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ABSTRAK 

PENGARUH PROFITABILITAS, DEBT TO EQUITY RATIO, 

KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN FIRM SIZE TERHADAP 

PERATAAN LABA 

(Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2014–2016) 

  

 

Oleh 

Burhanuddin 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, debt to 

equity ratio, kepemilikan institusional dan firm size terhadap perataan laba. 

Populasi yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia periode 2014-2016, populasi sebanyak 150 perusahaan dan sampel 

dalam penelitian ini adalah 12 perusahaan yang ditentukan melalui purposive 

sampling. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data panel dengan 

menggunakan alat analisis program E-views 9.0. Hasil uji t (parsial) menunjukan 

bahwa variabel debt to equity ratio berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

perataan laba, sedangkan variabel profitabilitas dan firm size berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap perataan laba. Pada variabel kepemilikan 

institusional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perataan laba. 

Hasil uji F (simultan) menunjukan bahwa variabel profitabilitas, debt to equity 

ratio, kepemilikan institusional dan firm size secara simultan berpengaruh 

terhadap perataan laba.  
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ABSTRACT 

THE EFFECT OF PROFITABILITY, DEBT TO EQUITY RATIO, 

INSTITUSIONAL OWNERSIP AND FIRM SIZE TO INCOME 

SMOOTHING 

(Case Study of Manufacture Listed on Indonesian Stock Exchange in 

2014–2016) 

 

 

By 

Burhanuddin 

The purpose of this study was to determine the influence firm size, profitability, 

leverage and institutional ownwersip on income smoothing. The population was 

used a manufacture company listed at Indonesian stock exchange 2014-2016 

period has 150 companies and the sample of the research has 12 companies 

through purposive sampling. This research was used regression analysis model 

panel data and used analysis tools E-views 9.0 programs. Based on the t test 

(partial) showed that the leverage variable have influence positive and significant 

on income smoothing. Profitability and firm size variable has influence positive 

and not significant on income smoothing. Institutional ownership has influence 

negative and not significant of income smoothing. Based on F test (simultaneous) 

showed that firm size, profitability, leverage and institusional ownersip 

simultaneously significant on income smoothing. 
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Situasi perekonomian negara yang tidak menentu dan ketatnya persaingan di

dunia usaha mendorong manajemen untuk bekerja lebih efektif dan efisien agar

perusahaan mampu bertahan dan menjaga eksistensinya sekaligus meningkatkan

kinerja manajemen untuk mendapatkan hasil yang optimal bagi perusahaan. Bagi

investor, kinerja manajemen menjadi faktor pendorong dalam menilai suatu

perusahaan dan membuat keputusan. Kinerja manajemen dapat tercermin

didalam laporan keuangan. Laporan keuangan menggambarkan kondisi dan

perkembangan keuangan perusahaan yang dapat digunakan oleh pihak internal

maupun pihak eksternal. Dalam suatu laporan keuangan, salah satu informasi

yang paling sering dilihat oleh investor adalah laba perusahaan.

Sulistyanto (2014) mengemukakan bahwa informasi laba merupakan komponen

laporan keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen,

membantu mengestimasi kemampuan laba yang presentatif dalam  jangka

panjang, dan menaksir risiko investasi atau meminjamkan dana. Seringkali

investor hanya berpusat kepada laba yang dihasilkan tanpa mengetahui bagaimana

cara laba tersebut dihasilkan. Manajemen yang sadar kinerjanya diukur

berdasarkan laba akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya dan mendorong
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manajemen untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya dalam laporan

keuangannya, salah satunya adalah perataan laba. Kenyataannya, masih terdapat

beberapa perusahaan-perusahaan khususnya di Indonesia yang melakukan praktik

perataan laba. Hal ini dapat dilihat dari fenomena perusahaan yang melakukan

praktik perataan laba, seperti PT. Kimia Farma Tbk.

Kasus PT. Kimia Farma Tbk berawal pada tanggal 31 desember 2001, manajemen

Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, kementerian

BUMN dan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menilai bahwa laba bersih

tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit

ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan PT. Kimia Farma 2001 disajikan

kembali (restated), Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) melakukan

pemeriksaan atas manajemen lama direksi, PT. Kimia Farma Tbk, dikenakan

sanksi administratif berupa denda yaitu sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta

rupiah). Kenyataan perataan laba lainnya dapat dilihat dari hasil perhitungan

income smoothing dari beberapa sampel perusahaan yang menjadi objek

penelitian, data tersaji pada table 1.1.

Tabel 1.1 Hasil Perhitungan Income Smoothing Pada Beberapa Sampel
Perusahaan Tahun 2014−2016

No Kode Perusahaan
Income Smoothing

2014 2015 2016
1 ASII 0,0052 0,0113 -0,0543
2 AUTO -0,0071 -0,0522 0,0398
3 HDTX 0,4808 -0,1213 0,0018
4 IMAS -0,0285 -0,0775 0,0047
5 INDS 0,0385 -0,0554 -0,0097
6 JECC 0,0348 -0,0300 -0,0584
7 PRAS -0,0471 0,0341 -0,0327
8 SCCO 0,0631 -0,0283 -0,1047
9 SMSM 0,0034 0,0895 0,1940
10 SSTM -0,0635 0,0256 0,0137

Rata-rata 0,0479 -0,0204 -0,0033

Sumber: Laporan keuangan BEI tahun 2014−2016 yang diolah
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Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa hasil nilai income smoothing masing-masing

perusahaan berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2014 rata-rata nilai income

smoothing sebesar 0,0479, pada tahun 2015 rata-rata nilai income smoothing

sebesar -0,0204, dan pada tahun 2016 rata-rata nilai income smoothing sebesar

-0,0033. Dengan hasil nilai income smhoothing yang berfluktuasi setiap tahunnya

menunjukkan masih terdapatnya perusahaan di Indonesia yang menerapkan

praktik perataan laba. Perusahan yang terpilih dalam penelitian ini adalah

perusahan manufaktur yang terfokus pada perusahaan sektor aneka industri.

Perusahaan sektor aneka industri merupakan perusahan yang cukup besar dan

dapat mempunyai peluang yang besar dalam memberikan kesempatan bagi para

pelaku pasar atau investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini menjadikan

perusahaan sektor aneka industri selalu mendapatkan perhatian dan sorotan dari

para pelaku pasar, sehingga penulis berasumsi terdapat indikasi manajemen dari

beberapa perusahaan sektor aneka industri yang melakukan praktik perataan laba.

Pengertian mengenai praktik perataan laba adalah usaha yang disengaja untuk

meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang

dipandang normal bagi suatu perusahaan Altany (2017). Perataan laba (income

smoothing) merupakan salah satu cara manajemen untuk mengelola laba untuk

merepresentasikan keadaan perusahaan. Tindakan perataan laba bukanlah metode

untuk membuat laba suatu periode sama dengan jumlah laba tahun sebelumnya,

karena dalam mengurangi fluktuasi laba itu juga dipertimbangkan tingkat

pertumbuhan normal yang diharapkan pada periode tersebut.
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Dapat dikatakan bahwa praktik perataan laba meliputi usaha untuk memperkecil

jumlah laba yang dilaporkan jika laba aktual lebih besar dari laba normal, dan

usaha untuk memperbesar laba yang dilaporkan jika laba lebih kecil dari laba

normal. Adapun alasan lain mengapa manajer memilih melakukan perataan laba,

adalah untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dan psikologis, yaitu

mengurangi total pajak terhutang dan meningkatkan kepercayaan diri manajer

yang bersangkutan karena laba yang stabil akan mengakibatkan dividen yang

stabil pula (Sulistyanto, 2014). Landasan teori praktik perataan laba adalah teori

keagenan (agency theory).

Menurut teori keagenan (agency theory), perataan laba muncul ketika semua pihak

yang terlibat mempunyai dorongan untuk melakukan kepentingannya sendiri-

sendiri sehingga timbul adanya konflik antara prinsipal dan agen. Manajemen

sebagai agen juga mempunyai keinginan untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Sebagai contoh, manajemen ingin mendapatkan bonus atas kinerjanya karena laba

perusahaan yang stabil, sedangkan prinsipal ingin agar mendapatkan tingkat

pengembalian (return) saham yang tinggi (Sulistyanto, 2014). Kemudian salah

satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan

menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Good

corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan

perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai

perusahaan kepada para pemegang saham (Sulistyanto, 2014). Good corporate

governance berfungsi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh manajemen

sehingga mempersulit manajemen untuk melakukan tindakan manipulasi terhadap

laba.
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Praktik perataan laba tentu saja tidak terlepas dari faktor-faktor yang

mempengaruhinya, diantaranya adalah profitabilitas, debt to equity ratio,

kepemilikan institusional dan firm size. Profitabilitas merupakan indikator

keberhasilan kinerja suatu perusahaan untuk menghasilkan laba (Mukhlas, 2012).

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan Return On Asset

(ROA). ROA dipilih untuk mengukur profitabilitas pada penelitian ini karena

dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam keseluruhan dana yang

ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Penelitian

terdahulu yang dilakukan oleh Sudarsi (2012) menyatakan bahwa perusahaan

dengan profitabilitas yang rendah cenderung melakukan perataan laba dan hasil

yang didapat adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan

tindakan perataan laba. Kemudian faktor lain yang mempengaruhi praktik perataan

laba adalah debt to equity ratio.

