaliknya, untuk mengurangi fluktuasi laba agar laba yang dilaporkan cenderung 

stabil dari tahun ke tahun demi memaksimumkan kepentingannya. 

Indeks Perataan Laba (IPL) berfungsi untuk mengelompokkan perusahaan 

sebagai perata laba atau bukan perata laba (Subekti, 2005). IPL dihitung berdasarkan 

pendekatan Indeks Eckel yang dirumuskan sebagai berikut: 

Indeks Perataan Laba = 
𝐶𝑉∆𝐼

𝐶𝑉∆𝑆
  

Keterangan  

∆I  : Perubahan laba dalam satu periode 
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∆𝑆   : Perubahan penjualan dalam satu periode 

CV : Koefisien varian 

Dimana nilai Coefficients of Variant dari penjualan (sales) dan laba (income) 

dihitung dengan rumus:  

 

 

Atau 

 

 

Keterangan 

∆x  : perubahan laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n dengan n-1 

∆X   : rata-rata perubahan laba (I) atau penjualan (S) dengan n-1  

n : banyaknya tahun yang diamati 

 

Perusahaan diklasifikasikan sebagai perata laba jika CV∆I  <  CV∆S  atau 

dengan kata lain perusahaan tersebut memiliki Indeks Eckel < 1, sebaliknya 

perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan bukan perata laba jika CV∆I  >  CV∆S  

atau dengan kata lain perusahaan tersebut memiliki Indeks Eckel ≥ 1.  

2.6.2 Tipe Perataaan Laba  

Berdasarkan penelitian Eckel (1981) terdapat dua jenis perataan laba yaitu 

naturally smooth dan intentionally smooth. Intentionally smooth terbagi atas artificial 

CV ∆I dan CV ∆S =  
𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠  

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑  𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒
 

 

CV ∆I dan CV ∆S =  
  ∆x− ∆X 2

𝑛−1
∶  ∆X 
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smoothing dan real smoothing. Berikut ini adalah gambaran yang digunakan untuk 

memperjelas tipe perataan laba tersebut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Norm Eckel, 1981, The Income Smoothing Hypothesis Revisited, Abacus Vol 17, 

No 1 (dikutip dari Salno dan Baridwan, 2000) 

Gambar 2.1 

Tipe Perataan Laba 

 

Pada Gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa perataan laba digolongkan ke dalam 

2 tipe, yaitu Naturally Smooth dan Intentionally Being Smoothed by Management. 

Naturally smooth (perataan secara alami), perataan ini mempunyai implikasi bahwa 

sifat proses perataan laba itu sendiri menghasilkan suatu aliran laba yang rata tanpa 

ada campur tangan dari pihak lain. 

 

 

Smooth Income 

Stream 

Intentionally 

Being Smoothed 

by Management 

Naturally 

Smooth 

Artificial 

Smoothing 

Real 

Smoothing 
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Intentionally Being Smoothed by Management (perataan yang disengaja) 

dikenal juga dengan designed smoothing, perataan ini berbeda dengan naturally 

smoothing yang terjadi secara alami. Pada designed smoothing, perataan yang terjadi 

diakibatkan adanya intervensi atau campur tangan dari pihak lain, dalam hal ini 

adalah manajemen. Designed smoothing dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu Artificial 

smoothing (accounting smoothing) dan Real smoothing (transactional atau economic 

smoothing. 

 

2.7 Teori Keagenan 

Teori agensi merupakan suatu pendekatan yang dapat menjabarkan konsep 

manajemen laba yang erat kaitannya dengan perataan laba. Teori agensi 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu hubungan kontrak 

(loosely defined) antara pemegang sumber daya. 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005): 

“Teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori 

agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi 

oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan 

antara principal dan agent.” 

