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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Definisi dan Konsep Perataan Laba (Income Smoothing) 

Seluruh komponen dari laporan keuangan dapat digunakan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan, tetapi 

pada kenyataanya perhatian pengguna laporan keuangan lebih tertuju 

pada informasi  laba yang  terdapat dalam laporan laba rugi. Sejalan 

dengan konsep manajemen laba, pembahasan konsep perataan laba juga 

menggunakan kerangka berpikir teori keagenan. Manajemen laba dapat 

diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja, dalam 

batasan General Accepted Accounting Principles, untuk mengarah pada 

suatu tingkatan yang diinginkan atas laba yang dilaporkan. Perataan laba 

termasuk dalam pengertian manajemen laba tersebut, dapat dipandang 

sebagai cara pengurangan variabilitas laba selama periode tertentu atau 

dalam satu periode yang mengarah pada tingkatan yang diharapkan atas 

laba yang dilaporkan (Assih dan Gudono, 2000). Perataan laba timbul 

ketika terjadi konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik.  

Menurut Wulandari dan Purwaningsih (2007) dalam Kris Brantas 

(2011) manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam proses 

penyusunan laporan keuangan eksternal sehingga dapat menaikkan atau 
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menurunkan laba akuntansi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. 

Sedangkan Barnea et al, (1976) dalam Hasanah (2007) mendefinisikan 

perataan laba sebagai pengurangan yang disengaja terhadap fluktuasi 

terhadap beberapa level laba supaya dianggap normal bagi perusahaan. 

Motivasi melakukan manajemen laba menurut (John J. Wild, 

2005:120-122). antara lain : 

a. Perjanjian Insentif 

Banyak perjanjian yang menggunakan angka akuntansi. Misalnya 

perjanjian kompensasi manajer biasanya mencakup bonus berdasarkan 

laba. Hal ini berarti manajer memiliki insentif untuk meningkatkan 

atau mengurangi laba berdasarkan tingkat laba yang belum diubah 

terkait dengan batas atas dan bawah. Menurut Brayshow dan Eldin 

(1989) dalam Khasan (2003) skema kompensasi seorang manajer 

biasanya dikaitkan pada kinerja perusahaan yang disajikan melalui 

laba yang dilaporkan. Oleh karena itu variabilitas di dalam laba akan 

mempengaruhi kompensasi manajer. Naik turunnya laba yang 

dilaporkan dapat mengakibatkan munculnya keinginan pemilik untuk 

mengganti manajer. 

b. Dampak harga saham 

Misalnya manajer dapat meningkatkan laba untuk menaikkan harga 

saham perusahaan sementara sepanjang satu kejadian tertentu seperti 
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merger yang akan dilakukan atau penawaran surat berharga, atau 

rencana untuk menjual saham atau melaksanakan opsi. 

Strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan manajemen 

laba menurut John J. Wild (2005) antara lain : 

a. Manajer meningkatkan laba periode kini untuk membuat perusahaan 

dipandang lebih baik. 

b. Manajer melakukan big bath melalui pengurangan laba periode ini. 

Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk 

(sering kali pada masa resesi di mana perusahaan lain juga 

melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian 

yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau 

restrukturisasi. 

c. Perataan laba (Income smoothing) merupakan bentuk umum 

manajemen laba. Pada stretegi ini, manajer meningkatkan atau 

menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. 

Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada 

periode baik dengan menciptakan cadangan atau “bank” laba dan 

kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.  

Kesenjangan informasi antara manajemen dan pemilik memicu 

munculnya perataan laba. Dalam Belkaoui (2000) dikatakan bahwa: 

“Perataan laba yang dilaporkan dapat didefenisi sebagai upaya yang 
sengaja dilakukan untuk memperkecil atau fluktuasi pada tingkat laba 
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yang dianggap normal bagi perusahaan. Dalam pengertian ini perataan 
merepresentasi suatu bagian upaya manajemen perusahaan untuk 
mengurangi variasi tidak normal dalam laba pada tingkat yang diijinkan 
oleh prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat.” 

Koch (1981) dalam Khasan (2003) mendefinisikan perataan laba 

sebagai cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi 

variabilitas jumlah laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang 

diinginkan dengan cara memanipulasi laba baik secara artifisial (melalui 

metode akuntansi), maupun secara real (melalui transaksi). Perusahaan-

perusahaan besar memiliki dorongan yang lebih kuat melakukan perataan 

laba dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil, karena perusahaan besar 

mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah maupun 

masyarakat umum. 