Debt to equity ratio menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan

pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas (Brigham dan

Houston, 2010). Alasan memilih rasio DER karena dapat mengukur seberapa jauh

perusahaan menggunakan hutang sebagai modal dalam menghasilkan laba, serta

mengukur tingkat pengembalian terhadap hutang. Debt to equity ratio yang tinggi

mengakibatkan perusahaan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana

tambahan karena minimnya modal yang digunakan untuk perlindungan hutang,

perusahaan yang mengalami hal seperti ini sangat rentan melakukan praktik

perataan laba. Sebagai upaya mengurangi kecurangan manajemen, perlu adanya

pengawasan terhadap manajemen, salah satu bentuk pengawasannya adalah

kepemilikan institusional.
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Lamora dan Kamaliah (2013) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan

saham yang dimiliki oleh lembaga lain. Hal ini merupakan salah satu cara untuk

memonitori kinerja manajer dalam mengelola perusahaan sehingga dengan

adanya kepemilikan oleh institusi lain diharapkan bisa mengurangi perilaku

manajemen laba yang dilakukan manajer. Alasan penggunaan kepemilikan

institusional karena seuai dengan fungsinya kepemilikan institusional yaitu

monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal

ini akan mempengaruhidalam pengambilan keputusan manajer yang strategis,

sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba. Untuk

menentukan perusahaan termasuk perusahaan besar atau perusahaan kecil perlu

adanya pengukuran terhadap perusahaan tersebut, salah satunya adalah firm size.

Menurut Danial (2013) firm size adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat

dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan, dan nilai total aktiva. Pada

penelitian ini firm size diukur dengan logaritma natural total aktiva alasannya

karena dapat mengetahui keseluruhan jumlah aset yang dimiliki perusahaan yang

dapat menetukan besar kecilnya perusahaan. Arfan dan Wahyuni (2010)

menemukan bukti bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang

lebih besar pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan

yang lebih kecil. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud

untuk melakukan  penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Debt to

Equity Ratio, Kepemilikan Institusional dan Firm Size (Studi Pada

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun

2014−2016)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah:

1. Apakah profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perataan

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016?

2. Apakah debt to equity ratio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap

perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun

2014−2016?

3. Apakah kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh signifikan

terhadap peratan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun

2014−2016?

4. Apakah firm size secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perataan laba

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016?

5. Apakah profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan institusional dan firm

size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perataan laba pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap perataan laba pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

2. Untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap perataan laba pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.
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3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap perataan laba

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

4. Untuk mengetahui pengaruh firm size terhadap perataan laba pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

5. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan

institusional dan firm size secara simultan terhadap perataan laba pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai kalangan

antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam

memutuskan apakah perusahaan perlu melakukan praktik perataan laba.

b. Bagi investor, penelitian ini dapat memerikan wawasan mengenai perataan

laba sehingga dapat membantu investor dalam membuat keputusan yang

tepat.

2. Manfaat Akademis

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur

pada penelitian-penelitian serupa dimasa yang akan datang, menambah

pengetahuan dalam memahami pengaruh profitabilitas, debt to equity ratio,

kepemilikan institusional dan firm size berpengaruh terhadap perataan laba.



11. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Satu hal yang penting dalam manajemen keuangan, bahwa tujuan perusahaan

adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Tetapi dalam kenyataan

tidak jarang manajer memiliki tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan

tujuan utama terebut. Teori agensi menurut Anthony dan Govindarajan (2011)

menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan

antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak

berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang

dikehendakinya. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-

mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik

kepentingan antara principal dan agent (Noviana dan Yuyetta, 2011).

Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak

eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Asimetri informasi terjadi

ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan relatif lebih banyak dan

mengetahui informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan pihak eksternal

tersebut. Dalam kondisi demikian, manajer dapat menggunakan informasi yang

diketahuinya untuk memanipulasi laporan keuangan dalam usaha memaksimalkan
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kemakmurannya (Salno dan Baridwan, 2010). Dengan adanya perbedaan

kepentingan antara masing-masing pihak, terutama dari pihak manajer yang

kinerjanya diukur berdasarkan laba yang dihasilkan menyebabkan manajer

mempunyai keinginannya tersebut dengan memanipulasi angka laba yang

terdapat didalam laporan keuangan dengan cara manajemen laba dan salah satu

bentuknya adalah perataan laba (Income Smoothing).

Teori keagenan dilandasi oleh beberapa asumsi (Eisenhardt, 1989 dalam Emirzon,

2007). Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat

mementingkan diri sendiri (self interest), manusia memiliki daya pikir terbatas

mengenai persepsi masa mendatang (bounde drationality), dan manusia selalu

menghindari resiko (risk averse).

2. Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi,

efisiensi sebagai kriteria efektivitas dan adanya asimetri informasi antara

principal dan agen.

3. Asumsi informasi adalah bahwa informasi sebagai barang komoditi yang

dapat diperjual belikan.

2.1.2 Good Corporate Governance

Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu

dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate

governance). Good corporate governance merupakan suatu sistem yang mengatur

dan mengendalikan perusahaan agar perusahaan itu menciptakan nilai tambah

(value added) untuk semua stakeholder Sulistyanto (2014). Ada dua hal yang



11

ditekankan dalam mekanisme ini pertama, pentingnya hak pemegang saham atau

investor untuk mendapatkan informasi dengan benar (akurat) tepat pada waktunya

dan kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan secara akurat,

tepat waktu dan transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan,

kepemilikan dan stakeholders (Sulistyanto, 2014).

Good corporate governance yang baik seharusnya memberikan nilai tambah lebih

atau perlindungan kepada stakeholder dan kreditor melalui mekanisme internal

maupun lewat eksternal perusahaan.  Karena dengan sistem pengawasan dan

pengendalian yang baik melibatkan auditor internal dan komisaris (internal) serta

akuntan public (eksternal) secara penuh dan bertanggung jawab. Tetapi yang

terjadi sebaliknya, internal dan eksternal perusahaan yang seharusnya mengawasi

dan mengontrol jalannya perusahaan ternyata tidak melaksanakan tugas dan

wewenangnya secara optimal.

Ciri-ciri utama dari lemahnya good corporate governance adalah adanya tindakan

mementingkan diri sendiri dipihak manajer perusahaan dengan mengutamakan

kepentingan investor. Hal ini akan membuat investor kehilangan kepercayaannya

terhadap pengembalian investasi yang telah mereka investasikan pada perusahaan.

Hubungan agensi muncul ketika salah satu pihak (principal) menyewa pihak lain

(agent) untuk melaksanakan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu

mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agent tersebut

(Anthony dan Govindarajan, 2011).
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Sulistyanto (2014) good corporate governance memberikan manfaat diantaranya

yaitu:

a. Meminimalkan agency cost dengan mengontrol konflk kepentingan yang

mungkin terjadi antara principal dengan agent.

b. Meminimalkan cost of capital dengan menciptakan sinyal positif kepada para

penyedia modal.

c. Meningkatkan citra perusahaan.

d. Meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari cost of capital yang

rendah.

e. Peningkatan kinerja keuangan dan persepsi stakeholder terhadap masa depan

perusahaan yang lebih baik.

Suatu perusahaan menciptakan nilai untuk pemegang saham (shareholder) ketika

pengembalian (return) pemegang saham (shareholder) melebihi biaya modal

(return yang diperlukan untuk ekuitas). Dengan kata lain, sebuah perusahaan

menciptakan nilai dalam satu tahun ketika pengembalian (return) pemegang

saham (shareholder) melebihi harapan dan nilai perusahaan ini kemudian

dinamakan sebagai created shareholder value Widyaningdyah (2001).

Prinsip-prinsip dasar penerapan good corporate governance yang dikemukakan

oleh (Sulistyanto, 2014) adalah sebagai berikut:

a. Fairness (keadilan), menjamin adanya perlakuan adil dan setara di dalam

memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa
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semua pihak, yaitu baik pemegang saham minoritas maupun asing harus

diberlakukan sama.

b. Transparency (transparansi), mewajibkan adanya suatu informasi yang

terbuka, akurat dan tepat pada waktunya mengenai semua hal yang penting

bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan para pemegang kepentingan

(stakeholders).

c. Accountability (akuntanbilitas), menjelaskan fungsi, struktur, sistem dan

pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan

terlaksana secara efektif.

d. Responsibility (pertanggungjawaban), memastikan kesesuaian (kepatuhan)

didalam pengelolaan perusahaan terhadap korporasi yang sehat serta peraturan

perundangan yang berlaku. Dalam hal ini perusahaan memiliki tanggung

jawab sosial terhadap masyarakat atau stakeholders dan menghindari

penyalahgunaan kekuasaan dan memperbaiki etika bisnis serta tetap menjaga

lingkungan bisnis yang sehat.

2.1.3 Manajemen Laba (Earning Management)

Secara umum manajemen laba adalah upaya manajer untuk mengintervensi atau

mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk

mengelabuhi stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan

Sulistyanto (2014). Tujuan earning management adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan pihak tertentu walaupun dalam jangka panjang tidak terdapat

perbedaan laba kumulatif perusahaan dengan laba yang dapat diidentifikasi

sebagai suatu keuntungan.
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Murhadi (2009) earning management terjadi ketika manajer menggunakan

pertimbangannya dalam menyusun laporan keuangan yang dapat membuat

mislead pada pemangku kepentingan mengenai kondisi mendasar yang ada dalam

suatu perusahaan. Beberapa studi menunjukan kemungkinan terjadinya intervensi

pihak manajemen dalam proses pembuatan laporan keuangan yang tidak saja

melalui estimasi metode akuntansi yang digunakan tetapi juga melalui keputusan

operasional. Praktik earning management yang dapat dilakukan oleh manajer

yakni mempercepat penjualan, mengubah sekedul pengiriman barang,

memperlambat pengeluaran untuk riset dan perkembangan serta pengeluaran

untuk pemeliharaan.

