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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Landasan Teori 

2.1.1. Teori keagenan (Agency Theory) 

Dalam konsep akuntansi modern, didalam suatu perusahaan 

terdapat pemisahan tugas antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan 

orang yang menanamkan modalnya kedalam perusahaan sedangkan agen 

adalah orang yang bekerja untuk prinsipal dan memberikan informasi 

kepada prinsipal (Meckling, 1976 dalam Eko dan Salim, 2012). Hal ini 

melahirkan suatu teori yang dinamakan teori keagenan. Konsep teori 

keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh 

konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik yang timbul ketika 

setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 

kemakmuran yang dikehendakinya.  

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 pelaporan keuangan dalam usaha memaksimalkan 

kemakmurannya (Salno dan Baridwan, 2000 dalam Eko dan Salim, 2012). 
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 Dengan adanya perbedaan kepentingan antara masing-masing 

pihak, terutama dari pihak manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan 

laba yang dihasilkan menyebabkan manajer berusaha mencapai 

keinginannya tersebut dengan memanipulasi angka laba yang terdapat 

didalam laporan keuangan dengan cara manajemen laba dan salah satu 

bentuknya adalah perataan laba (Income Smoothing). 

2.1.2. Perataan Laba 

Menurut Belkaoui (2004) dalam Eko dan Salim (2012) 

menjelaskan definisi awal perataan laba (income smoothing) adalah 

pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun dengan memindahkan 

pendapatan dari tahun - tahun yang tinggi pendapatannya ke periode-

periode yang kurang menguntungkan. Definisi yang lebih akhir mengenai 

perataan laba melihatnya sebagai fenomena proses manipulasi profil waktu 

dari pendapatan atau laporan pendapatan yang dilaporkan selama periode 

tersebut. Haini dan Prita (2014) juga menjelaskan bahwa perataan laba 

timbul ketika terjadi konflik kepentingan antara manajemen dengan 

pemilik dana dimana setiap pihak berusaha untuk mencapai atau 

mempertahankan tingkat kemakmuran yang menjadi harapannya. Dalam 

hubungan keagenan, manajer memiliki informasi yang asimetri kepada 

pihak-pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. 

 Informasi yang asimetri ini terjadi ketika manajer memiliki 

informasi internal (tentang prospek, resiko dan nilai perusahaan) yang 

lebih cepat, banyak serta akurat, hal ini disebabkan manajemen 

mempunyai kemampuan untuk mengakses informasi internal perusahaan 
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secara lebih leluasa dibandingkan dengan pihak eksternal perusahaan. Dari 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Perataan laba merupakan 

upaya yang dilakukan manajer agar laba perusahaan setiap periode terlihat 

stabil dengan cara mengurangi fluktuasi laba supaya tidak terlalu tinggi 

sekaligus tidak terlalu rendah sampai dengan tingkat laba yang dianggap 

normal.  

2.1.3.  Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan keuntungan yang didapat dari hasil 

pengurangan modal perusahaan dan keputusan kebijakan perusahaan yang 

biasa kita sebut dengan biaya dan beban. Sebagian besar investor dan 

kreditor juga menggunakan profitabilitas sebagai alat untuk tolak ukur 

dalam menilai seberapa efektif perusahaan mengelola sumber-sumber 

yang dimilikinya dan juga sebagai bahan pertimbangan utama bagi 

investor dan kreditor dalam mengambil keputusan baik dalam 

menginvestasikan dana maupun dalam meminjamkan dana pada suatu 

perusahaan. Tingkat profitabilitas yang stabil akan memberikan keyakinan 

pada investor bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik 

dalam menghasilkan laba. 

