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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

 

2.1 Praktik Perataan Laba, Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan 

2.1.1  Praktik Perataan Laba 

 Pelaku usaha selaku pihak yang melakukan transaksi karena ingin 

mendapatkan keuntungan tentu saja selalu ingin apa yang di investasikan sukses, 

dalam proses pengembangan usaha perlu dilakukan pengambilan keputusan, 

tinjauan dan pengendalian yang baik agar usaha tersebut dapat semakin 

berkembang dan sukses. Informasi keuangan memberikan pengaruh terhadap 

perilaku investor dalam pengendalian keputusan. Untung rugi yang dialami oleh 

perusahaan, investasi kedepannya yang akan dilakukan dan juga biaya-biaya yang 

dikeluarkan perlu untuk ditelaah kembali dalam rangka untuk membuat perusahaan 

lebih maju dan alasan-alasan inilah yang mendasari para pelaku usaha wajib untuk 

melakukan pencatatan keuangan usahanya. Menurut Scoot (2000), untuk 

mempengaruhi laba yang dihasilkan dalam laporan keuangan manajemen 

melakukan perubahan terhadap hasil laporan keuangan yang sesuai dengan hasil 

sebenarnya, hal yang manajemen lakukan adalah dengan mengatur pendapatan 

yang didapat untuk setiap periode dengan alasan untuk memaksimalkan utility 

perusahaan dan harga saham. Manajemen mencoba untuk memberikan pandangan 

bahwa perusahaan mempunyai kinerja yang baik dengan menjaga stabilitas laba 

perusahaan untuk suatu periode. Pemegang saham selaku investor menggunakan 

laba dari periode yang lewat sebagai patokan untuk memprediksi kemungkinan laba 

yang bisa didapatkan kedepannya. Sesuai dengan informasi yang dikemukakan oleh 
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Trueman dan Tritman (1998) dan Jatiningrum (2000) dalam Harry (2010) dalam 

setting market yang berhubungan dengan kreditor untuk mendapatkan kepercayaan 

dan menjaga afiliasi manajemen ingin memperlihatkan bahwa perusahan 

mempunyai stabilitas kas sebagai alternatif.  

Perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan dapat terjadi dengan 

mempertimbangkan usaha untuk mempertahankan hubungan dengan kreditur, 

karena untuk beberapa perusahaan yang modal usahanya didapat dengan 

mengajukan pinjaman dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya memiliki 

standar laba yang ditentukan untuk tetap mendapatkan pinjaman. Dibawah ini 

disebutkan beberapa motivasi yang juga dapat mendasari manajemen dalam 

mengambil keputusan untuk mengatur laba: 

a. Laba yang tidak mempunyai banyak perubahan yang bervariasi dapat 

mendukung tingkat dividen yang lebih tinggi daripada aliran laba yang 

terdapat perbedaan cukup signifikan, sehingga dapat memberikan 

gambaran yang baik untuk nilai saham perusahaan. 

b. Laba yang stabil menunjukkan bahwa kondisi perusahaan stabil, sehingga 

manajemen dan pekerja memiliki rasa aman akan keberlangsungan 

kerjanya di perusahaan. 

c. Laba yang stabil dapat membuat pemegang saham merasa yakin dengan 

kinerja perusahaan dan dapat meningkatkan penghargaan yang diberikan 

kepada manajer. 
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2.1.2  Tata Kelola dan Karakteristik Perusahaan 

Perusahaan memiliki karakteristik atau ciri khas yang berbeda-beda antara 

masing-masing entitas. Hal ini dapat mempengaruhi pengungkapan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan di laporan keuangan tahunan yang disajikan dan juga 

tindakan tata kelola yang perusahaan gunakan dalam proses pengelolaan 

perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasional sebagai upaya untuk 

meningkatkan keberhasilan usaha yang dijalani. 