Sari dan Ahmar (2014) manajemen laba dapat terbagi menjadi tiga pola yaitu:

1. Taking a bath, merupakan pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara

menjadikan laba perusahaan pada periode berjalan menjadi sangat ekstrim

rendah (bahkan rugi) atau sangat ekstrim tinggi dibandingkan dengan laba pada

periode sebelumnya atau sesudahnya.

2. Income minimization, merupakan pola manajemen laba yang dilakukan dengan

cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah dari

pada laba sesudahnya.

3. Income maximization, merupakan pola manajemen laba yang dilakukan dengan

cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih tinggi dari

pada laba sesungguhnya.
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Seiring dengan berkembangnya model empiris manajemen laba, Sulistyanto

(2014) menyatakan terdapat 3 kelompok model empiris manajemen laba yang

diklasifikasikan atas dasar basis pengukuran yang digunakan, yaitu:

a. Model berbasis akrual merupakan model yang menggunakan discretionary

accruals sebagai proksi manajemen laba.

b. Model yang berbasis specific accruals yaitu pendekatan yang menghitung

akrual sebagai proksi manajemen laba dengan menggunakan item laporan

keuangan tertentu dari industri tertentu pula.

c. Model distribution of earnings dikembangkan oleh Burgtahler dan Dichev,

Degeorge dan Skinner.

Murhadi (2009) mempresentasikan suatu argumen bahwa masalah utama dalam

konflik keagenan pada perusahaan besar yang telah terdaftar di bursa efek adalah

membatasi pemanfaatan sumber daya oleh pemegang saham mayoritas (yang

merupakan pemegang saham pengendali) yang dapat merugikan kepentingan

pemegang saham minoritas dan menyebut hal ini sebagai “tunneling” yang

dideskripsikan sebagai transfer sumber daya dari perusahaan untuk kepentingan

pemegang saham mayoritas. Aktivitas tunneling ini banyak berada di negara

sedang berkembang, dimana pada negara tersebut belum banyak dipraktikan good

corporate governance (GCG). Apabila perusahaan benar melakukan aktivitas

tunneling, salah satu upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk

menyembunyikan kondisi riil perusahaan adalah dengan earning management .
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2.1.4 Perataan Laba

Perataan laba merupakan usaha yang disengaja untuk meratakan atau

memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang dipandang normal bagi

suatu perusahaan Altany (2017). Dalam hal ini perataan laba mencerminkan suatu

usaha dimana manajemen perusahaan mengurangi variasi abnormal laba dalam

batas-batas yang diijinkan dalam praktik akuntansi serta prinsip manajemen

seperti seharusnya. Meskipun demikian, jika tindakan ini dilakukan dengan

sengaja dan dibuat-buat dapat mengakibatkan pengungkapan laba yang sedikit

menyesatkan bagi investor karena tidak memperoleh informasi akurat yang

memadai mengenai laba untuk mengevaluasi return dan risiko dari portofolio.

Sedangkan Sulistyanto (2014) menjelaskan bahwa praktik perataan laba yang

dilakukan oleh manajemen merupakan suatu tindakan yang rasional dan logis

karena adanya alasan perataan laba sebagai beriku:

1. Sebagai teknik untuk mengurangi laba dan menaikkan biaya pada tahun

berjalan sehingga pajak yang terhutang atas perusahaan menjadi kecil.

2. Sebagai bentuk peningkatan citra perusahaan dimata investor, karena

mendukung kestabilan penghasilan dan kebijakan dividen sesuai dengan

keinginan investor ketika perusahaan mengalami kenaikan atas laba yang

diperolehnya.

3. Sebagai jembatan penghubung antara manajemen perusahaan dengan

karyawannya.
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Belkaoui (2004) menjelaskan hipotesa yang diaplikasikan untuk melakukan

prediksi dalam teori akuntansi positif mengenai motivasi manajemen melakukan

perataan laba, yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesa rencana bonus (bonus plan hypothesis) berpendapat bahwa

manajemen yang diberikan janji untuk mendapatkan bonus sehubungan

dengan performa perusahaan khususnya terkait dengan laba perusahaan yang

diperolehnya akan termotivasi untuk yang akan datang, diakui menjadi laba

perusahaan ditahun berjalan.

2. Hipotesa perjanjian utang (debt covenant hypothesis) berpendapat bahwa

semakin tinggi utang/ekuitas perusahaan, yaitu sama dengansemakindekatnya

(semakin ketatnya) perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat

didalam perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran

perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar

kemungkinan bahwa para manajer menggunakan metode-metode akuntansi

yang meningkatkan laba.

3. Hipotesa biaya politik (political cost hypothesis) berpendapat bahwa

perusahaan besar kemungkinan besar akan memilih metode akuntansi yang

dapat menurunkan nilai laba.

Utomo dan Siregar (2008), menyebutkan ada dua tipe aliran perataan laba yaitu

perataan laba alamiah (naturally income smoothing) dan perataan laba yang

disengaja (intentionally income  smoothing):

a. Perataan laba alamiah (naturally income smoothing) merupakan sebuah

proses yang dilakukan oleh manajemen secara langsung oleh manajemen

tanpa adanya rekayasa. Misalnya seseorang mengharapkan laba dari sebuah
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transaksi penjualan barang dagangan dan biaya operasi. Dalam mencatat

transaksi penjualan dan biaya tersebut berlangsung tanpa adanya rekayasa

dalam pencatatan. Hal ini merupakan sebuah kejadian yang alami terjadi di

perusahaan sehingga aliran laba yang diperoleh juga terjadi secara alami.

b. Perataan laba yang disengaja (intentionally income smoothing) terjadi karena

adanya campur tangan dari pihak manajemen. Ada dua jenis perataan laba

yang disengaja, yaitu:

1. Perataan laba riil merupakan tindakan manajemen dalam mengendalikan

peristiwa ekonomi yang secara langsung mepengaruhi laba perusahaan

dimasa yang akan datang. Misalnya waktu terjadinya transaksi aktual

dapat ditentukan oleh manajemen sehingga pengaruh transaksi tersebut

terhadap laba yang dilaporkan cenderung rata sepanjang tahun.

2. Perataan laba artifisial merupakan usaha yang dilakukan manejemen

untuk meratakan laba dengan cara manipulasi. Misalnya manajer

melakukan manipulasi dengan cara menggeser biaya atau pendapatan

dari satu periode keperiode yang lain. Adanya pergeseran biaya dan

pendapatan tersebut dapat melanggar konsep matching. Konsep tersebut

menyatakan bahwa pendapatan harus ditandingkan dengan biaya pada

periode yang bersangkutan. Jadi dengan adanya pergeseran pendapatan

dan biaya tersebut menyebabkan adanya perataan laba yang artifisial.

Selain itu akuntan juga dapat mengubah metode depresiasi dari metode

garis lurus menjadi metode saldo menurun ganda. Perubahan metode

tesebut akan menyebabkan perubahan laba perusahaan.
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2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator keberhasilan kinerja suatu perusahaan untuk

menghasilkan laba (Mukhlas, 2012). Profitabilitas mempunyai informasi yang

penting bagi pihak eksternal karena apabila profitabilitas tinggi maka kinerja

perusahaan dapat dikatakan baik dan apabila profitabilitas rendah maka kinerja

perusahaan dapat dikatakan buruk profitabilitas dapat mempengaruhi manajer

untuk melakukan tindakan manajemen laba. Selain itu, terdapat hubungan antara

profitabilitas dengan motivasi metode bonus plan hypothesis yang merupakan

salah satu faktor dari manajemen laba. Profitabilitas suatu perusahaan akan

mempengaruhi kebijakan para investor atas investasi yag dilakukan.

Kemampuan peurusahaan untuk menghasilkan laba akan dapat menarik para

investor untuk menanamkan dananya guna memperluas usahanya, sebaliknya

tingkat profitabilitas yang rendah akan menyebabkan para investor menarik

dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas dapat digunakan

sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Profitabilitas

perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk

itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang

dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektifitas

manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan

investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha

mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena

profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang

baik di masa yang akan datang.
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Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan

profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha

maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin. ROA

merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan

laba selain itu juga untuk mengetahui efektifitas perusahaan dalam mengelola

sumber dayanya. ROA diukur dengan membandingkan laba bersih dan total

aktiva. Jika laba yang dihasilkan suatu perusahaan rendah maka profitabilitas

perusahaan juga menjadi rendah sehingga manajemen akan melakukan praktik

perataan laba untuk menaikkan laba yang diperoleh (Dewi dan Agung, 2014).

Hanafi dan Halim (2012) dengan mengetahui ROA, kita bisa menilai bahwa

perusahaan sudah efisien dalam memakai aktivanya dalam kegiatan operasi untuk

memperoleh laba.