Menurut Heyworth (1953) dalam Indriastuti (2009) tindakan 

perataan laba adalah dengan tujuan untuk memperbaiki hubungan dengan 

kreditur, investor dan karyawan serta meratakan siklus bisnis melalui 

proses psikologis yaitu: 

a. Mengurangi total pajak yang dibayarkan oleh perusahaan 

b. Meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan karena laba 

yang stabil akan mendukung kebijakan pembayaran dividen yang 

stabil. 

c. Meningkatkan hubungan antara manajer dan karyawan karena 

pelaporan laba yang meningkat tajam memberi kemungkinan 

munculnya tuntutan kenaikan gaji atau upah. 
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Menurut Ni Luh Putu (2009), perusahaan besar cenderung untuk 

melakukan pengelolaan atas laba di antaranya melakukan  income 

decreasing pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang 

tinggi  untuk menghindari munculnya peraturan baru dari pemerintah, 

contohnya menaikkan pajak penghasilan perusahaan. Pada saat laba 

menurun, tindakan  income increasing bertujuan untuk melaporkan  net 

income yang tinggi untuk tujuan mendapatkan bonus yang lebih besar.   

2. Jenis-jenis Perataan Laba 

Menurut Riahi-Belkaoui (2004), perataan laba dibagi menjadi 2 tipe, 

yaitu : 

a. Intentionally atau designed smoothing 

Ialah keputusan atau pilihan yang dibuat untuk mengatur fluktuasi  

earnings pada level yang diinginkan. Tipe perataan laba ini 

disengaja dan mengandung intervensi dari pihak manajemen. Tipe 

ini dibagi menjadi 2, yaitu perataan laba riil (tindakan manajemen 

untuk mengendalikan peristiwa ekonomi yang secara langsung 

dapat mempengaruhi laba dimasa yang akan datang) dan perataan 

artifisial (tindakan manajemen untuk memanipulasi dengan cara 

menggeser dan/ atau pendapatan dari suatu periode ke periode yang 

lain).  

Horwitz (1997) dalam Indriastuti (2009) menyatakan bahwa 

perataan laba riil mempengaruhi aliran kas. Sebagai contoh, suatu 
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perusahaan dapat memilih project permodalan berdasarkan 

kovariannya dengan serangkaian laba yang diharapkan. Sedangkan 

perataan laba artificial menunjukkan usaha manipulasi yang 

dilakukan tidak menunjukkan peristiwa ekonomi yang mendasar 

atau mempengaruhi aliran kas, tetapi menggeser biaya dan/ atau 

pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Sebagai contoh, 

suatu perusahaan dapat secara sederhana meningkatkan atau 

menurunkan laba yang dilaporkan dengan cara mengubah asumsi 

aktuarialnya yang berkaitan dengan biaya pensiun. 

b. Natural Smoothing 

Tipe aliran ini secara sederhana mempunyai implikasi bahwa sifat 

proses perolehan laba itu sendiri yang menghasilkan suatu aliran 

laba yang rata. Tipe perataan laba terjadi begitu saja secara alami 

tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. 

3. Teknik dan Sasaran Perataan Laba 

Menurut Harahap (2005)  Income Smoothing biasanya dilakukan 

dengan berbagai cara, yaitu: 

a. Mengatur waktu kejadian transaksi. 

Manajemen dapat menetukan waktu kejadian transaksi aktual terjadi 

sehingga pengaruhnya terhadap pelaporan pendapatan akan cenderung 

mengurangi variasinya dari waktu ke waktu. Seringkali, waktu yang 
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direncanakan dari terjadinya peristiwa (contoh penelitian dan 

pengembangan) akan menjadi fungsi dari aturan akuntansi yang 

mengatur pengakuan akuntansi atas peristiwa. 

b. Memilih prinsip atau metode alokasi 

Melalui kejadian dan pengakuan atas suatu peristiwa, manajemen 

memiliki kendali yang lebih bebas terhadap determinasi atas periode-

periode yang dipengaruhi oleh kuantitatif dari peristiwa. Manajemen 

dapat mengatur pengalokasian suatu biaya selama beberapa periode 

akuntansi untuk mengurangu fluktuasi laba yang dilaporkan. 

c. Perataan melalui penglasifikasian. 

Manajemen memiliki wewenang dan kebijakan untuk 

mengklasifikasikan pos-pos rugi laba dalam kategori yang berbeda. 

