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ABSTRAK 

 

RIKA NOFIANTI, NIM. 1422100798. Program studi akuntansi, Fakultas 

Ekonomi. Universitas Widya Dharma Klaten. “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, 

Firm Size, Dividend Payout Ratio dan Kepemilikan Institusional Terhadap 

Perataan Laba pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 

2016”. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh variabel 

profitabilitas, leverage, firm size, Dividend payout ratio dan kepemilikan 

institusional  terhadap perataan laba. Penelitian ini menggunakan metode 

kuantitatif dengan jumlah sampel sebanyak 44 perusahan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Teknik Pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling. Metode analisis data yang 

digunakan yakni analisis regresi linier berganda dengan uji F, uji t dan koefisien 

determinasi. Hasil pada penelitian ini menyatakan bahwa firm size berpengaruh 

negatif terhadap perataan laba sedangkan profitabilitas, leverage, dividend payout 

ratio dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap perataan laba.  

Kata kunci: profitabilitas, leverage, firm size, dividend payout ratio, 

kepemilikan institusional, perataan laba 
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ABSTRACT 

RIKA NOFIANTI, NIM. 1422100798. Accounting departement, of 

Economics Widya Dharma University Klaten. “The Influence of Profitability, 

Leverage, Firm Size, Devidend Payout Ratio, and Institusional Ownership to 

Income Smoothing at Manufacturing Companies in Indonesia Stock Exchange in 

2016”. 

This study aims to test whether there is influence of profitability, leverage, 

firm size, devidend payout ratio, and institusional ownership to income 

smoothing. This research using quantitative method with the number of samples 

as many 44 manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2016. 

Sampling by using purpose sampling. Data analysis method used is multiple linier 

regression analysis with f test, T  test, and coefficient of determination. The result 

of the study indicate that firm size negatively affect to the income smoothing while 

profitabilitas, leverage, dividend payout ratio and institusional ownership have no 

effect the income smoothing. 

Keywords : profitabilitas, leverage, firm size, devidend payout ratio,institusional 

ownership, income smoothing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Laporan keuangan merupakan sarana pengambilan keputusan 

ekonomi untuk berbagai pihak. Para investor dalam memutuskan 

berinvestasi perlu melakukan evaluasi kinerja manajemen, meramalkan 

laba, dan menaksir tingkat risiko investasi. Informasi yang disajikan 

pada laporan keuangan menjadi penting mengingat terdapat beberapa 

komponen yang dapat menentukan terbentuknya keputusan. 

Pentingnya laporan keuangan ini memicu manajemen untuk 

mempunyai kecenderungan melakukan tindakan yang dapat membuat 

laporan keuangan menjadi lebih baik, kadang kala membuat 

manajemen melakukan hal-hal yang mengubah laporan laba rugi untuk 

kepentingan pribadinya seperti mempertahankan jabatan atau 

mendapatkan bonus yang tinggi. Manajemen perusahaan cenderung 

melakukan manipulasi laba untuk menunjukkan kinerja keuangan yang 

stabil dengan melakukan perataan laba. 

Manipulasi laba biasanya dengan mengurangi fluktuasi laba 

dan memaksimalkan atau meminimalkan laba tergantung motivasi 

manajer dalam memanipulasi laba tersebut. Bentuk manipulasi laba 

dengan mengurangi fluktuasi laba bertujuan agar jumlah laba suatu 

periode tidak terlalu berbeda dari periode sebelumnya dengan 
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menggunakan teknik-teknik tertentu untuk memperkecil atau 

memperbesar jumlah laba dengan mempertimbangkan tingkat 

pertumbuhan normal yang diharapkan pada periode tersebut, sehingga 

didalam aliran laba akan stabil antara periode satu dengan periode 

yang lainya (Rahmawati, 2015). 

Perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba. 