Pada dasarnya suatu perusahaan yang mempunyai profitabilitas 

tinggi cenderung melakukan perataan laba, hal ini dikarenakan manajemen 

mengetahui kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dimasa 

depan. Sedangkan perusahaan yang kinerjanya lebih rendah tentu akan 

mencoba untuk mengangkat kinerjanya dengan melakukan manajemen 

laba tetapi mereka tentu lebih sulit untuk menutupinya ditahun berikutnya 
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sehingga tidak terjadi perataan, tetapi lebih kepada income increasing 

selama beberapa periode sampai laba pada perusahaan terlihat konsisten 

atau stabil yang membuat investor tertarik berinvestasi pada perusahaan 

tersebut. 

2.1.4. Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah ukuran aset dari perusahaan itu sendiri. 

Total aset yang besar dalam perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan 

tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas 

perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam 

jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa 

perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba 

dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Fitri, Eyo,dan Amir, 

2018). 

Menurut Putra (2015) Ukuran perusahaan yang lebih besar 

cenderung akan lebih kritis mendapatkan perhatian baik dari para analisis, 

investor maupun pemerintah. Perusahaan besar akan menghindari fluktuasi 

laba yang drastis dengan melakukan tindakan perataan laba, karena 

perusahaan nantinya akan dibebani pajak yang besar dan meminimalisir 

resiko yang kemungkinan akan terjadi. 

2.1.5. Kebijakan Dividen 

Menurut Agus (2001) dalam Yulfita (2014) yang dimaksud dengan 

kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan 

dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. 
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Kebijakan dividen ini menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau 

menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Dividen yang 

terlalu besar bukan berarti tidak diinginkan oleh investor, tetapi menjaga agar 

tidak terjadi kesulitan likuiditas keuangan pada perusahaan di waktu 

mendatang. Apabila dividen yang dibagikan lebih kecil dari harapan investor 

maka akan mengakibatkan terjadinya pelepasan saham perusahaan yang akan 

mengakibatkan penurunan harga saham dari perusahaan tersebut. 

Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan dividen yang optimal dalam 

kebijakan dividen untuk menciptakan keseimbangan di antara dividen saat ini 

dan pertumbuhan di masa yang akan datang. Kebijakan deviden perusahaan 

meliputi rasio pembayaran dividen yang menunjukan jumlah dividen yang 

dibayarkan relatif terhadap pendapatan perusahaan dan stabilitas deviden 

sepanjang waktu. 

2.1.6. Leverage 

Financial leverage merupakan hal penting dalam perusahaan 

dengan berdasarkan penggunaan sumber keuangan yang memiliki beban 

tetap dengan tujuan untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Serta jika 

perusahaan memiliki hutang yang relatif besar tentunya akan mempunyai 

resiko semakin meningkat, Maka akan dapat memicu perusahaan untuk 

melakukan tindakan perataan laba untuk menstabilkan posisi keuangan 

perusahaan (Putra, 2015). 

Perusahaan yang memiliki leverage operasi yang tinggi tentunya 

perusahaan tersebut memiliki kesempatan untuk memperoleh laba yang 

tinggi, tetapi di sisi lain hal ini akan mendapatkan risiko yang tinggi pula. 

Apabila perusahaan melakukan investasi yang besar pada aktiva tetap, ini 
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akan mengakibatkan mereka mempunyai biaya tetap yang tinggi, sehingga 

leverage operasinya pun tinggi.  

Menurut Zuhroh (1996) dalam Budileksmana dan Eka (2005), 

secara rasional para investor memilih untuk berinvestasi pada perusahaan 

yang memiliki risiko yang rendah, sehingga pihak manajemen perusahaan 

selalu berusaha menunjukkan kepada pihak eksternal bahwa perusahaan 

yang dikelolanya memiliki leverage operasi yang rendah, yang juga berarti 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki risiko yang rendah. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian terdahulu yang meneliti tentang perataan laba 

memiliki hasil yang berbeda-beda. Berikut ringkasan penelitian terdahulu 

yang dijadikan acuan oleh penulis dan di tampilkan dalam bentuk Tabel 2.1 

sebagai berikut: 