Dalam kaitannya dengan manajemen laba (earning management), profitabilitas

dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan manajemen laba. Jika

profitabilitas yang didapat perusahaan rendah, umumnya manajer akan melakukan

tindakan manajemen laba untuk menyelamatkan kinerjanya dimata pemilik dengan

mendapakan nilai baik dari perusahaan karena stabilnya laba perusahaan. Hal ini

berkaitan erat dengan usaha manajer untuk menampilkan performa terbaik dari

perusahaan yang dipimpinnya.

Gunawan dan Purnamawati (2015) menjelaskan bahwa perusahaan yang memiliki

profitabilitas rendah cenderung melakukan perataan laba. Perataan laba

merupakan salah satu bentuk dari manajemen laba. Manajer cenderung melakukan

aktivitas tersebut karena dengan laba yang rendah atau bahkan menderita
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kerugian, akan memperburuk kinerja manajer dimata pemilik dan akan

memperburuk citra perusahaan di mata publik. Hasil penelitian yang dilakukan

oleh Amertha (2013) yang membuktikan bahwa ROA berpengaruh positif

terhadap manajemen laba. Pihak manajemen akan melakukan tindakan manajemen

laba agar kinerja perusahaan terlihat lebih baik sesuai dengan harapan pihak

manajemen.

2.1.6 Debt to Equity Ratio

Debt to equity ratio menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan

pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas (Brigham dan

Houston, 2010). Dengan membandingkan total hutang dengan total modal kan

mempermudah investor dalam mengambil keputusan pada sahamnya. Debt to

equity ratio merupakan salah satu rasio yang sangat penting, karena berkaitan

dengan masalah kesepakatan modal (trading on equity), yang dapat memberikan

pengaruh positif maupun negatif terhadap rentabilitas modal sendiri.

Debt to equity ratio (DER) menunjukkan bagian dari setiap rupiah modal sendiri

yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan utang. Semakin tinggi DER maka akan

menunjukkan semakin besarnya modal pinjaman yang digunakan untuk

pembiayaan aktiva perusahaan. Besarnya rasio ini menunjukkan proporsi modal

perusahaan yang diperoleh dari hutang dibandingkan dengan sumber-sumber

modal yang lain seperti saham preferen, saham biasa atau laba yang ditahan. Oleh

karena itu semakin tinggi proporsi rasio utang akan semakin tinggi pula risiko

financial suatu perusahaan.
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Menurut Brigham dan Houston (2010), sebuah perusahaan yang menggunakan

pendanaan melalui utang, memiliki tiga implikasi penting:

a) Dengan memperoleh dana melalui utang, para pemegang saham dapat

mempertahankan kendali mereka atas perusahaan tersebut dengan

sekaligus membatasi investasi yang mereka berikan.

b) Kreditur akan melihat pada ekuitas atau dana yang diperoleh sendiri

sebagai suatu batasan keamanan, sehingga semakin tinggi proporsi dari

jumlah modal yang diberikan oleh pemegang saham, maka semakin kecil

resiko yang harus dihadapi oleh kreditur.

c) Jika perusahaan mendapatkan hasil dari investasi yang didanai dengan

dana hasil pinjaman lebih besar dari bunga yang dibayarkan, maka

pengembalian dari modal pemilik akan diperbesar atau diungkit

(leverage).

Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur bauran dana dalam neraca dan

membuat perbandingan antara dana yang diberikan oleh pemilik (ekuitas) dan

dana yang dipinjam. Apabila rasio ini buruk, maka perusahaan akan memiliki

masalah riil jangka panjang, salah satunya dapat menyebabkan kebangkrutan.

Semakin besar DER menunjukkan bahwa struktur modal lebih banyak

memanfaatkan hutang dibandingkan ekuitas, hal ini mencerminkan solvabilitas

perusahaan semakin rendah sehingga kemampuan perusahaan membayar hutang

rendah, hal ini berarti risiko perusahaan tinggi. Risiko tinggi menyebabkan

investasi saham kurang menarik bagi investor (Ramadhani, 2012).
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2.1.7 Kepemilikan Institusional

Lamora dan Kamaliah (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional

merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh lembaga lain. Hal ini

merupakan salah satu cara untuk memonitori kinerja manajer dalam mengelola

perusahaan sehingga dengan adanya kepemilikan oleh institusi lain diharapkan

bisa mengurangi perilaku manajemen laba yang dilakukan manajer. Kepemilikan

institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen

melalui proses monitoring secara efektif. Hal ini disebabkan investor institusional

terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap

tindakan manipulasi laba.

Monitoring terhadap manajemen tentunya akan menjamin kemakmuran untuk

pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas

ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat

kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang

lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku

opportunistic manajer. Menurut Santoso dan Salim (2012) bahwa institutional

shareholders, dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk

memantau pengambilan keputusan perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki kelebihan antara lain:

1. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat

menguji kendala informasi.

2. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas

aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.
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Investor institusional yang sering disebut sebagai investor yang canggih

(sophisticated) sehingga seharusnya lebih dapat menggunakan informasi periode

sekarang dalam memprediksi laba masa depan dibanding investor non

institusional, dengan adanya asimetri kepemilikan institusional diharapkan dapat

melakukan monitoring atas kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh

manajemen. Untuk menghitung kepemilikan institusional yaitu dengan cara

membagi jumlah saham yang dimiliki oleh institusional dengan jumlah saham

yang beredar (Haruman, 2008).

Hasil penelitian Purnama (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional

tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Hal ini mengindikasikan bahwa

semakin tinggi atau rendahnya porsi kepemilikan saham yang dimiliki pihak

institusional tidak begitu berarti sebagai alat untuk mengawasi tindakan pihak

internal perusahaan dalam melakukan kecurangan mengenai informasi laba

didalam laporan keuangan. Pada dasarnya kepemilikan institusional memiliki arti

penting dalam memonitor manajemen karena dengan adanya kepemilikan oleh

institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.

2.1.8 Firm Size

Menurut Danial (2013) yang dimaksud firm size adalah besar kecilnya perusahaan

yang dapat dilihat dari besarnya nilai ekuitas, nilai penjualan dan nilai total aktiva.

Ukuran perusahaan umunya dibagi menjadi 3 kategori yaitu large firm, medium firm

and small firm. Dalam hal ini penjualan lebih besar dari pada biaya variabel dan

biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya

jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka
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perusahaan akan menderita kerugian (Brigham dan Houston 2010). Keadaan yang

dikehendaki oleh perusahaan adalah perolehan laba bersih sesudah pajak karena

bersifat menambah modal sendiri. Laba operasi ini dapat diperoleh jika jumlah

penjualan lebih besar daripada jumlah biaya variabel dan biaya tetap. Agar laba

bersih yang diperoleh memiliki jumlah yang dikehendaki maka pihak manajemen

akan melakukan perencanaan penjualan secara seksama, serta dilakukan

pengendalian yang tepat, guna mencapai jumlah penjualan yang dikehendaki.

Manfaat pengendalian manajemen adalah untuk menjamin bahwa organisasi telah

melaksanakan strategi usahanya dengan efektif dan efisien.

Dalam aspek finansial, penjualan dapat dilihat dari sisi perencanaan dan sisi

realisasi yang diukur dalam satuan rupiah. Dalam sisi perencanaan, penjualan

direfleksikan dalam bentuk target yang diharapkan dapat direalisir oleh

perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang

lebih besar untuk mendapat sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga

untuk memperoleh pinjaman dari krediturpun akan lebih mudah. Pada sisi lain,

perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian,

karena perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak.

Oleh karena itu, memungkinkan perusahaan besar tingkat leverage akan lebih

besar dari perusahaan yang berukuran kecil.

Sudarsi (2012) menemukan bukti empiris bahwa perusahaan dengan size besar

mempunyai insentif yang besar untuk melakukan perataan laba dibandingkan

dengan perusahaan kecil, karena perusahaan yang memiliki aktiva dalam jumlah

besar akan lebih diperhatikan oleh publik dan pemerintah. Oleh karena itu



26

perusahaan besar akan menghindari kenaikan laba secara drastis supaya terhindar

dari kenaikan pembebanan biaya oleh pemerintah. Sebaliknya penurunan laba

secara drastis memberikan sinyal bahwa perusahaan dalam masa krisis. Hal ini

akan mengundang campur tangan pemerintah contoh yang  mudah dilihat adalah

pembebanan pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu

yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-

hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian

yaitu mengenai variable profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan

institusional, firm size dan perataan laba. Penelitian-penelitian tersebut akan

dipaparkan sebagai berikut:

1. Arfan (2010) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Firm Size,

Winner/Loser Stock dan Debt to Equity Ratio Terhadap Perataan Laba Studi

Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI”. Metode penelitian

yang digunakan adalah metode sensus, yaitu metode penelitian dimana semua

elemen populasi diteliti, sehingga kesimpulan yang diperoleh langsung dari

populasi. Penelitian ini merupakan studi empiris dan horizon waktu yang

digunakan adalah pooled data selama tiga tahun (2005−2007). Pooled data

adalah gabungan antara data runtut waktu (time-series) dan data silang tempat

(cross-section). Pooled data yang digunakan adalah balanced pooled (panel)

data. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa secara simultan variable
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firm size, winner/loser stock dan debt to equity ratio berpengaruh positif

terhdap perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di  BEI.

2. Abiprayu (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas,

Ukuran Perusahaan, Financial Leverage, Kualitas Audit, Dividen Payout

Ratio Terhadap Perataan Laba (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur

yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2006−2009)”. Penelitian ini

menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penilitan ini

adalah variabel ukuran berpengaruh positif dan signifikan terhdap praktik

perataan laba dan variabel financial leverage, kualitas audit dan dividen

payout ratio tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba.