Tindakan manajemen untuk melakukan perataan laba umumnya 

didasarkan atas berbagai alasan di antaranya untuk memuaskan 

kepentingan pemilik perusahaan seperti menaikan nilai perusahaan 

sehingga muncul anggapan bahwa perusahaan yang bersangkutan 

memiliki risiko ketidakpastian yang rendah menaikan harga dalam 

perusahaan dan untuk memuaskan kepentingan sendiri, seperti 

mendapatkan kompensasi dan mempertahankan posisi jabatan 

(Bestivano, 2013). 

Menurut Beidleman (1973) dalam Herlina (2017) perataan laba 

yang dilaporkan dapat di definisikan sebagai usaha yang disengaja 

untuk meratakan atau memfluktuasi tingkat laba sehingga pada saat 

sekarang dipandang normal bagi suatu perusahaan. Tindakan perataan 

laba ini telah dianggap tindakan yang logis dan rasional dimana dalam 

perataan laba tidak tergantung pada kecurangan dan distorsi atau 

perubahan, melainkan pada peluang yang muncul dalam alternative 

prinsip-prinsip akuntansi transaksi yang diterima.  
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Dengan adanya perataan laba, manajemen sebagai agen dapat 

menunjukkan kestabilan laba kepada investor yang berperan sebagai 

prinsipal sehingga kinerja agen terlihat baik dan prinsipal dapat 

memberikan penghargaan. Tidak hanya itu, dengan menunjukkan laba 

yang stabil, investor yang juga merupakan prinsipal tidak perlu 

berpikir lama untuk berinvestasi. Itulah sebabnya mengapa teori agensi 

merupakan teori yang sesuai untuk mendasari praktek perataan laba 

yakni menjelaskan antara hubungan agen dengan prinsipal secara 

langsung (Juniarti dan Corolina, 2005). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba menurut 

Latunde, dkk (2017) profitabilitas, leverage, dividend payout ratio, dan 

firm size. Sedangkan menurut Fauzia (2017) faktor yang 

mempengaruhi perataan laba yakni profitabilitas, financial leverage, 

dividend payout ratio, dan kepemilikan institusional. Dalam penelitian 

ini peneliti menguji lima variabel yang diduga dapat mempengaruhi 

terjadinya perataan laba. Variabel-variabel tersebut antara lain 

profitabilitas, leverage, firm size, dividend payout ratio, dan 

kepemilikan institusional. 

Profitabilitas diproksi dengan return on assets (ROA) 

merupakan salah satu ukuran penting dari rasio keuangan perusahaan 

yang sering dijadikan acuan oleh investor dalam membeli ataupun 

menjual saham suatu perusahaan (Hanafi dan Halim, 2009). 

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan selama periode 
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tertentu dalam menghasilkan laba. Profitabilitas diduga mempengaruhi 

praktek perataan laba karena perhatian investor yang besar pada 

tingkat profitabilitas perusahaan dapat mendorong manajer untuk 

melakukan perataan laba. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Adiningsih dan Asyik (2015) menunjukkan hasil bahwa profitabilitas 

tidak berpengaruh terhadap perataan laba, Latunde, dkk (2017) 

menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diproksi 

menggunakan return on assets (ROA) berpengaruh positif terhadap 

perataan laba, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kuswara 

(2016) menunjukkan hasil bahwa variabel profitabilitas berpengaruh 

negatif terhadap perataan laba. 

Leverage diproksi dengan debt to equity ratio (DER) 

merupakan kemampuan perusahaan dengan modal sendiri untuk 

menjamin hutang yang dimiliki sehingga menunjukkan proporsi 

pembelanjaan perusahaan yang dibiayai oleh pemegang saham (modal 

sendiri) dan dibiayai dari pinjaman (Hanafi dan Halim, 2009). Jika 

hutang perusahaan semakin besar, maka risiko yang akan ditanggung 

pemilik modal akan semakin besar sehingga investor dan kreditor akan 

takut berinvestasi atau meminjamkan dana kepada perusahaan. Oleh 

karena kondisi tersebut menimbulkan keinginan manajemen untuk 

melakukan praktik perataan laba. Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Bestivano (2013) menunjukkan hasil bahwa variabel leverage 

tidak bepengaruh terhadap perataan laba, Lay (2017) menunjukkan 
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bahwa variabel leverage berpengaruh positif terhadap perataan laba, 

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dwiputra dan Suryanawa 

(2016) menunjukkan bahwa variabel leverage berpengaruh negatif 

terhadap perataan laba. 