Tabel 2. 1 

Tabel Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti dan 

Tahun 

Sampel, 

Periode 

Penelitian dan 

Alat Analisis 

Variabel 

Independen 

Hasil 

1 I Komang Gede 

Ginantra dan  

I Nyoman Wijana 

Asmara Putra, 2015 

Judul : 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, 

Kepemilikan Publik, 

Dividend Payout 

Ratio, dan Net Provit 

Sampel 17 

perusahaan 

manufaktur di 

BEI tahun 

2008-2012 

Analisis 

Regresi 

Logistik 

   
 Profitabilitas 

    Leverage 

    Ukuran 

Perusahaan 

    
Kepemilikan 

Publik 

    Dividend 

Payout Ratio 

    Net 

Hanya Net 

Profit Margin 

yang 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

perataan laba 
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Margin pada 

Perataan Laba 

Profit Margin 

2 Eko Budi Santoso, 

Sherly Novia Salim, 

2012 

Judul : 

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 

Sampel 89 

perusahaan 

non keuangan 

di BEI tahun 

2009-2010 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

   
 Profitabilitas 

    Financial 

Leverage 

    Dividen 

    Ukuran 

Perusahaan 

   
 Kepemilikan 

Institusional 

   
 Kelompok 

Usaha 

Financial 

Leverage dan 

Dividend 

berpengaruh 

negatif 

terhadap 

perataan laba, 

ukuran 

perusahaan 

dan 

kepemilikan 

institusional 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

perataan laba 

3 Dika Fajar Pratama, 

2012 

Judul : 

Pengaruh 

Profitabilitas, Resiko 

Keuangan, Nilai 

Perusahaan, Struktur 

Kepemilikan, dan 

Dividend Payout 

Ratio Terhadap 

Perataan Laba 

Sampel 33 

perusahaan 

manufaktur di 

BEI tahun 

2006-2009 

Analisis 

Regresi 

Logistik 

    
Kepemilikan 

Manajerial 

   
 Profitabilitas 

    Resiko 

Keuangan 

    Nilai 

Perusahaan 

    Struktur 

Kepemilikan 

    Dividend 

Payout Ratio 

Hanya 

kepemilikan 

manajerial 

yang 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

perataan laba 

4 Siti Nur Haini dan 

Prita Andini, 2014 

Judul : 

Pengaruh Return On 

Asset (ROA), 

Dividend Payout 

Ratio (DPR), Debt 

To Equity Ratio 

(DER), dan 

Kepemilikan 

Sampel 10 

perusahaan 

manufaktur di 

BEI tahun 

2009-2012 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

    ROA 

    DPR 

    DER 

   
 Kepemilikan 

Institusional 

ROA 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

perataan laba, 

Dividend 

Payout Ratio 

dan DER 

berpengaruh 

negatif 
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Institusional 

Terhadap Perataan 

Laba (Studi Empiris 

pada Perusahaan 

Manufaktur Yang 

Terdaftar pada Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2009-2012) 

terhadap 

perataan laba  

5 Pandu Nugraha dan 

Vaya Juliana Dillak, 

2018 

Judul : 

Profitabilitas, 

Leverage, dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Perataan 

Laba 

Sampel 59 

perusahaan 

Manufaktur di 

BEI tahun 

2014-2016] 

Analisis 

Regresi 

Logistik 

   
 Profitabilitas 

    Leverage 

    Ukuran 

Perusahaan 

Hanya 

profitabilitas 

yang 

berpengaruh 

positiif 

terhadap 

perataan laba 

6 Nur Fitri,  Eyo Asro 

Sasmita, dan Amir 

Hamzah, 2018 

Judul : 

Pengaruh 

Solvabilitas, 

Profitabilitas, dan 

Ukuran Perusahaan 

Terhadap Perataan 

Laba (Studi Kasus 

pada Perusahaan 

Manufaktur Sektor 

Industri Barang 

Konsumsi yang 

terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia 

Periode 2014-2017) 