3. Azizah (2012) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan,

Retrun On Asset dan Net Profit Margin Terhadap Perataan Laba (Studi pada

Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2012−2014)”. Hasil dari

penelitian ini adalah terdapat pengaruh secara parsial antara ukuran

perusahaan, return on asset, net profit margin terhadap praktik perataan laba,

kemudian terdapat pengaruh simultan antara ukuran perusahaan, return on

asset, net profit margin terhadap praktik perataan laba.

4. Kustono (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Ukuran

Perusahaan, Dividen Payout Ratio, Resiko Spesifik dan Pertumbuhan

Perusahaan Terhadap Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur

Studi Empiris BEJ 2002−2006”. Metode sampel menggunakan metode

purposive sampling dan analisis regresi dengan menggunakan sampel 35

perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah dividen payout ratio dan ukuran

perusahaan terbukti tidak mempengaruhi praktik perataan laba.
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5. Santoso (2012) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas,

Financial Leverage, Dividen, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional

dan Kelompok usaha Terhadap Perataan Laba Studi Kasus Pada Perusahaan

Non-Finansial Yang Terdaftar di BEI”. Dalam penelitian ini menggunakan 89

perusahan non-financial yang terdaftar di BEI selama periode tahun

2003−2010. Analisis dan pengolahan data menggunakan regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dan kelompok

usaha tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba, variabel financial

leverage dan dividen berpengaruh negatif terhadap tindakan perataan laba

dan variabel ukuran perusahaan dan kepemilikan institusional berpengaruh

positif terhadap tindakan perataan laba.

6. Sudarsi (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Ukuran

Perusahaan, Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional Terhadap

Perataan Laba Studi Empiris Pada Perusahaan Food dan Beverages yang

Terdaftar di BEI”. Populasi dalam penelitian ini adalah 20 perusahaan Food

dan Beverages yang terdaftar di BEI pada tahun 2005−2008. Hasil analisis

menunjukan bahwa variabel yang signifikan terhadap perataan laba adalah

ukuran perusahaan. Selanjutnya variabel profitabilitas, leverage, kepemilikan

institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba.

7. Bestivano (2013) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Ukuran

Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas dan Leverage terhadap Perataan

Laba Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI”. Dalam

penelitian ini menggunakan 84 perusahaan  dalam periode pengamatan dari

tahun 2008−2010”. Analisis dan pengolahan data menggunakan regresi
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berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran

perusahaan berpengaruh positif terhadap tindakan perataan laba dan variabel

umur perusahaan, profitabilitas, dan leverage tidak berpengaruh positif

terhadap tindakan perataan laba.

8. Pramono (2013) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh ROA,

NPM, DER dan SIZE Terhadap Perataan Laba Studi Kasus Pada Perusahaan

Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2007−2011”. Hasil dari penelitian

ini menunjukan bahwa DER tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba

dikarenakan pada kondisi ekonomi meningkat perusahaan tidak mengalami

kesulitan dalam peminjaman hutang. Dampak dari NPM adalah membuat

kelangsungan perusahaan menjadi lebih baik karena peningkatan ekonomi

tersebut sehingga manajemen tidak perlu melakukan praktik perataan laba.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama
Variabel

Independen

Variabel
Depe
nden

Hasil Penelitian

1
Arfan
(2010)

Firm Size,
Winner/Loser
Stock dan Debt
To Equity Ratio

Perataan
Laba

Hasil dari penilitian ini menunjukan
bahwa secara simultan variable firm size,
winner/loser stock dan debt to equity
ratio berpengaruh positif terhdap
perataan laba pada perusahaan
manufaktur yang terdaftar di  BEI

2
Abiprayu

(2011)

Profitabilitas,
Ukuran
Perusahaan,
Financial
Leverage,
Kualitas Audit,
Dividen Payout
Ratio

Perataan
Laba

Hasil dari penilitan ini adalah variable
ukuran berpengaruh positif dan
signifikan terhdap praktik perataan laba
dan variabel finansial leverage, kualitas
audit dan dividen payout ratio tidak
berpengaruh terhadap praktik perataan
laba

.
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No Nama
Variabel

Independen

Variabel
Depe
nden

Hasil Penelitian

3
Azizah
(2012)

Ukuran
Perusahaan,
Return On
Asset, dan Net
Profit Margin

Perataan
Laba

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat
pengaruh parsial antara ukuran
perusahaan, return on asset, net profit
margin terhadap praktik perataan laba,
terdapat pengaruh simultan antara ukuran
perusahaan, return on asset, net profit
margin terhadap praktik perataan laba.

4
Kustono
(2012)

Ukuran, Dividen
Payout, Resiko
Spesifik, dan
Pertumbuhan
Perusahaan

Perataan
Laba

Hasil dari penelitian ini adalah dividen
payout ratio dan ukuran asset terbukti
tidak memepengaruhi praktik perataan
laba

5
Santoso
(2012)

Profitabilitas,
Financial
Leverage,
Dividen,
Ukuran
Perusahaan,
Kepemilikan
Institusional dan
Kelompok
usaha

Perataan
Laba

Variabel profitabitas dan kelompok
usaha tidak berpengaruh terhadap
perataan laba. Variabel financial
leverage dan dividen berpengaruh positif
terhadap perataan laba.

6
Sudarsi
(2012)

Ukuran
Perusahaan,
Profitabilitas,
Leverage, dan
Kepemilikan
Institusional

Perataan
Laba

Hasil analisis menunjukan bahwa
variabel yang signifikan terhadap
perataan laba adalah ukuran perusahaan.
Selanjutnya variabel profitabilitas,
leverage, kepemilikan institusional tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap
perataan laba

7 Bestivano
(2013)

Ukuran
Perusahaan,
Umur
Perusahaan,
Profitabilitas
dan Leverage

Perataan
Laba

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
variable ukuran perusahaan berpengaruh
positif terhadap tindakan perataan laba
dan variabel umur perusahaan,
profitabilitas, dan leverage tidak
berpengaruh positif terhadap tindakan
perataan laba
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No Nama Variabel
Independen

Variabel
Depe
nden

Hasil Penelitian

8
Pramono
(2013)

ROA, NPM,
DER DAN SIZE

Peratan
Laba

DER tidak berpengaruh terhadap praktik
perataan laba dikarenakan pada kondisi
ekonomi meningkat perusahaan tidak
mengalami kesulitan dalam peminjaman
hutang. Dampak dari NPM adalah
membuat kelangsungan perusahaan
menjadi lebih baik karena peningkatan
ekonomi tersebut sehingga manajemen
tidak perlu melakukan praktik perataan
laba

Sumber : data diolah

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah:

1. Variabel X yang dipilih adalah profitabilitas, debt to equity ratio,

kepemilikian institusional dan firm size.

2. Pengambilan populasi perusahaan adalah perusahaan sektor aneka industri

yang terdaftar di BEI periode 2014−2016.

2.3 Kerangka Pikiran

Masalah perataan laba (income smoothing) merupakan aspek yang sangat penting

dari manajemen laba. Karena hal tersebut sangat sulit dipisahkan dalam upaya

manajemen untuk mengukur income dari yang dilaporkan dari  tahun ke tahun.

Konsep yang mendasari manajemen laba dengan menggunakan teori keagenan

(agency theory) menyatakan bahwa praktik perataan laba dipengaruhi oleh

konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang

timbul ketika sebelah pihak ingin mencapai atau memepertahankan tingkat

kemakmuran yang diinginkannya. Kemudian salah satu mekanisme yang

diharapkan dapat mengontrol biaya keagenan yaitu dengan menerapkan tata
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kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Corporate governance

merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang

diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan nilai perusahaan kepada para

pemegang saham. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba yang

pertama adalah profitabilitas.

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba

(keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Kemampuan peurusahaan untuk

menghasilkan laba akan dapat menarik para investor untuk menanamkan dananya

guna memperluas usahanya, sebaliknya tingkat profitabilitas yang rendah akan

menyebabkan para investor menarik dananya. Sedangkan bagi perusahaan itu

sendiri profitabilitas dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas

pengelolaan badan usaha tersebut. Oleh karena itu manajemen melakukan praktik

perataan laba agar investor tertarik atau mempertahankan sahamnya pada

perusahaan tersebut. Kemudian faktor kedua yang mempengaruhi praktik

perataan laba adalah debt to equity ratio (DER).

Debt to equity ratio menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan

pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas. Debt to equity ratio

yang tinggi menunjukan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan hutang

sebagai modal. Perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan terbebani oleh

beban peluanasan hutang atau perjanjian-perjanjian yang disepakati oleh kedua

belah pihak, dengan demikian perusahaan akan sulit mendapatkan dana tambahan

atau pinjaman. Untuk perusahaan yang memiliki banyak hutang, setiap

peningkatan laba akan lebih banyak dirasakan oleh debtholder bukan shareholder.
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Oleh karena itu manajemen melakukan tindakan perataan laba agar investor tidak

memandang bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat hutang yang tinggi.