 

Dalam teori agensi dinyatakan bahwa hubungan keagenan timbul akibat 

adanya persetujuan antara dua pihak, yaitu principal (pemilik) dan agent 

(manajemen). Dalam hal ini principal memperkerjakan agent untuk melakukan tugas 

demi kepentingan principal, termasuk pendelegasian wewenang dan otorisasi, serta 

pengambilan keputusan dari principal kepada agent.  
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2.7.1 Konflik Kepentingan dan Asimetri Informasi 

Asumsi dasar teori agensi adalah bahwa setiap individu berusaha untuk 

melakukan segala sesuatu secara maksimal untuk mengoptimalkan kepentingannya 

sendiri. Komalasari (1999) menyatakan bahwa salah satu kunci dari teori agensi 

adalah adanya perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen, sehingga semua individu 

bertindak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Adanya tujuan dan 

kepentingan yang berbeda-beda, dimana setiap individu ingin mengoptimalkan 

kepentingan pribadinya, menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dengan 

agen. Pihak principal termotivasi untuk melakukan kontrak dalam rangka 

menyejahterakan dirinya melalui profitabilitas yang pada umumnya diharapkan selalu 

meningkat. Disisi lain, agen termotivasi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan 

psikologisnya (Widyaningdyah, 2001).  

Konflik kepentingan semakin meningkat ketika aktivitas agen sehari-hari 

tidak dapat dimonitor oleh prinsipal, sehingga prinsipal tidak mengetahui apakah 

agen sudah bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal atau tidak (Komalasari, 1999). 

Prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kondisi perusahaan, 

sedangkan agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan 

kerja, dan kondisi perusahaan secara keseluruhan. Hal ini menimbulkan 

ketidakseimbangan informasi dan pengetahuan tentang kondisi perusahaan antara 

prinsipal dan agen. Ketidakseimbangan yang terjadi disebut dengan asimetri 

informasi (information asymmetry).  



45 
 

 
 

Adanya asimetri  informasi mampu mendorong manajemen untuk melakukan 

dysfunctional behavior (perilaku yang tidak semestinya) dengan mempercantik 

laporan keuangan agar sesuai dengan yang diharapkan prinsipal melalui praktik 

perataan laba. Pearce dan Robinson (2008) menyatakan bahwa untuk dapat 

mengantisipasi terjadinya manipulasi informasi, pemegang saham sebagai prinsipal 

dapat melakukan pengendalian terhadap manajemen dengan cara monitoring dan 

kebijakan pemberian reward atau punishment. Pemberian reward dinilai merupakan 

cara yang efektif untuk mengubah perilaku anggota organisasi agar sesuai dengan 

keinginan pemilik. Pemberian reward bisa berupa penghargaan atau insentif dalam 

bentuk bonus yang diharapkan akan memberikan motivasi terhadap manajemen 

dalam melakukan kinerja yang terbaik melalui peningkatan laba dari waktu ke waktu. 

Informasi akuntansi merupakan sarana yang digunakan pemilik untuk mengukur 

kinerja manajemen sebagai dasar pemberian reward. Namun, konsekuensi 

penggunaan informasi laporan keuangan sebagai dasar pemberian reward 

memungkinkan munculnya perilaku yang tidak semestinya (dysfunctional behavior) 

dari pihak manajer dengan memanipulasi informasi akuntasi sedemikian rupa 

sehingga terlihat baik demi memperoleh reward yang dijanjikan.  

 

2.8 Tinjauan Penelitian Terdahulu  

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menguji faktor – faktor yang 

mempengaruhi terjadinya praktik perataan laba yang dilakukan manajemen 
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perusahaan, namun hasil penelitian-penelitian tersebut belum konsisten satu sama 

lain. Adapun penelitian-penelitian terdahulu berkaitan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik perataan laba ditunjukkan melalui Tabel 2.1 berikut: 

 

Tabel 2.2 

Penelitian Terdahulu Tentang Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba 

No. Nama Peneliti Tahun 
Variabel Independen 

yang Diuji 

Variabel Independen 

yang Berpengaruh 

1. 
Juniarti dan 

Corolina 
2005 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, dan 

Sektor Industri 

Perusahaan. 

--- 

2. 
Suwito dan 

Herawaty 
2005 

Jenis Industri, 

Ukuran Perusahaan, 

Rasio Profitabilitas 

Perusahaan, Rasio 

Leverage, dan Net 

Profit Margin. 

--- 

3. Budhijono 2006 

Ukuran perusahaan, 

Profitabilitas, 

Kategori Kelompok 

Usaha, Operating 

Leverage, dan 

Winner or Loser 

Stock. 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, dan 

Winner or Loser Stock 

4. Budiasih 2009 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Financial Leverage,  

dan Dividend Pay 

Out Ratio. 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, dan 

Dividen Pay Out Ratio. 