Mengatur penggolongan antara laba operasi normal dan laba yang 

bukan dari operasi normal.   

Michelson (2000) dalam Hasanah (2007) mengemukakan bahwa 

perataan laba dilakukan oleh manajemen dengan sasaran tertentu. 

Sasaran perataan laba biasanya dilakukan pada kegiatan yang dapat 

digunakan oleh manajemen untuk merekayasa informasi keuangan. 

Sehingga laporan keuangan yang dilaporkan sesuai dengan keinginan 

manajemen. Sasaran laba tersebut misalnya adalah biaya riset dan 

pengembangan untuk mengurangi variasi laba yang diinginkan dan 
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penghasilan periode yang akan datang dimasukkan sebagai pendapatan 

pada periode saat ini untuk meningkatkan penghasilan bersih (laba). 

Menurut Foster (1986) dalam Indriastuti (2009) 

mengklasifikasikan unsur-unsur laporan keuangan yang sering dijadikan 

sasaran untuk melakukan tindakan perataan laba adalah sebagai berikut: 

a. Unsur penjualan: 

1) Saat pembuatan faktur. Sebagaiu contoh, penjualan yang 

sebenarnya untuk periode yang akan datang pembuatan fakturnya 

dilakukan pada periode ini dan dilaporkan sebagai penjualan 

periode ini. 

2) Pembuatan pesanan atau penjualan fiktif. 

3) Downgrading (penurunan) produk, sebagai contoh, dengan cara 

mengklasifikasikan produk yang belum rusak ke dalam kelompok 

produk rusak dan selanjutnya dilaporkan telah terjual dengan harga 

yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya. 

b. Unsur biaya: 

1) Memecah-mecah faktur, misalnya faktur untuk sebuah pembelian 

atau pesanan dipecah menjadi beberapa pembelian atau pesanan 

dan selanjutnya dibuatkan beberapa faktur dengan tanggal yang 

berbeda kemudian dilaporkan dalam beberapa periode akuntansi. 
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2) Mencatat prepayment (biaya dibayar di muka) sebagai biaya. 

Misalnya melaporkan biaya advertensi dibayar di muka untuk 

tahun depan sebagai biaya advertensi tahun ini. 

Usaha perataan laba yang dilakukan oleh manajemen dengan 

sengaja mempunyai tujuan agar memberikan persepsi pada investor 

tentang kestabilan laba yang diperoleh perusahaan. Laba yang stabil 

memberikan persepsi pada investor bahwa tingkat return saham yang 

diharapkan tinggi dan tingkat resiko dari portofolio saham rendah, 

sehingga tingkat kinerja dari perusahaan tersebut kelihatannya baik. 

Selain itu pihak manajemen juga harus mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang bisa mempengaruhi perataan laba baik secara langsung maupun 

tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat return yang diharapkan dan 

risiko dari portofolio saham (kinerja saham) sehingga investor dapat 

mengambil suatu keputusan untuk investasi dengan tepat. 

4. Financial Leverage 

Financial leverage adalah penggunaan dana dengan beban tetap 

dengan harapan untuk menambah atau memperbesar pendapatan per 

lembar saham biasa. Financial leverage menguntungkan kalau 

pendapatan dari penggunaan dana lebih besar daripada beban tetap dari 

penggunaan dana tersebut, tetapi kemungkinan lain financial leverage 

dapat merugikan kalau pendapatan dari penggunaan dana lebih kecil 

daripada beban tetap atau biaya dana tersebut (Indriyo, 2002: 222-223). 
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Definisi yang lain menyebutkan bahwa financial leverage merupakan 

tingkat sampai sejauh mana sekuritas dengan laba tetap (utang dan saham 

preferen) digunakan dalam struktur modal dalam sebuah perusahaan 

(Brigham, 2006: 17). 

Menurut Brigham (1998) dalam Kris (2011) pembiayaan dengan 

leverage financial memiliki tiga implikasi penting: 

a. Memperoleh dana melalui utang membuat pemegang sahan dapat 

mempertahankan pengendalian atas perusahaan dengan investasi yang 

terbatas. 

b. Kreditur melihat ekuitas, untuk memberikan margin pengaman, 

sehingga jika pemegang saham hanya memberikan sebagian kecil dari 

total pembiayaan, maka resiko perusahaan sebagian besar ada pada 

kreditur. 

c. Jika perusahaan memperoleh pengembalian yang lebih besar atas 

investasi yang dibiayai dengan utang dibanding dengan pembayaran 

bunga, maka pengembalian atas modal pemilik akan lebih besar. 