Kemudian faktor ketiga yang mempengaruhi praktik perataan laba adalah

kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi

seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, pemerintah, perusahaan investasi, dan

kepemilikan institusional lain. Hubungannya dengan fungsi monitor, investor

institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan

manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Investor institusional

adalah pemilik sementara (transfer owner) sehingga hanya terfokus pada laba

sekarang (current earnings). Jika perubahan ini tidak dirasakan menguntungkan

oleh investor, maka investor dapat melikuidasi sahamnya. Investor institusional

biasanya memiliki saham dengan jumlah yang besar, sehingga jika mereka

melikuidasi sahamnya akan mempengaruhi nilai saham secara keseluruhan. Untuk

menghindari tindakan tersebut maka manajer akan cenderung melakukan tindakan

perataan laba. Kemudian faktor keempat yang mempengaruhi praktik peraaan laba

adalah firm size.

Hubungan firm size merupakan rasio perbandingan besar kecilnya suatu objek.

Jika perusahaan termasuk perusahaan besar akan menunjukkan bahwa perusahaan

tersebut dapat menghasilkan laba yang besar, hal ini akan menyebabkan

perusahaaan tersebut menjadi sorotan publik (pemerintah). Perusahaan yang

mendapatkan sorotan dari pemerintah pasti akan terbebani oleh biaya politik

tersebut terutama dalam hal pemungutan pajak dari pemerintah karena laba yang
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besar, dimana perusahaan biasanya enggan membayar pajak yang tinggi,

sedangkan pemerintah ingin memungut pajak sebesar-besarnya. Oleh karena itu

manajemen melakukan tindakan perataan laba agar laba terlihat stabil dan

menghindari pemungutan pajak yang terlalu besar.

Gambar 2.1 Kerangka Pikiran

2.4 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, rumusan masalah yang diajukan, telaah kajian teori

penelitian terdahulu dari kerangka pemikiran, maka hipotesis kerja yang diajukan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha1 = Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap perataan laba pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

Ho1 = Profitabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap perataan laba pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

Manajemen Laba
(Earning Management)

Profitabilitas
(ROA)

Agency Theory

Good Coporate
Governance

Debt to
Equity Ratio

Firm Size

Perataan Laba

Kepemilikan
Institusional
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Ha2 = Debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap perataan laba pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

Ho2 = Debt to equity ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap perataan laba

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

Ha3 = Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap perataan laba

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

Ho3 = Kepemilikan institusional berpengaruh tidak signifikan terhadap perataan

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

Ha4 = Firm size berpengaruh signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan

sektor aneka industri yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

Ho4 = Firm size berpengaruh tidak signifikan terhadap perataan laba pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

Ha5 = Profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan institusional dan firm size

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perataan laba pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.

Ho5 = Profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan institusional dan firm size

secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap perataan laba pada

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014−2016.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian penjelasan (explanatory research) dengan

pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada

populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya

dilakukan secara purposive sampling, pengumpulan data menggunakan instrument

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji

hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Selanjutnya menurut Zulganef

(2008), penelitian penjelasan (explanatory research) adalah penelitian yang

bertujuan untuk menjelaskan atau membuktikan hubungan atau pengaruh antar

variabel. Penelitian ini menguji teori guna memperkuat atau menolak teori atau

hipotesis dari penelitian sebelumnya. Dengan mempertimbangkan data yang telah

tersedia, maka penelitian ini juga termasuk dalam studi empiris pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dimana perusahaan

tersebut telah mengumumkan laporan keuangan pada tahun 2014−2016.
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3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-

benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek

atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang

dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini

adalah 150 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

pada tahun 2014−2016.

3.2.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Jadi sampel merupakan

bagian dari populasi yang diambil untuk keperluan penelitian. Pemilihan sampel

sebagai acuan yang akan diteliti dalam penelitian ini dilakukan dengan metode

purposive sampling, yaitu metode pengambilan data disesuaikan dengan kriteria-

kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan

pertimbangan tertentu. Teknik ini digunakan untuk memilih anggota sampel

secara khusus berdasarkan tujuan penelitian dan kesesuaian kriteria-kriteria yang

telah ditetapkan oleh peneliti.
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Kriteria penentuan sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang bergerak pada sektor aneka industri yang

terdaftar di BEI tahun 2014-2016.

2. Perusahaan manufaktur yang konsisten menerbitkan laporan keuangan pada

tahun 2014−2016.

3. Perusahaan tersebut melakukan praktik perataan laba selama tahun

2014−2016.

4. Perusahaan tersebut mempunyai hasil nilai perataan laba kurang dari 1 selama

tahun 2014−2016.

Berdasarkan kriteria tersebut perusahaan yang terpilih sampel adalah 12

perusahaan, berikut adalah daftar sampel perusahaan pada tabel 3.1

Tabel 3.1 Daftar Sampel Perusahaan
No. Nama Perusahaan Kode Perusahaan

1 Astra International Tbk ASII

2 Astra Auto Part Tbk AUTO

3 Panasia Indo Resources Tbk HDTX

4 Indomobil Sukses International Tbk IMAS

5 Indospring Tbk INDS

6 Jembo Cable Company Tbk JECC

7 Prima Alloy Steel Universal Tbk PRAS

8 Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk SCCO

9 Selamat Sempurna Tbk SMSM

10 Sunson Textile Manufacturer Tbk SSTM

11 Trisula International Tbk TRIS

12 Nusantara Inti Corpora Tbk UNIT

Sumber : www.idx.co.id
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3.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian, diperlukan data yang akan digunakan sebagai dasar untuk

melakukan pembahasan dan analisis. Data adalah sekumpulan informasi yang

diperlukan untuk mengambil keputusan. Sumber data adalah segala sesuatu yang

dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data dalam penelitian

menurut Sugiyono (2013) terdiri dari sumber data primer yaitu sumber data yang

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul

data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data yang digunakan adalah data-data yang bersifat kuantitatif, data ini

menunjukkan nilai terhadap variabel yang diwakilinya.

2. Data bersifat time series, data merupakan hasil pengamatan suatu periode

tertentu.

3. Data bersifat sekunder karena data yang mengalami pengolahan kembali.

4. Sumber data sekunder yang dipergunakan berasal dari annual report yang di

publish oleh Indonesian Stock Exchange (IDX).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data dimana data diperoleh dari

buku, majalah literatur dan sebagainya. Data diperoleh dari buku dan jurnal

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel penelitian. Menggali
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teori-teori yang telah berkembang dalam bidang ilmu yang berkepentingan,

mencari metode-metode serta teknik penelitian yang telah digunakan oleh

peneliti terdahulu.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan

catatan-catatan penting yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti,

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan

pemikiran. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang

menggunakan situs web sebagai pengambilan data dan informasi. Data yang

diperoleh berupa data perusahaan dari website www.idx.co.id dan

www.saham.ok.

3.5 Definisi Konseptual Variabel

Definisi konseptual yaitu penegasan penjelasan suatu konsep dengan

mempergunakan konsep-konsep (kata-kata) lagi, yang tidak harus menunjukkan

sisi-sisi (dimensi) pengukuran (tanpa menunjukkan deskriptor dan indikatornya

dan bagaimana mengukurnya). Definisi konseptual adalah pemikiran peneliti

tentang konsep penelitian yang akan dijalankan oleh peneliti.

a. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan

laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Dalam kaitannya dengan

manajemen laba (earning management), jika profitabilitas yang didapat

perusahaan rendah, umumnya manajer akan melakukan tindakan manajemen

laba untuk menyelamatkan kinerjanya dimata pemilik. Hal ini berkaitan erat
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dengan usaha manajer untuk menampilkan performa terbaik dari perusahaan

yang dipimpinnya.

b. Debt to equity ratio

Debt to equity ratio menunjukkan perbandingan antara pembiayaan dan

pendanaan melalui hutang dengan pendanaan melalui ekuitas. Hubungannya

dengan manajemen laba adalah jika debt to equity ratio (DER) semakin tinggi

maka akan menunjukkan semakin besarnya modal pinjaman yang digunakan

untuk pembiayaan aktiva perusahaan menyebabkan laba perusahaan semakin

tidak menentu dan menambah kemungkinan bahwa perusahaan tidak dapat

memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Oleh karena itu semakin tinggi

proporsi rasio utang akan semakin tinggi pula risiko finansial suatu perusahaan.