Tata Kelola Perusahaan merupakan suatu proses dan sistem yang 

diterapkan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan dalam aspek 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dengan tujuan utama untuk meningkatkan 

kemakmuran perusahan tanpa melupakan kepentingan pihak-pihak lain yang terkait 

seperti yang tertuang dalam Budiharta dan Gusnadi (2008). Forum For Corporate 

Governance (FCGI, 2002) memberi penjelasan bahwa tata kelola perusahaan 

merupakan sekumpulan aturan yang dapat mengkontrol hubungan antara pemilik 

saham perusahaan, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, 

serta pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan 

hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain sebagai sistem yang mengatur 

dan mengendalikan perusahaan. 

Tata kelola perusahaan masuk ke Indonesia setelah perusahaan menyadari 

bahwa situasi perekonomian di tanah air perlu diperbaiki. Tentu tidak langsung 

semua perusahaan menjadi lebih baik tetapi tercatat dari 1999 hingga 2011, banyak 

perusahaan yang menyadari pentingnya corporate governance untuk informasi 

mengenai tanggung jawab sosial dan pemerintah juga memiliki andil dalam 
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perbaikan corporate governance. Good corporate governance (GCG) yang 

berhubungan dengan kepemilkan saham perusahaan dan pemerintah dalam rangka 

melakukan pengawasan kegiatan saham di pasar modal mengeluarkan beberapa 

peraturan dan salah satunya adalah peraturan dari BAPEPAM mewajibkan 

perusahaan untuk menyajikan informasi mengenai pemilik saham yang mempunyai 

kepemilikan saham diatas 5% (Wulandari, 2011).  

Penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi 

usaha dan jika diterapkan dalam kurun waktu yang lama maka dapat menjadi pilar 

yang menguatkan perusahaan dalam berkembang terutama saat dimana persaingan 

global semakin ketat. Penerapan GCG memiliki unsur transparansi atau 

keterbukaan, sehingga kepercayaan investor dengan perusahaan yang menerapkan 

GCG dengan baik akan semakin baik. 

 

2.2 Model Penelitian Terdahulu 

Topik perataan laba sudah diteliti lebih dari 50 tahun baik oleh peneliti 

dalam maupun luar negeri, penelitian yang dilakukan oleh Beidleman (1973) 

menggunakan variabel kompensasi, biaya pensiun, biaya riset dan pengembangan, 

penjualan dan biaya iklan untuk melakukan perataan laba. Tidak lama kemudian 

Moses (1987) melakukan penelitian mengenai perataan laba dengan menggunakan 

variabel ukuran perusahaan, perbedaan antara laba yang sebenarnya dengan yang 

diharapkan dan ada tidaknya rencana kompensasi bonus dengan tujuan penelitian 

untuk mendapatkan faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan 

tindakan perataan laba.  
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Peneliti dari Indonesia melakukan penelitian dengan menggunakan 

perusahaan yang sudah terdaftar di BEI dilakukan oleh Salno dan Baridwan (2000) 

dengan menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, net profit margin, 

kelompok usaha, dan winner or losser stock. Tidak jauh berbeda dengan variabel 

yang digunakan sebelumnya Jatiningrum (2000) juga melakukan penelitian dengan 

variabel ukuran perusahaan dan profitabilitas serta menambahkan variabel sektor 

industri, harga saham, dan leverage. Widyaningdyah (2001) melakukan penelitian 

dengan menggunakan reputasi auditor, jumlah dewan direksi, leverage dan 

persentase saham.  

Suwarno (2004) melakukan penelitian pada sektor khusus dan ruang 

lingkup yang lebih kecil mengenai perataan laba yaitu pada sektor usaha 

manufaktur pada Bursa Efek Surabaya (BES) dengan mengggunakan variabel 

independen ukuran perusahaan, risiko perusahaan, dividend payout, konsentrasi 

kepemilikan, kepemilikan pemerintah, dan pertumbuhan perusahaan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian Pengaruh Kepemilikan Institutional terhadap Praktik 

Perataan Laba, Sumber: Koh (2005) 

Koh (2005) melakukan penelitian mengenai pengaruh kepemilikan 

institutional dengan tindakan perataan laba. Sampel data yang digunakan adalah 
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836 perusahaan yang terdaftar di Compustat Global Vantage dari tahun 1993 

hingga 1997, variabel yang digunakan meliputi kepemilikan institusional, ukuran 

perusahaan, leverage, kepemilikan manajerial, dan arus kas operasi. Siregar dan 

Utama (2006) juga melakukan penelitian mengenai hubungan kepemilikan 

institutional dengn tambahan variabel kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan, 

kualitas audit, komisaris independen, dan komite audit dengan menggunakan 

sampel berupa semua perusahaan yang terdaftar di BEI. 