Selain itu, motivasi utama perusahaan memperoleh pendanaan 

usaha dari utang adalah potensi biaya yang lebih rendah, yaitu: 

a. Bunga sebagian besar utang jumlahnya tetap, dan jika bunga dari 

pendanaan utang lebih kecil dari pengembalian yang diperoleh, selisih 

lebih atas pengembalian akan menjadi keuntungan bagi investor. 
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b. Bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pajak penghasilan 

sedangkan dividen tidak mengurangi pajak penghasilan. 

Dalam menggunakan analisis rasio, diperlukan alat pembanding 

dari angka ratio perusahaan yang sejenis yang disebut sebagai standard 

ratio. Langkah-langkah penyusunan standart ratio pada financial 

leverage adalah dengan menghitung financial leverage untuk tiap 

perusahaan, lalu menghitung rata-rata hitungnya maupun median yang 

nantinya menjadi standard ratio dari financial leverage. Dengan catatan, 

jika ada dijumpai rasio financial leverage yang terlalu ekstrim, maka 

rasio tersebut dihapuskan (Munawir, 2007). 

Financial leverage adalah suatu pengukuran dari rasio antara total 

utang dengan total aktiva. Financial leverage diukur dengan debt to total 

assets dengan rumus:  

Debt To Total Assets  =   

Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan 

pada laba yang diperoleh perusahaan. Seorang kreditur akan memberikan 

kredit kepada perusahaan yang menghasilkan laba yang stabil karena laba 

yang stabil akan memberikan suatu keyakinan bahwa perusahaan tersebut 

dapat membayar utangnya dengan lancar. Kreditur lebih 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, 

Total Utang 

Total Aktiva 
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sehingga mendorong perusahaan dalam hal ini manajer untuk melakukan 

praktik perataan laba. 

Adanya indikasi perusahaan melakukan perataan laba untuk 

menghindari pelanggaran perjanjian utang dapat dilihat melalui 

kemampuan perusahaan tersebut untuk melunasi utangnya dengan 

menggunakan aktiva yang dimiliki. Perusahaan yang mempunyai tingkat  

leverage  yang tinggi diduga melakukan perataan laba karena perusahaan 

terancam default  sehingga manajemen membuat kebijakan yang dapat 

meningkatkan pendapatan. 

5. Return on Assets 

Return on Assets adalah rasio tingkat keuntungan bersih yang 

mampu diraih oleh perusahaan pada saat menjalankan operasinya. ROA 

merupakan rasio antara laba bersih dan total aktiva yang menunjukkan 

tingkat efisiensi operasi perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur seberapa besar laba yang dapat diperoleh dari 

seluruh kekayaan yang dimiliki perusahaan. 

Menurut Munawir (1993), rendahnya rasio ini menunjukkan 

kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut: 

a. Adanya over investment dalam aktiva yang digunakan untuk operasi 

dalam hubungannya dengan volume penjualan yang diperoleh dengan 

aktiva tersebut. 
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b. Rendahnya volume penjualan dibandingkan dengan biaya yang 

diperlukan. 

c. Adanya inefisiensi baik dalam produksi, pembelian maupun 

pemasaran. 

d. Adanya kegiatan ekonomi yang menurun. 

6. Dividend Payout Ratio 

Dividend payout ratio adalah perbandingan antara dividen yang 

dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan 

dalam bentuk persentase. Semakin tinggi dividend payout ratio akan 

menguntungkan para investor tetapi dari pihak perusahaan akan 

memperlemah internal financial karena akan memperkecil laba ditahan. 

Tetapi sebaliknya dividend payout ratio yang semakin kecil akan 

merugikan para pemegang saham (investor) tetapi internal financial 

perusahaan semakin kuat.  