Sampel 26 

perusahaan 

manufaktur 

sektor industri 

barang 

konsumsi di 

BEI tahun 

2014-2017 

Analisis 

Regresi Fixed 

Effect 

   
 Solvabilitas 

   
 Profitabilitas 

    Ukuran 

Perusahaan 

Solfabilitas, 

Profitabilitas 

dan Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Perataan 

Laba 

7 Tria Oktaviasari, 

Muhammad Miqdad, 

dan Rochman 

Effendi, 2018 

Judul : 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Ukuran Perusahaan, 

dan Leverage 

Terhadap Perataan 

Sampel 245 

perusahaan 

manufaktur di 

BEI tahun 

2011-2015 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

   
 Profitabilitas 

    Ukuran 

Perusahaan 

    Leverage 

Profitabilitas, 

Ukuran 

Perusahaan 

dan Leverage 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

perataan laba 
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Laba pada 

Perusahaan 

Manufaktur di BEI  

8 I Gede Victor 

Ramanuja dan I 

Made Mertha, 2015 

Judul : 

Pengaruh Varian 

Nilai Saham, 

Kepemilikan Publik, 

DER, dan 

Profitabilitas pada 

perataan Laba 

Sample 18 

perusahaan 

manufaktur 

sektor industri 

barang 

konsumsi di 

BEI tahun 

2009-2012 

Analisis 

Regresi Linier 

Berganda 

    Varian 

Nilai Saham 

   Kepemili

kan Publik 

   DER 

   Profitabili

tas 

DER dan 

Profitabilitas 

berpengaruh 

positif 

signifikan 

terhadap 

perataan laba 

9 Marsinadul Hasanah 

Judul : 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

Financial 

Leverage,dan 

Kebijakan Dividen 

Terhadap Praktik 

Perataan Laba 

Sampel 40 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di Bursa Efek 

Indonesia 

tahun 2008-

2010 

Analisis 

Regresi 

Logistik 

    Ukuran 

Perusahaan 

   Financial 

Leverage 

   Kebijakan 

Dividen 

 

Ukuran 

Perusahaan 

berpengaruh 

terhadap 

perataan laba 

10 Dewi Yulfita 

Judul :  

Pengaruh 

Profititabilitas, 

Kebijakan Dividen, 

dan Pertumbuhan 

Perusahaan 

Terhadap Praktik 

Perataan Laba (Studi 

Empiris pada 

Perusahaan 

Manufaktur yang 

Terdaftar di BEI 

Tahun 2008-2012)  

Sampel 44 

perusahaan 

manufaktur 

yang terdaftar 

di BEI tahun 

2008-2012 

Analisis 

Regresi 

Logistik 

   
 Profitabilitas 

   Kebijakan 

Dividen 

   Pertumbu

han 

Perusahaan 

 

Kebijakan 

Dividen 

berpengaruh 

signifikan 

negatif 

terhadap 

perataan laba 

Sumber : (Putra, 2015) (Eko dan Salim, 2012) (Pratama, 2012) (Haini dan 

Prita, 2014) (Pandu dan Dillak, 2018) (Fitri, Eyo, dan Amir, 2018) 

(Oktaviasari, Muhammad, dan Rochman, 2018) (Ramanuja dan I, 2015) 

(Hasanah, 2008) (Yulfita, 2014) 
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2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis (KPT) 

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta 

permasalahan yang dikemukakan, hasil dari kerangka pemikiran teoritis di 

bawah ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dan 

variabel dependen yang akan diteliti yaitu profitabilitas (  ), ukuran 

perusahaan (  ), kebijakan dividen     , dan leverage      sebagai variabel 

independen    . Sedangkan variabel dependen ( ) yaitu perataan laba.  

Adapun kerangka pemikiran teoritis dalam penelitian ini ditampilkan 

dalam bentuk Gambar 2.1 sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis 

2.4. Perumusan Hipotesis 

Perumusan hipotesis ini sebagai dugaan sementara tentang 

penelitian yang akan diteliti penulis. Pada penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kebijakan dividen, 

dan leverage terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di BEI periode 2017-2018.  