Kwak dan Lee (2009) melakukan penelitian mengenai faktor yang 

mempengaruhi perataan laba dengan menggunakan reserve accounts data dari 

perusahaan yang berada di Jepang dengan periode waktu 5 tahun dan variabel yang 

diteliti adalah pajak, operating activity deviation, earning variability, perubahan 

metode depresiasi, stock insurance dan debt to equity ratio. Mahoodi et al. (2011), 

melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba 

dengan menggunakan sampel yaitu perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock 

Exchange (TSE) di Iran. Sampel penelitian ini meliputi 121 perusahaan perusahaan 

dengan variabel independen yang digunakan berupa ukuran perusahaan, 

profitabilitas, financial leverage, operating leverage serta kepemilikan saham.  

Ashari et al. (2012) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik perataan laba. Penelitian ini mengggunakan 153 perusahaan 

terdaftar di Singapore Stock di Singapura sebagai sampel. Variabel independen 

yang digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas dan sektor industri. Parijan 

(2013), melakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi praktik 

perataan laba dengan menggunakan sampel yaitu perusahaan yang terdaftar di 
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Tehran Stock Exchange (TSE) di Iran. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

sampel berupa 33 perusahaan yang terdaftar di TSE. Variabel independen yang 

digunakan adalah ukuran perusahaan, profitabilitas, net profit margin (NPM), 

financial leverage dan debt to equity ratio. 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Model Penelitian Pengaruh Corporate Governance terhadap Praktik 

Perataan Laba, Sumber: Parijan (2013) 

Ariefpradhana (2016), melakukan penelitian mengenai perataan laba pada 

perusahan yang bergerak di sektor manufaktur dengan menggunakan 195 sampel 

perusahaan yang terdaftar di perusahaan Bursa Efek Indonesia dengan 

menggunakan variabel independen berupa komite audit, ukuran perusahan, 

kepemilikan manajerial, dan kualitas audit. Yang et al. (2015) meneliti apakah 

ownership structure and corporate governance mechanism mempengaruhi praktik 

perataan laba. Objek penelitian yang digunakan merupakan 1353 perusahaan yang 

terdaftar di Shenzen Stock Market dari periode 1999 hingga 2006. 

 

2.3  Pengaruh Variabel Independen terhadap Praktik Perataan Laba 

2.3.1  Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Praktik Perataan Laba 

Saham yang dimiliki oleh perusahaan yang sudah terdaftar di BEI tentu 
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manajerial perusahaan. Kepemilikan saham memiliki peranan penting dalam 

mengendalikan perilaku manajer yang menjalankan kegiatan operasional dimana 

motivasi perataan laba ditentukan oleh niat dari anggota yang bergabung dalam 

manajemen perusahaan. Adanya motivasi yang berbeda oleh manajemen 

perusahaan dan dengan persentase kepemilikan saham tertentu dengan manajer 

perusahaan karena dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan pemilik yang 

dapat memberikan manajer kesempatan untuk merasakan langsung dampak dari 

keputusan yang diambil sehingga dapat mengurangi dorongan oportunistik 

manajer. Pengaruh yang terdapat dengan praktik perataan laba adalah negatif, 

dimana tingkat kepemilikan yang semakin tinggi atas saham yang dimiliki oleh 

pihak manajemen, maka praktik perataan laba yang dilakukan akan menurun. 