Menurut Khasan (2003) dividend payout ratio merefleksikan 

kebijakan manajemen dalam menentukan pembagian pendapatan antara 

penggunaan pendapatan untuk dibayarkan kepada para pemegang saham 

sebagai dividen atau digunakan di dalam perusahaan menjadi laba 

ditahan sebagai sumber dana untuk membiayai kegiatan operasional 

perusahaan. Oleh karena itu, besar kecilnya dividend payout ratio sangat 

ditentukan oleh kecenderungan manajemen dalam mengelola pendapatan 

perusahaan. Jika manajemen lebih memprioritaskan tingkat dividen, 
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maka dividend payout ratio lebih tinggi dibandingkan jika manajemen 

lebih memprioritaskan reinvestasi untuk pertumbuhan perusahaan. Jika 

seluruh keuntungan yang dihasilkan perusahaan dibayarkan sebagai 

dividen kepada para pemegang saham maka perusahaan tidak memiliki  

cadangan dana untuk melakukan reinvestasi. Sebaliknya jika seluruh 

keuntungan yang dihasilkan perusahaan akan tetap dipertahankan maka 

kepentingan pemegang saham akan terabaikan sehingga dapat 

menyebabkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan investor baru 

dan tidak dapat mengumumkan kenaikan dividen. 

Besar kecilnya dividend payout ratio dipengaruhi beberapa faktor 

(Indriyo, 2002 : 232-233): 

a. Faktor likuiditas 

Semakin tinggi likuiditas akan meningkatkan dividend payout ratio 

dan sebaliknya semakin rendah likuiditas akan menurunkan dividend 

payout ratio. 

b. Kebutuhan dana untuk melunasi utang 

Semakin besar dan untuk melunasi utang baik untuk obligasi hipotek 

dalam tahun tersebut yang diambilkan dari kas maka akan berakibat 

menurunkan dividend payout ratio dan sebaliknya. 

c. Tingkat ekspansi yang direncanakan 
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Semakin tinggi tingkat ekspansi yang direncanakan oleh perusahaan 

berakibat mengurangi dividend payout ratio karena laba yang 

diperoleh diprioritaskan untuk penambahan aktivitas. 

d. Faktor pengawasan 

Semakin terbukanya perusahaan atau semakin banyaknya pengawas 

cenderung akan memperkuat modal sendiri sehingga mengakibatkan 

kenaikan dividend payout ratio, dan sebaliknya semakin tertutupnya 

perusahaan akan menurunkan dividend payout ratio. 

e. Ketentuan-ketentuan dari pemerintah 

Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksud adalah yang berkaitan dengan 

laba perusahaan maupun pembayaran dividen. 

f. Pajak kekayaan / penghasilan dari pemegang saham 

Apabila para pemegang saham adalah ekonomi lemah yang bebas 

pajak maka dividend payout ratio lebih tinggi dibanding apabila 

pemegang saham para ekonomi kuat yang kena pajak. 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Kris Brantas (2011) mengenai ” 

Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Financial Leverage, 

Kualitas Audit, Dan Dividend Payout Ratio Terhadap Perataan Laba 

(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa 
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Efek Indonesia Tahun 2006-2009)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

menguji pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, financial leverage, 

kualitas audit, dan dividend payout ratio terhadap perataan laba (studi 

kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 

pada tahun 2006-2009). Faktor-faktor yang diuji adalah profitabilitas, 

ukuran perusahaan, financial leverage, kualitas audit, dan dividend 

payout ratio. Hasil penelitian bahwa jenis profitabilitas, financial 

leverage, dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap 

tindakan perataan laba. Ukuran Perusahaan dan dividend payout ratio 

pada perusahaan manufaktur berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba. Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen 

yang diteliti yaitu dengan menambahkan variabel ukuran perusahaan dan 

kualitas audit. Perbedaan lain terletak pada sektor industri yang diteliti. 

Penelitian yang dilakukan Kris Brantas (2011) meneliti tentang perataan 

laba pada perusahaan manufaktur sedangkan penelitian ini mengambil 

sektor industri property dan real estate. 

2. Yoshika (2011) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh 

NPM, ROA, Company Size, Financial Leverage Dan DER Terhadap 

Praktek Perataan Laba Pada Perusahaan Property Dan Real Estate 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”. Persamaan penelitian ini 

dengan penelitian Yoshika adalah menggunakan dua variabel yang sama 

yaitu ROA dan financial leverage. Selain itu sektor industri yang diambil 

juga sama yaitu sektor industri property dan real estate. Hasil penelitian 
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menunjukkan bahwa secara simultan kelima variabel berpengaruh 

terhadap praktek perataan laba. Secara parsial hanya NPM, financial 

leverage, dan DER yang mempengaruhi perataan laba. 