5. Widaryanti 2009 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Financial Leverage, 

Net Profit Margin, 

dan Varian Nilai 

Saham. 

--- 
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6. Azhari 2010 

Besaran Perusahaan 

(Size), Net Profit 

Margin, dan 

Operating Profit 

Margin. 

Net Profit Margin dan 

Operating Profit 

Margin. 

7. Padang 2010 

Net Profit Margin, 

Return On Asset, dan 

Financial Leverage. 

--- 

8. Santoso 2010 

Net Profit Margin, 

Return On Asset, 

Company Size, 

Financial Leverage, 

dan Debt to Equity 

ratio. 

Net Profit Margin, 

Financial Leverage, 

dan Debt to Equity 

Ratio. 

9. Silviana 2010 

Ukuran Perusahaan, 

Profitabilitas, 

Financial Leverage, 

Net Profit Margin, 

dan Debt to Equity 

Ratio. 

--- 

10. 
Rahmawati 

dan Muid 
2012 

Ukuran Perusahaan, 

Net Profit Margin, 

dan Debt to Equity 

Ratio. 

Ukuran Perusahaan 

 

2.9 Kerangka Pemikiran  

2.9.1 Hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Perataan Laba 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

praktik perataan laba. Salah satu alat ukur untuk mengetahui besarnya perusahaan 

adalah dengan melihat total aset. Ukuran perusahaan secara umum merupakan 

kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan operasi dan berinvestasi guna 

mencari keuntungan bagi perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh 

mengindikasikan bahwa ukuran suatu perusahaan itu besar. Moses (1987) 
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menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih 

besar untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan 

kecil, karena perusahaan-perusahaan besar menjadi subjek pemeriksaan yang lebih 

ketat dari pemerintah dan masyarakat umum.  

Dalam penelitian Siregar (2006) menyimpulkan bahwa manajemen cenderung 

akan memilih kebijakan akuntansi yang menghasilkan laba yang lebih rendah jika 

dihubungkan dengan ukuran perusahaan sebagai proksi atas political visibility, karena 

semakin besar perusahaan semakin rentan pada kebijakan pemerintah dan menjadi 

sorotan para investor, dimana perusahaan yang lebih besar akan dituntut untuk 

memberikan perhatian yang lebih kepada lingkungan sekitar dalam bentuk aktivitas 

Corporate Social Responsibility (CSR) dan kepada pemerintah dalam bentuk 

pembayaran pajak.  

HA.1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik 

perataan laba. 

2.9.2 Hubungan antara NPM dengan Perataan Laba 

Net Profit Margin merupakan bagian dari profitabilitas perusahaan melalui 

pengukuran antara rasio laba bersih setelah pajak dengan total penjualan, dimana laba 

bersih setelah pajak sering digunakan oleh investor dalam pengambilan keputusan 

investasi pada suatu perusahaan. Hal ini yang menyebabkan net profit margin 

menjadi salah satu tujuan perataan laba oleh manajemen perusahaan, untuk 
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mengurangi fluktuasi laba dan menunjukkan kepada pihak luar bahwa kinerja 

perusahaan tersebut efektif. (Azhari, 2010 dalam Rahmawati dan Muid, 2012). 

Net Profit Margin (NPM) mengukur efisiensi laba yang dihasilkan oleh setiap 

rupiah penjualan dan memberikan gambaran laba operasi melalui persentase 

penjualan. Rasio net profit margin menunjukkan seberapa besar persentase dari 

pendapatan atau penjualan perusahaan yang diperoleh menjadi laba bersih. Rasio ini 

dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam melakukan perbandingan 

perusahaan-perusahaan dalam satu sektor industri. Peningkatan pada penjualan tidak 

selamanya baik, karena bisa jadi terjadi peningkatan pada biaya. Dengan Net Profit 

Margin suatu perusahaan tertentu yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan-

perusahaan lain dalam satu sektor industri, maka investor akan cenderung memilih 

perusahaan tersebut, karena semakin tinggi Net Profit Margin, maka menunjukkan 

perusahaan juga memiliki kendali atas biaya yang lebih baik. 