Perataan 

Laba (Y) 

H4 (+) 

H3 (-) 

H2 (+) 

H1 (+) 

Kebijakan Dividen      

Leverage      

UkuranPerusahaan 

     

Profitabilitas      
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2.4.1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Peratan laba 

Menurut Yulfita (2014) Profitabilitas merupakan kemampuan 

suatu perusahaan untuk mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu 

periode tertentu. Jika suatu perusahaan mempunyai profitabilitas tinggi 

maka manajemen cenderung akan melakukan perataan laba, hal ini 

dimaksudkan agar menghasilkan tren laba yang tidak berfluktuatif. 

Sehingga akan menarik investor untuk menanamkan  sahamnya ke 

perusahaa tersebut. Investor tentunya dapat memprediksi perolehan bagian 

laba dan yang pasti akan diterima jika tren perolehan laba perusahaan tidak 

berfluktuatif.  

Semakin tinggi profitabilitas juga akan mendorong manajemen 

untuk melakukan praktik perataan laba, karena perusahaan akan selalu 

berusaha dinilai baik oleh investor agar saham perusahaan tersebut laku di 

pasar modal. Dengan demikian terjadi atau tidaknya perataan laba akan 

dipengaruhi oleh profitabilitas hal ini dikarenakan untuk membuat laba 

berada pada nilai yang stabil (I dan Mertha, 2015). Jadi dapat disimpulkan 

bahwa semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka akan semakin 

tinggi pula perataan laba. 

Pernyataan diatas sejalan dengan penelitian Pratama dan Fajar 

(2012) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap perataan laba. Berdasarkan uraian diatas, maka 

perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 
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  = Diduga profitabilitas berpengaruh positif terhadap perataan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2017-2018 

2.4.2. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Perataan Laba 

Ukuran perusahaan adalah ukuran aset dari perusahaan itu sendiri 

yang dapat ditunjukkan melalui total asetnya. Total aset yang besar dalam 

perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap 

kedewasaan, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih 

stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan 

total aset yang kecil  (Fitri, Eyo, dan Amir, 2018). 

Menurut Aziza, Wilton, dan Moch (2016) Perataan laba yang 

dilakukan oleh beberapa perusahaan dipicu oleh ukuran perusahaan, bahwa 

perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan untuk melakukan 

perataan laba dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih kecil 

karena perusahaan yang lebih besar diteliti dan dipandang dengan lebih kritis 

oleh para investor, sehingga perusahaan besar ingin menunjukan kinerja yang 

baik dengan memperlihatkan laba yang stabil kepada investor dan jika 

memiliki laba yang stabil dapat menarik investor untuk menanamkan 

modalnya diperusahaan tersebut. Perusahaan-perusahaan besar juga mendapat 

pemeriksaan yang lebih ketat dari pemerintah, dengan adanya pemeriksaan 

dari pemerintah tersebut, perusahaan yang besar tidak mau memperlihatkan 

laba yang berfluktuasi terlalu tinggi, maka itu dilakukan perataan laba.  

Pemerintah melihat kenaikan laba perusahaan sebagai obyek pajak 

yang akan ditagihkan sehingga pilihan yang dilakukan perusahaan adalah 

dengan proses akuntansi agar laba yang ditampilkan bisa lebih rendah. Intinya 
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Perusahaan besar cenderung menghindari fluktuasi laba yang terlalu 

signifikan karena kenaikan laba yang signifikan akan meningkatkan nilai 

pajak namun penurunan laba secara signifikan akan menimbulkan image yang 

tidak baik, oleh karena itu perusahaan besar lebih memilih untuk melakukan 

perataan laba. 