3. Silviana (2010) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perataan 

Laba (Income Smoothing): Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perataan 

Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia 

Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (2005 – 2009”.  Penelitian ini 

bertujuan untuk Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Ukuran 

Perusahaan, Profitabilitas (ROI), Net Profit Margin, Financial Leverage, 

dan Debt to Equity Ratio antara perusahaan yang melakukan praktik 

perataan laba dengan yang tidak melakukan praktik perataan laba. 

Perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independen yang diteliti 

yaitu dengan menambahkan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas 

(ROI) dan Net Profit Margin. Selain itu penelitian ini mengambil sektor 

industri dasar dan kimia. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Budiasih (2009) dengan judul “Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba” meneliti faktor-

faktor yang mempengaruhi perataan laba antara lain ukuran perusahaan, 

profitabilitas,  financial leverage dan dividend payout ratio. Perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Budiasih adalah terletak pada variabel 

independen yang diteliti yaitu dengan menambahkan variabel ukuran 

perusahaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, 
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profitabilitas dan dividend payout ratio berpengaruh positif signifikan 

terhadap perataan laba. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Perataan laba (income smoothing) merupakan bagian dari 

manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Perataan laba 

dijadikan sebagai usaha manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang 

dilaporkan. Usaha untuk mengurangi fluktuasi laba adalah suatu bentuk 

manipulasi laba agar jumlah laba suatu periode tidak terlalu berbeda 

dengan jumlah laba periode sebelumnya. Oleh karena itu perataan laba 

meliputi penggunaan teknik-teknik tertentu untuk memperkecil atau 

memperbesar jumlah laba suatu periode sama dengan jumlah laba  periode 

sebelumnya. Dalam mengurangi fluktuasi laba itu juga dipertimbangkan 

tingkat pertumbuhan normal yang diharapkan pada periode tersebut. 

Perataan laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang 

mendorong manajer untuk melakukan perataan laba. Faktor-faktor tersebut 

antara lain Financial Leverage, Return on Assets, Dividend Payout Ratio.  

Financial leverage menunjukkan proporsi penggunaan utang untuk 

membiayai investasinya. Semakin besar utang perusahaan maka semakin 

besar pula risiko yang dihadapi investor sehingga investor akan meminta 

tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Akibat kondisi tersebut 

perusahaan cenderung untuk melakukan perataan laba.  
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ROA diperoleh dari laba bersih dibagi dengan total aktiva. Laba 

bersih tersebut  merupakan laba sebelum dilakukan perataan laba. 

perusahaan cenderung melakukan income minimization saat memperoleh 

tingkat profitabilitas tinggi. Tingkat profitabilitas yang stabil akan 

memberikan keyakinan pada investor bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kinerja yang baik dalam menghasilkan laba. Perusahaan yang memiliki 

ROA yang lebih tinggi cenderung melakukan perataan laba dibandingkan 

dengan perusahaan yang lebih rendah karena manajemen tahu akan 

kemampuan untuk mendapatkan laba pada masa mendatang (Assih dkk., 

2000). Tingkat profitabilitas yang stabil akan memberikan keyakinan pada 

investor bahwa  perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik dalam 

menghasilkan laba. 

Dividend payout ratio adalah perbandingan antara dividen yang 

dibayarkan dengan laba bersih yang didapatkan dan biasanya disajikan 

dalam bentuk persentase. Kebijakan dividen akan mempengaruhi perilaku 

perataan laba (income smoothing), karena kebijakan ini akan mempunyai 

implikasi yang signifikan pada pengambilan keputusan oleh investor 

dalam pembelian saham perusahaan. Semakin tinggi dividend payout ratio 

akan menguntungkan para investor tetapi dari pihak perusahaan akan 

memperlemah internal financial karena akan memperkecil laba ditahan. 
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D. Paradigma Penelitian  

Pengaruh financial leverage, return on asset, dan dividend payout 

ratio terhadap praktik perataan laba (income smoothing) dapat 

digambarkan dalam paradigma sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

E. Hipotesis Penelitian  

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pikir di atas, maka 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Ha1 : Financial leverage berpengaruh terhadap perataan laba (income 

smoothing). 

Ha2 : Return on Asset berpengaruh terhadap perataan laba (income 

smoothing) 

Financial Leverage 
X1 

Return On Asset 
X2

Dividend Payout Ratio 
X3

Perataan Laba 
(Income Smoothing) 

Y 

Ha1 

Ha2 

Ha3 

Gambar 1. Paradigma Penelitian  
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Ha3 : Dividend payout ratio berpengaruh terhadap perataan laba (income 

smoothing). 

 

 