2.3.2  Pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap Praktik Perataan Laba  

Kepemilikan pemerintah adalah suatu perusahaan yang dimiliki 

pemerintah dalam bentuk kepemilikan saham oleh pemerintah, kepemilikan 

pemerintah dapat menjadi penyatu kepentingan oleh manajer dan pemegang saham 

dan meningkatkan kinerja keuangan karena dalam melaksanakan tugasnya 

pemerintah sudah memiliki mekanisme dan sistem yang jelas. Pengambilan 

kebijakan dengan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah akan 

membantu perusahaan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

2.3.3  Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan terhadap Praktik Perataan Laba  

Konsentrasi kepemilikan termasuk karakteristik kepemilikan yang berada 

di negara Asia, dimana saham dimiliki secara pribadi atau satu kelompok dan yang 

menjadi tolak ukur untuk melihat konsentrasi kepemilikan adalah jumlah saham 
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yang dimiliki oleh perseorangan atau kelompok lebih dari 5% dari jumlah saham 

perusahaan. Kepemilikan saham yang lebih dominan menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja keuangan karena pemilik dan manajemen perusahaan 

memiliki motivasi untuk mensejahterahkan dirinya.  

2.3.4  Pengaruh Ukuran Direksi terhadap Praktik Perataan Laba 

Ukuran direksi merupakan bagian internal perusahaan yang mempunyai 

otoritas dan tanggung jawab atas pengelolaan usaha untuk menjamin tercapainya 

misi dan visi perusahaan, semakin besarnya hubungan perusahaan dengan pihak 

eksternal maka diperlukan lebih banyak anggota. Semakin banyaknya anggota 

suatu dewan maka permasalahan internal yang dapat terjadi semakin tinggi yang 

dapat mempengaruhi praktik tata kelola perusahaan. Terjadinya penurunan kinerja 

perusahaan tentunya mempengaruhi praktik tata kelola perusahaan yang dapat 

mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang dapat mendorong terjadinya 

praktik perataan laba dalam suatu perusahaan. Dewan direksi berpengaruh positif 

terhadap perataan laba. 

2.3.5  Pengaruh Komisaris Independen terhadap Praktik Perataan Laba 

Dewan komisaris independen merupakan puncak dan inti dari corporate 

governance untuk menjamin strategi dan taktik bisnis yang disusun dapat terlaksana 

dengan baik dan memberikan hasil yang sesuai dengan keinginan manajemen. 

Dewan komisaris independen yang terbebas dari pengaruh manajemen dalam 

melakukan aktivitas memberikan reputasi pengawasan yang efektif sehingga 

tindakan menyimpang atas penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh 

manajer dapat dikurangi (Chtourou et al. 2001). Peran dewan komisaris independen 
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adalah untuk mempertimbangkan dan menganalisis kebijakan strategi yang dibuat 

oleh direksi dan dewan komisaris independen harus dapat memberikan pandangan 

yang independen terhadap kebijakan tersebut (Daniri, 2006). Anggota komisaris 

independen yang secara proporsional sama dengan jumlah saham yang dimiliki dan 

minimal 30% dari seluruh aanggota dewan komisaris sesuai dengan peraturan 

Bursa Efek Indonesia tanggal 1 Juli 2000 harus dimiliki oleh perusahaan yang 

mendaftarkan sebagai perusahaan go public di Indonesia. 

2.3.6  Pengaruh Rapat Direksi terhadap Praktik Perataan Laba 

Rapat direksi dalam suatu perusahaan memiliki pengaruh yang besar 

dalam pengambilan keputusan dan merupakan peristiwa penting dalam manajemen 

perusahaan. Pihak manajemen menyiapkan informasi dan melakukan presentasi 

untuk mengkomunikasikan fakta-fakta yang terjadi dan membahas masalah yang 

sedang terjadi dan membahas tindak pencegahan yang dapat ditempuh untuk 

menghadapi masalah yang akan datang. Hasil dari rapat dewan direksi sangat 

menentukan kinerja perusahaan dimasa yang akan datang dan penyelesaian masalah 

yang terjadi di perusahaan.  