Manajamen kemungkinan besar akan melakukan perataan laba agar investor

tidak memiliki pandangan yang buruk terhadap perusahaan.

c. Kepemilikan institusional

Kepemilikan institusional adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi

seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, pemerintah, perusahaan investasi,

dan kepemilikan institusional lain. Tingkat kepemilikan institusional yang

tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak

investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik

manajer. Hubungannya dengan manajemen laba adalah investor institusional

dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap

keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional

terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya

terhadap tindakan manipulasi laba.
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d. Firm size

Firm size secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar

kecilnya suatu objek. Penentuan Firm size ini didasarkan pada natural

logaritma aktiva. Hubungannya dengan manajemen laba adalah size besar

mempunyai insentif yang besar untuk melakukan perataan laba dibandingkan

dengan perusahaan kecil, karena perusahaan yang memiliki aktiva dalam

jumlah besar akan lebih diperhatikan oleh publik dan pemerintah. Oleh karena

itu perusahaan besar akan menghindari kenaikan laba secara drastis supaya

terhindar dari kenaikan pembebanan biaya oleh pemerintah. Sebaliknya

penurunan laba secara drastis memberikan sinyal bahwa perusahaan dalam

masa krisis.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah batasan pengertian tentang variabel yang didalamnya

sudah mencerminkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur

variabel yang bersangkutan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

3.6.1 Variabel Dependen (Terikat)

Menurut Sugiyono (2013), variabel penelitian pada dasarnya dalah segala sesuatu

yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Variabel dependen atau terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang

menjadi akibat karena adanya variabel bebas (independent). Dalam penelitian ini

yang merupakan variabel dependen adalah perataan laba yang diukur dengan
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menggunakan model Utami (2005) yang mengukur berdasarkan rasio akrual

modal kerja dengan penjualan. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini

adalah:

Manajemen Laba (ML) = Akrual Modal Kerja (t) / Penjualan periode (t).(3.1)

Akrual Modal Kerja      = ΔAL – ΔHL – ΔKas

Keterangan:

ΔAL = Perubahan aktiva lancar pada periode t
ΔHL = Perubahan hutang lancar pada periode t
ΔKas = Perubahan kas pada periode t

3.6.2 Variabel Independen (Bebas)

Variabel Independen atau bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau

yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen). Dalam

penelitian ini yang merupakan variabel independennya adalah:

a. Profitabilitas dihitung menggunakan return on asets (ROA), dimana ROA

menunjukkan ukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan

menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan asset yang ada dalam

perusahaan. ROA dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

ROA = ( )
..............................................(3.2)

b. Debt to equity ratio dihitung dengan membandingkan total hutang denga total

modal. Skala pengukuran yang digunakan adalah skla rasio dengan rumus:

Debt to Equity Ratio = ........................................................ (3.3)



44

c. Kepemilikan institusional dihitung dengan membandingkan jumlah saham yang

dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar, dengan menggunakan

rumus:

Kepemilikan Institusional = ......(3.4)

d. Firm size dihitung dengan Logaritma natural (Ln) dari total aktiva. Skala

pengukuran yang digunakan adalah skala rasio dengan rumus:

Firm Size = Ln Total Aktiva..................................................................(3.5)

Tabel 3.2 Ringkasan Variabel Penelitian
No Variabel Definisi Pengukuran Skala

Data
1 Perataan

laba
Pengurangan
fluktuasi terhadap
laba dari tahun
yang tinggi
pendapatannya ke
tahun yang rendah
pendapatannya.

ML = Akrual Modal Kerja
periode (t) / Penjualan

periode (t)

Rasio

2 Profitabilitas Kemampuan
perusahaan dalam
menghasilkan laba
dalam satu periode.

ROALaba Bersih Setelah PajakTotal Aset
Rasio

3 Debt to
Equity Ratio

Perbandingan
antara total hutang
dengan total modal
perusahaan

Debt to Equity Ratio Rasio
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4 Kepemilikan
Institusional

Kepemilikan
institusional
merupakan
kepemilikan saham
yang dimiliki oleh
lembaga lain

Kepemilikian InstitusionalJumlah saham institusijumlah saham yang beredar
Rasio

5 Firm Size Besar kecilnya
perusahaan yang
dapat dilihat dari
besarnya nilai
ekuitas, nilai
penjualan, dan nilai
total aktiva

SIZE= ln (nilai buku total aktiva) Rasio

3.7 Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif dan

analisis berganda. Analisis yang diperoleh dalam penelitian ini akan

menggunakan bantuan teknologi komputer yaitu economic views (eviews) versi 9.

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan

atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi

merupakan pengertian dari analisis statistik deskriptif (Sugiyono, 2013). Analisis

statistik deskriptif dilakukan dengan mendeskriptifkan semua data seluruh

variabel dalam bentuk distribusi frekuensi dan dalam bentuk tabel yang kemudian

diberikan interpretasi terhadap data pada tabel tersebut.
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3.7.2 Analisis Regresi Berganda Model Data Panel

Menurut Ghozali (2005) analisis regresi bertujuan untuk mengukur kekuatan

hubungan antara dua variabel atau lebih serta menunjukkan arah hubungan antara

variabel dependen dengan variabel independen yang digunakan. Hasil analisis

regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen.

Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan

suatu persamaan. Analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan

untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan

institusional dan firm size terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di BEI periode 2014−2016. Persamaan model regresi dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

Y = α+ β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e…….....................................(3.6)

Keterangan:
Y :    Perataan Laba

: Konstanta
β1-β4 : Koefisien Regresi
X1 : Profitabilitas
X2 : Debt To Equity Ratio
X3 : Kepemilikan Institusional
X4 : Firm Size
e : Error term, yaitu tingkat kesalahan penduga dalam penelitian

Alat analisis yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Eviews. Untuk

membantu pengelohan data penelitian yang berbentuk data panel, Eviews

merupakan alat analasis yang sangat tepat. Penggunaan alat analisis yang tepat

akan membantu peneliti untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian

yang dilakukan. Model regresi dengan data panel, secara umum mengakibatkan

kesulitan dalam menentukan spesifikasi modelnya.
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Berdasarkan strukturnya terdapat dua jenis data, yaitu data seksi silang (cross

section) dan data runtut waktu (time series). Data cross section terdiri atas

beberapa banyak objek, dengan beberapa jenis data. Data time series biasanya

meliputi satu objek, tetapi meliputi beberapa periode. Gabungan antara cross

section dan time series akan membentuk data panel. Winarno (2015) menyatakan

untuk menentukan model estimasi data panel disesuaikan dengan asumsi yang

digunakan.

a. Pooled Least Square atau Common effect (Pendekatan kuadran terkecil)

Dalam pengolahan panel data pendekatan yang paling sederhana adalah dengan

menggunakan metode kuadrat terkecil biasa yang diterapkan dalam data yang

berbentuk pool. Memasukkan variabel boneka (dummy variable) merupakan

cara yang sering dilakukan untuk mengizinkan terjadinya perbedaan nilai

parameter yang berbeda-beda baik lintas unit cross section maupun antar

waktu. Pendekatan dengan memasukkan variabel boneka ini dikenal dengan

sebutan model efek tetap (fixed effect) atau least square dummy variable.

Rumus estimasi dengan menggunakan pooled least square sebagai berikut:

Yit = β1+β2+β3X3it+…+βnXnit + πit ……...........................................(3.7)

b. Model Efek Tetap (Fixed Effect Model)

Terdapat variabel-variabel yang tidak semuanya masuk dalam persamaan

model memungkinkan adanya intercept yang tidak konstan. Dengan kata lain

intercept ini mungkin berubah untuk setiap individu dan waktu. Dalam

pendekatan kuadrat terkecil biasa adalah asumsi intercept dan slope dari

persamaan regresi yang dianggap konstan baik antar daerah maupun antar
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waktu yang mungkin tidak beralasan. Generalisasi yang secara umum sering

dilakukan yaitu dengan memasukkan variabel boneka (dummy variable) untuk

mengizinkan terjadinya perbedaan nilai parameter yang berbeda-beda antar

unit cross section. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan model efek tetap

(fixed effect model). Rumus persamaan model ini dapat dituliskan sebagai

berikut:

Yit = α1+Dn+βX2it+…+βnXnit+ πit …………………...............................(3.8)

c. Model Efek Random (Random Effect Model)

Bila pada model efek tetap, perbedaan antar individu dan atau waktu

dicerminkanlewat intercept, maka pada model efek random, perbedaan tersebut

diakomodasikan lewat error. Teknik ini juga memperhitungkan bahwa error

mungkin berkorelasi sepanjang time series dan cross section. Rumus

persamaan pada model ini dapat dituliskan sebagai berikut:

Yit = β1+βXit+…+βnXnit+ɛit+πit…..........…...........................................(3.9)

3.7.3 Pengujian Model

Menurut Winarno (2015), untuk memilih model yang tepat, terdapat beberapa

langkah pengujian yang dapat dilakukan untuk menentukan model estimasi yang

tepat. Langkah-langkah tersebut adalah dengan menggunakan uji hausman dan uji

fixed effect uji F atau chow-test. Uji hausman digunakan untuk memilih model

fixed effect atau random effect. Sedangkan uji fixed effect uji F atau chow-test

digunakan untuk memilih apakah model yang akan digunakan adalah common

atau Fixed effect.
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1. Uji Chow-test (Common vs fixed effects)

Uji Chow digunakan untuk mengetahui common atau fixed effect yang akan

digunakan dalam suatu estimasi. Rumus dari uji chow adalah:

CHOW = ........................................................................(3.10)

Keterangan:

RRSS : Restricted Residual Sum Square (merupakan Sum of
Square Residual yang diperoleh dari estimasi data panel
dengan metode common).

URSS : Unrestricted Residual Sum Square (merupakan Sum of
Square  Residual) yang diperoleh dari estimasi data panel
dengan metode fixed  effect.

N : Jumlah data cross section
T : Jumlah data time series
K : Jumlah data penejelas

Dasar pengambilan keputusan menggunakan chow-test yaitu:

a) Jika nilai probabilitas Cross Section F dan Chi Square < 0,05 = Ho

ditolak, maka menggunakan model Fixed Effect.

b) Jika nilai probabilitas Cross Section F dan Chi Square > 0,05 = Ho

diterima, maka menggunakan model Pooled Least Square.

Jika hasil uji Chow menyatakan Ho diterima, maka teknik data panel

menggunakan metode pool (common effect) dan pengujian berhenti sampai

disini. Apabila hasil uji chow menyatakan H0 ditolak, maka langkah

selanjutnya adalah uji Hausman untuk menentukan model fixed atau model

random yang akan digunakan.
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2. Uji Hausman

digunakan untuk memilih antara fixed effect model atau random effect model.