Penelitian yang dilakukan Salno dan Baridwan (2000), menyatakan bahwa net 

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

terkait langsung dengan objek perataan penghasilan. Penggunaan net profit margin 

juga didukung oleh hasil penelitian Beattie et.al (1994), Ronen dan Sadan (1975), 

yang meneliti penggunaan berbagai instrumen laporan keuangan untuk meratakan 

penghasilan.  

HA.2: NPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik perataan laba. 
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2.9.3 Hubungan antara DER dengan Perataan Laba 

Debt to Equity Ratio mencerminkan kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi seluruh kewajiban yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri 

yang digunakan untuk membayar utang, oleh karena itu semakin rendah debt to 

equity ratio akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh 

kewajibannya (Silviana, 2010). Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio 

leverage yang diperoleh melalui total utang dibagi dengan total equity. Semakin 

tinggi rasio leverage berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang 

dibiayai dari hutang. 

Debt to Equity Ratio berhubungan dengan hutang yang diberikan kreditur. 

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan laba yang 

diperoleh perusahaan sebelum memberikan pinjaman kepada perusahaan. Seorang 

kreditur akan memberikan kredit kepada perusahaan yang menghasilkan laba yang 

stabil dibanding perusahaan dengan laba yang fluktuatif. Hal ini karena laba yang 

stabil akan memberikan suatu keyakinan bahwa perusahaan tersebut dapat membayar 

hutangnya dengan lancar. Kreditur cenderung menghindari perusahaan yang 

menghasilkan laba yang berfluktuasi karena kreditur tidak mau uang yang telah 

dipinjamkan kepada perusahaan resikonya terlalu besar yaitu tidak tertagih atau tidak 

kembali, sehingga mendorong perusahaan dalam hal ini manajer untuk melakukan 

praktik perataan laba (Padang, 2010). 

HA.3: DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik perataan laba. 
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2.9.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan, Net Profit Margin, dan Debt to Equity 

Ratio terhadap Perataan Laba 

Laporan keuangan merupakan sarana komunikasi yang berguna sebagai 

penghubung pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Laporan 

keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan suatu perusahaan dan kinerja 

manajemen perusahaan, yang mana informasi tersebut berguna bagi para stakeholder 

dalam pengambilan keputusan. Berbagai informasi mengenai kondisi perusahaan ada 

dalam laporan keuangan, namun seringkali perhatian para pengguna laporan 

keuangan hanya terpusat pada informasi laba. Sebagaimana telah disebutkan dalam 

SFAC (Statement of Financial Accounting Concept) No.1 bahwa informasi laba pada 

umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja atau 

pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba membantu pemilik atau pihak 

lain melakukan panaksiran terhadap earning power perusahaan di masa yang akan 

datang. 

Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujiyantho (2007) menyatakan bahwa 

hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor 

(principal). Dalam teori keagenan (agency theory), hubungan keagenan muncul 

ketika satu orang atau lebih (principal) memperkerjakan orang lain (agent) untuk 

memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan 

keputusan kepada agent tersebut.  
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Sebagai agent, manajer secara moral bertanggung jawab untuk 

mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal), namun disisi lain manajer juga 

mempunyai kepentingan memaksimumkan kesejahteraan mereka. Sehingga ada 

kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik principal. 

Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan 

dimana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 

kemakmuran yang dikehendaki (Conflict of Interest) (Ali, 2002).  

Manajer sebagai pengelola perusahaan memiliki lebih banyak informasi 

mengenai kondisi terkini perusahaan dan prospek perusahaan di masa yang akan 

datang dibandingkan pemilik (principal). Oleh karena itu, manajer berkewajiban 

memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Akan tetapi 

informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan keadaan 

perusahaan yang sebenarnya, kondisi ini disebut asimetri informasi (information 

asymmetry). Asimetri informasi terjadi karena manajer memiliki lebih banyak 

informasi dibanding pihak lain (pemilik atau pemegang saham).  