2.3.7 Pengaruh Penerbitan Saham terhadap Praktik Perataan Laba 

Penerbitan saham strategi yang perusahaan lakukan untuk mendapatkan 

modal dalam menjalankan usahanya. Perusahaan yang ingin menjual sahamnya 

tentu perlu memberikan informasi keuangan kepada pihak investor dan ini dapat 

menjadi salah satu faktor pendorong tindakan perataan laba oleh perusahaan. 

Perusahaan percaya yang mendorong investor melakukan investasi tentu adalah 

laporan keuangan yang memberikan hasil yang dapat memberikan keuntungan bagi 
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investor, sehingga manajemen berusaha memberikan laporan keuangan dengan laba 

yang stabil agar dapat menarik investor. 

2.3.8  Pengaruh ROA terhadap Praktik Perataan Laba 

ROA menjadi tolak ukur penting yang digunakan oleh investor dalam 

menentukan investasi yang akan diberikan terhadap perusahaan, ROA merupakan 

rasio yang memperlihatkan nilai pendapatan setelah pajak dengan total aset yang 

dimiliki oleh perusahaan (Hanafi & Halim, 2009). ROA dapat mempengaruhi 

perataan laba yang dilakukan karena dengan melihat rasio ROA yang perusahaan 

hasilkan manajemen dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam 

mendapatkan laba (Budiasih, 2009).  

2.3.9 Pengaruh Leverage terhadap Praktik Perataan Laba 

Leverage merupakan salah satu cara pembiayaan kegiatan operasional 

perusahaan dalam rangka mendapatkan keuntungan (Weston & Copeland, 2002). 

Aktifitas perusahaan yang pembiayaannya didapatkan dari pihak luar atau investor, 

merupakan utang atau kewajiban yang perlu dikembalikan dan semakin banyak 

dana yang diberikan, maka semakin banyak juga utang yang harus ditanggung oleh 

perusahaan. Investor yang memberikan pendanaan tentu mempertimbangkan imbal 

balik dari perusahaan, perataan laba yang dilakukan berdasarkan masalah dari aspek 

ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada investor bahwa kondisi perusahaan 

stabil dilihat dari laba yang stabil (Suwito & Herawaty, 2005).  

2.3.10 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Praktik Perataan Laba 

Pengukuran nilai besar kecil perusahaan dapat dilihat dari nilai total aktiva 

atau nilai pasar saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan (Budiasih, 2009). 
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Kustono (2009) setuju bahwa proksi yang paling tepat untuk mengukur ukuran 

suatu perusahaan adalah total aktiva yang dimiliki. Berdasarkan ukurannya, 

perusahaan yang besar cenderung melakukan perataan laba dikarenakan lebih 

banyak investor yang memandang kritis laba yang dimiliki oleh perusahaan dengan 

skala besar (Suwito & Herawaty, 2005).  

 

2.4  Model Penelitian 

Model penelitian yang disusun sesuai dengan informasi diatas dalam 

penelitian ini disajikan pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Penelitian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba, 

Sumber: Penulis, (2019) 
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2.5 Perumusan Hipotesis 

H1 : Terdapat pengaruh signifikan negatif antara kepemilikan manajerial 

terhadap perataan laba. 

H2 :  Terdapat pengaruh signifikan positif antara kepemilikan pemerintah 

terhadap perataan laba. 

H3 :  Terdapat pengaruh signifikan positif antara konsentrasi kepemilikan 

terhadap perataan laba. 

H4 :  Terdapat pengaruh signifikan positif antara ukuran direksi terhadap 

perataan laba. 

H5 :  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran komisaris independen 

terhadap perataan laba. 

H6 :  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara rapat direksi terhadap 

perataan laba. 

H7 :  Terdapat pengaruh signifikan positif antara penerbitan saham terhadap 

perataan laba. 

H8 :  Terdapat pengaruh signifikan positif antara ROA terhadap perataan laba. 

H9 :  Terdapat pengaruh signifikan positif antara leverage terhadap perataan 

laba. 

H10 :  Terdapat pengaruh signifikan negatif antara ukuran perusahaan terhadap 

perataan laba. 
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