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik chi square dengan

degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen.

Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai statistiknya maka model

yang tepat adalah model fixed effect, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik

Hausman lebih kecil dari nilai statistiknya maka model yang tepat adalah

model random effect. Rumus untuk Uji Hausman yaitu:

W=X2[K]=(b-)[var(b)-var())]-1(b)........................................................(3.11)

Keterangan

W = Nilai tes Chi-square hitung

Dasar pengambilan keputusan menggunakan uji Hausman (random effect vs

fixed effect), yaitu:

a) Jika H0 diterima, maka model yang digunakan dalam penelitian ini

random effect.

b) Jika H0 ditolak, maka model maka model yang digunakan dalam

penelitian ini fixed effect

3.7.4 Pengujian Hipotesis

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh profitabilitas (X1),

debt to equity ratio (X2), kepemilikan institusional (X3) dan firm size terhadap

perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014–

2016. Untuk menguji pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel
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dependen (Y) baik secara parsial maupun secara bersama-sama dilakukan dengan

koefisien determinan (R2), uji statistik (t-test) dan uji (F-test).

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji t adalah jenis pengujian statistik yang digunakan untuk mengetahui

seberapa jauh pengaruh variabel independen dapat menerangkan variabel

dependen secara individual. Uji t dilakukan dengan tingkat keyakinan 95%

dan tingkat kesalahan analisis (α) 5%, derajat kebebasan (degree of freedom)

yang digunakan adalah df= n-k. Taraf nyata inilah yang akan digunakan

untuk mengetahui kebenaran hipotesis. Nilai t dapat dirumuskan sebagai

berikut:

= √ ......................................................................................(3.12)

Keterangan :
: Rata-rata hitung sampel

µ : Rata-rata hitung populasi
S : Standar deviasi sampel

: Jumlah sampel

Formulasi Hipotesis:

1. Ha : Profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan institusional, dan

firm size secara parsial berpengaruh signifikan terhadap perataan

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun

2014−2016.



52

2. H0 : Profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan institusional, dan

firm size secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap

perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

tahun 2014−2016.

Kriteria kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika t-hitung < t-tabel dan nilai probabilitas ≥ ∝(0,05), maka variabel

independen secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap

variabel dependen (Ho diterima dan Ha ditolak).

2. Jika t-hitung > t-tabel dan nilai probabilitas ≤ ∝(0,05), maka variabel

independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel

dependen (Ho ditolak dan Ha diterma).

Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan

adalah:

a. Jika probabilitas > ∝(0,05) maka Ha ditolak.

b. Jika probabilitas < ∝(0,05) maka Ha diterima.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabelin dependen

yang digunakan berpengaruh secara bersama-samaterhadap satu variabel

dependen (Ghozali, 2005). Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui

apakah variabel independen secara bersama sama memengaruhi variabel

dependen secara signifikasi. Uji F dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dan

tingkat kesalahan analisis (α) = 5% derajat bebas pembilang df1 = (k-1) dan

derajat bebas penyebut df2 = (n-k), merupakan banyaknya parameter
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(koefisien) model regresi linier dan n merupakan jumlah pengamatan. Uji F

ini dilakukan untuk mengetahui signifikan pengaruh variabel profitabilitas,

debt to equity ratio, kepemilikan institusional dan firm size terhadap perataan

laba. Nilai F dapat dirumuskan sebagai berikut:

/ ...........................................................................................(3.13)

Keterangan:
: Jumlah sampel

k : Jumlah variabel bebas
R2 : Koefisien determinasi

Formulasi hipotesis:

Ha : Profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan institusional, dan firm

size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perataan laba

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode

2014−2016.

Ho : Profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan institusional, dan firm

size secara simultan berpengaruh tidak signifikan terhadap perataan

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode

2014−2016.

Kriteria kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika F hitung < t-tabel dan nilai probabilitas ≥ ∝(0,05), maka Ho diterima

dan Ha ditolak.

2. Jika t-hitung > t-tabel dan nilai probabilitas ≤ ∝(0,05), maka Ho ditolak dan

Ha diterima.
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Berdasarkan nilai probabilitas (signifikan) dasar pengambilan keputusan adalah:

a. Jika probabilitas > ∝(0,05) maka Ha ditolak.

b. Jika probabilitas < ∝(0,05) maka Ha diterima

c. Koefisien Determinan (R2)

Koefisien determinan (R2) adalah hubungan keterkaitan antara dua variabel

atau lebih. Hasil korelasi positif mengartikan bahwa semakin besar nilai

variabel 1 menyebabkan makin besar pula nilai variabel 2. Korelasi negatif

mengartikan bahwa makin besar nilai variabel 1 makin kecil nilai variabel 2.

Sedangkan korelasi nol mengartikan bahwa tidak ada atau tidak menentunya

hubungan dua variabel.

Besarnya koefisien determinan adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati nol,

maka semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai

variabel dependen. Sedangkan jika koefisien determinasi mendekati 1 maka

dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variasi variabel

independen terhadap variabel dependen. Rumus koefisien determinasi adalah:

= ∑ ∑ ∑ ∑∑ ...................................(3.14)

Keterangan :
β1-4 : Koefisien Regresi Berganda Variabel X1– X4

X1 : Profitabilitas
X2 : Debt To Equty Ratio
X3 : Kepemilikan Institusional
X4 : Firms Size
y : Perataan Laba
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Tabel 3.3 Pedoman Interprestasi Koefisien Determinasi

Interval Koefisien Tingkat Hubungan

0,001 – 0,002 Sangat Lemah

0,201 – 0,400 Lemah

0,401 – 0,600 Cukup Lemah

0,601 – 0,800 Kuat

0,801 – 1,000 Sangat Kuat



V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas,

debt to equity ratio, kepemilikan institusional dan firm size terhadap

perataan laba pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2014−2016. Berdasarkan hasil dan analisis data maka

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel profitabilitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap perataan laba. Profitabilitas berpengaruh positif

artinya semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin

mencerminkan bahwa laba perusahaan tersebut baik dimata investor. Hal

ini akan meningkatkan nilai lebih kepada investor. Perusahaan tidak

menjadikan profitabilitas sebagai dasar untuk melakukan praktik perataan

laba.

2. Variabel debt to equity ratio secara parsial memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap perataan laba. Tingkat DER yang tinggi akan

menunjukkan perusahaan memiliki hutang yang tinggi dibandingkan

dengan modal, dalam hal ini perusahaan akan melakukan perataan laba

agar investor tidak mempunyai persepsi yang buruk terhadap perusahaan.
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3. Variabel kepemilikan institusional secara parsial memiliki pengaruh

negatif dan tidak signifikan terhadap perataan laba. Kepemilikan

institusional memiliki pengaruh negatif artinya semakin tinggi

kepemilikan institusional maka akan semakin tinggi tingkat pengawasan

terhadap manajemen perusahaan, namun sesuai dengan fungsinya investor

institusi hanyalah memonitoring dan tidak dapat mempengaruhi tindakan

manajemen perusahaan.

4. Variabel firm size secara parsial memiliki pengaruh positif dan tidak

signifikan terhadap perataan laba. Firm size berpengaruh positif artinya

jika nilai firm size tinggi maka akan semakin menunjukan bahwa laba

perusahaan tersebut besar dan akan menjadikan biaya pajak yang tinggi,

untuk itu perusahaan melakukan tindakan perataan laba agar terhindar dari

biaya pajak yang tinggi

5. Secara simultan profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan

institusional dan firm size berpengaruh signifikan terhadap perataan laba.

Artinya profitabilitas, debt to equity ratio, kepemilikan institusional dan

firm size secara bersamaan menjadi dasar perusahaan untuk melakukan

praktik perataan laba.

Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan sebagai

bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian

dengan hasil yang lebih baik, yaitu:

1. Sampel yang digunakan hanya terbatas pada perusahaan manufaktur yang

terdapat di BEI tahun 2014−2016.
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2. Dengan diperolehnya sedikit variabel yang memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap perataan laba, maka diperoleh masih besarnya

pengaruh variabel lain diluar penelitian yang berperan dalam perilaku

perataan laba oleh perusahaan. Sehingga tujuan dan fenomena penyebab

dilakukannya perataan laba masih belum terjawab sepenuhnya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Saran Praktis

a. Bagi perusahaan, dalam melakukan praktik perataan laba

perusahaan lebih baik mempertimbangkan terlebih dahulu risiko

internal maupun eksternal, jika salah dalam mengambil keputusan

maka akan dapat merugikan salah satu pihak yang tidak

diinginkan.

b. Bagi investor, diharapkan penilitian dapat menjadikan pemahaman

tentang faktor-faktor yang menjadi dasar perusahaa untuk

melakukan perataan laba, kemudian bahan pertimbangan investor

dalam mempertahankan atau menambah jumlah saham yang akan

diinvestasikan kepada perusahaan.

2. Saran Akademis

Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah jumlah

variabel dan sampel penelitian, tidak terbatas hanya pada sektor

perusahaan manufaktur saja sehingga diharapkan dapat

meningkatkan generalisasi hasil penelitian. Kemudian Metode
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yang digunakan adalah regresi berganda, namun terdapat metode

lain yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan metode

regresi logistik. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya dilakukan

olah data dengan kedua metode (akrual deskresioner).
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