Asimetri informasi yang terjadi antara manajer dengan pemilik dapat 

memberikan peluang kepada manajer untuk melakukan dysfunctional behavior 

(perilaku yang tidak semestinya) dalam rangka mencapai tingkat kemakmuran yang 

dikehendakinya, yaitu dengan melakukan manipulasi atas laba (earning management) 

salah satunya praktik perataan laba.  
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Praktik perataan laba menurut Koch (1981) dalam Subekti (2005) merupakan 

cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan 

agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara artifisial maupun secara riil. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan 

perataan laba , seperti ukuran perusahaan, net profit margin, dan debt to equity ratio.  

Besaran perusahaan, secara umum dinilai dari besarnya aset perusahaan. 

Perusahaan yang ukurannya lebih besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang 

lebih besar untuk melakukan perataan laba (Suwito dan Herawaty, 2005). Menurut 

ukurannya perusahaan dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis usaha yaitu: besar, 

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

jumlah penjualan, rata-rata penjualan, nilai pasar atas saham perusahaan tersebut, dan 

lain-lain. Dalam penelitian ini ukuran perusahaan didasarkan pada total aset yang 

dimiliki perusahaan, karena pada umumnya besaran perusahaan dinilai dari besarnya 

aset perusahaan.  Berdasarkan political cost hypothesis dalam teori akuntansi positif 

dikemukakan bahwa perusahaan besar cenderung untuk melakukan pengelolaan atas 

laba di antaranya melakukan income decreasing saat memperoleh laba tinggi untuk 

menghindari munculnya peraturan baru dari pemerintah, contohnya menaikkan pajak 

penghasilan perusahaan. Sebaliknya, perusahaan akan melakukan income increasing 

saat memperoleh laba rendah untuk mengurangi perbedaan dari laba yang dihasilkan 

sebelumnya atau laba dimasa depan. 
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Net profit margin yang merupakan bagian dari profitabilitas perusahaan 

melalui pengukuran antara rasio laba bersih setelah pajak dengan total penjualan di 

mana laba bersih setelah pajak sering digunakan oleh investor sebagai dasar 

pengambilan keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan sehingga 

diduga sering dijadikan tujuan perataan laba oleh manajemen untuk mengurangi 

fluktuasi laba dan menunjukan kepada pihak luar bahwa kinerja manajemen 

perusahaan tersebut telah efektif (Azhari, 2010). Semakin besar NPM, maka kinerja 

perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan 

investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini 

menunjukkan seberapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap 

penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan 

perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. 

Debt to Equity Ratio merupakan salah satu rasio leverage yang diperoleh 

melalui total utang dibagi dengan total equity. DER berhubungan dengan hutang yang 

diberikan kreditur. Lai (2005), menyatakan bahwa perusahaan yang dekat dengan 

pelanggaran hutang lebih memungkinkan untuk melakukan manajemen laba. Hal ini 

sesuai dengan hipotesis debt covenant. Semakin tinggi rasio DER perusahaan, 

semakin besar kemungkinan bagi manajer untuk memilih metode akuntansi yang 

dapat menaikkan laba.  

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan laba yang 

diperoleh perusahaan sebelum memberikan pinjaman kepada perusahaan. Seorang 
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kreditur akan memberikan kredit kepada perusahaan yang menghasilkan laba yang 

stabil dibanding perusahaan dengan laba yang fluktuatif. Hal ini karena laba yang 

stabil akan memberikan suatu keyakinan bahwa perusahaan tersebut dapat membayar 

hutangnya dengan lancar. Kreditur cenderung menghindari perusahaan yang 

menghasilkan laba yang berfluktuasi karena kreditur tidak mau uang yang telah 

dipinjamkan kepada perusahaan resikonya terlalu besar yaitu tidak tertagih atau tidak 

kembali, sehingga mendorong perusahaan dalam hal ini manajer untuk melakukan 

praktik perataan laba (Padang, 2010). 

HA.4: Ukuran Perusahaan, NPM, dan DER berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba. 
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Gambar 2.2 

Bagan Kerangka Pemikiran 
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2.10 Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

HA.1: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik 

perataan laba. 

HA.2:  Net Profit Margin (NPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap praktik 

perataan laba. 

HA.3:  Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

praktik perataan laba. 

HA.4:  Ukuran Perusahaan, Net Profit Margin (NPM), dan Debt to Equity Ratio 

(DER) berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 
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