Pada penelitian Eko dan Salim (2012) selaras dengan penjelasan 

di atas bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan 

laba. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan hipotesisnya adalah 

sebagai berikut : 

  = Diduga ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap perataan laba 

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

periode 2017-2018 

2.4.3. Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Perataan laba 

Menurut Agus (2001) dalam Yulfita (2014) yang dimaksud dengan 

kebijakan dividen adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan 

akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan 

dalam bentuk laba ditahan guna pembiayaan investasi dimasa datang. 

Keinginan dari pemegang saham tentunya perusahaan mempunyai 

kinerja baik yang dapat tercermin dari laba yang dihasilkan setiap 

periodenya sehingga perusahaan memiliki presentase laba yang baik dan 

ada akhirnya akan berimbas pada jumlah dividen yang akan diterima ole 

pemegang saham. Kestabilan laba menunjukkan kestabilan kinerja dan 

mampu  menghadapi resiko yang ada. Tetapi ketika laba pada suatu 
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perusahaan tidak stabil, hal tersebut dapat memungkinkan pihak 

manajemen untuk melakukan perataan laba. 

Menurut Eko dan Salim (2012) semakin rendah dividen sebuah 

perusahaan dapat menyebabkan investor yang sudah menanamkan 

sahamnya akan memindahkan sahamnya ke perusahaan lain. Bagi investor 

yang akan menanamkan modal kedalam perusahaan tersebut, calon 

investor seringkali tidak berminat apabila dividen yang dibagikan 

perusahaan rendah ditambah lagi jika laba perusahaan berfluktuasi yang 

menyebabkan dividen ikut berfluktuasi.  

Untuk menarik minat investor, perusahaan harus meyakinkan 

investor bahwa risiko perusahaan kecil. Oleh karena itu, manajemen 

termotivasi melakukan tindakan perataan laba agar mengubah persepsi 

investor mengenai perusahaan sehingga investor tetap tertarik berinvestasi 

di perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Haini (2014) dalam Haini 

dan Prita (2014) berhasil membuktikan bahwa kebijakan dividen 

berpengaruh negatif terhadap perataan laba. Berdasarkan uraian diatas, 

maka perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut : 

  = Diduga kebijakan dividen berpengaruh negatif terhadap perataan laba 

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

periode 2017-2018 
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2.4.4. Pengaruh Leverage terhadap Perataan Laba 

Leverage menunjukkan seberapa besar hutang yang dimiliki oleh 

perusahaan digunakan untuk membiayai aset, atau seberapa besar hutang 

berpengaruh terhadap pengelolaan aset (Pandu dan Dillak, 2018). 

Penggunaan hutang akan menentukan tingkat financial leverage 

pada perusahaan. Adanya hutang yang tinggi membuat laba suatu 

perusahaan kecil, sehingga hal ini dapat mengakibatkan kreditur dan 

investor akan berfikir ulang untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Karena pada dasarnya kreditur dan investor mencari perusahaan yang 

mempunyai laba tinggi sehingga dapat menguntungkan saat berinvestasi 

pada perusahaan tersebut. 

Menurut Oktaviasari, Muhammad, dan Rochmad (2019) dengan 

semakin tingginya tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan, maka 

mendorong manajemen untuk melakukan manipulasi laba untuk 

meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata stakeholder agar 

investor tetap mau berinvestasi di perusahaan tersebut dan juga perusahaan 

yang terlalu banyak menggunakan hutang dan mempunyai laba kecil 

sehingga tidak jarang melakukan praktik perataan laba untuk menaikkan 

laba perusahaan. 

Penelitian dari Oktaviasari, Muhammad, dan Rochmad (2019) 

selaras dengan pernyataan diatas yang menyatakan bahwa leverage 

berpengaruh terhadap perataan laba. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

semakin tingg leverage suatu perusahaan maka semakin tinggi pula 
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perataan laba. Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan hipotesisnya 

adalah sebagai berikut : 

  = Diduga leverage berpengaruh positif terhadap pertataan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2017-2018  

  