Menurut Oktavania (2014) Firm size atau ukuran perusahaan 

adalah suatu skala yang dapat diklasifikasi besar kecil perusahaan 

menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai pasar 

saham dan lain-lain. Perusahaan besar diperkirakan lebih mendapat 

perhatian dari pihak luar diantaranya pemerintah. Hal ini dapat 

memicu manajemen perusahaan melakukan perataan laba. Dalam 

penelitian yang dilakukan oleh Latunde, dkk (2017) menunjukkan 

hasil bahwa variabel firm size tidak bepengaruh terhadap perataan laba, 

Adiningsih dan Asyik (2014) menunjukkan hasil bahwa variabel firm 

size berpengaruh positif terhadap perataan laba, sedangkan penelitian 

yang dilakukan Fatmawati (2015) menunjukkan hasil variabel firm size 

berpengaruh negatif terhadap perataan laba. 

Menurut Sudarno dan Wijaya (2016) dividend payout ratio 

adalah rasio yang menggambarkan besarnya proporsi dividen yang 

dibayarkan terhadap laba bersih perusahaan. Besar kecilnya laba akan 

mempengaruhi besar kecilnya dividen yang akan dibagikan pada para 

pemegang saham. Investor lebih tertarik dengan besarnya dividen serta 

kecilnya risiko yang akan diterima investor pada suatu perusahaan. 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meyakinkan 
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investor bahwa tingkat risiko dalam suatu perusahaan adalah kecil 

maka manajemen perusahaan cenderung melakukan tindakan perataan 

laba. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2015) 

menunjukkan hasil bahwa variabel dividend payout ratio tidak 

bepengaruh terhadap perataan laba, Santoso dan Salim (2012) 

menunjukkan hasil bahwa variabel dividend payout ratio berpengaruh 

positif terhadap perataan laba, sedangkan penelitian Fauzia (2017) 

menunjukkan hasil bahwa variabel dividend payout ratio berpengaruh 

negatif terhadap perataan laba. 

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh 

pihak institusi lain yaitu kepemilikan oleh perusahaan atau lembaga 

lain seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan 

kepemilikan institusi lain. Kepemilikan institusional ada kaitannya 

dengan tindakan perataan laba, karena kepemilikan institusional 

memiliki saham dengan jumlah besar sehingga manajemen memiliki 

kecenderungan melakukan perataan laba agar perusahaan dipandang 

memiliki laba yang stabil sehingga investor tidak melikuidasi 

sahamnya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fauzia (2015) 

menunjukkan hasil bahwa variabel kepemilikan institusional tidak 

bepengaruh terhadap perataan laba, Kuswara (2016), Santoso dan 

Salim (2012) menunjukkan hasil bahwa variabel kepemilikkan 

institusional berpengaruh positif terhadap perataan laba, sedangkan 
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penelitian Oviani (2014) menunjukkan hasil bahwa variabel 

kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap perataan laba. 

Beberapa penelitian terdahulu tentang perataan laba 

menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Sehingga peneliti tertarik 

untuk menguji kembali penelitian tentang perataan laba dengan 

beberapa perbedaan. Pertama, perbedaan penelitian kali ini terletak 

pada sampel perusahaan, peneliti sekarang menggunakan perusahaan 

manufaktur. Alasan peneliti ingin meneliti perusahaan manufaktur 

karena jumlah yang masuk kategori perusahaan manufaktur lebih 

banyak dibandingkan dengan perusahaan lain dan saham pada 

perusahaan manufaktur lebih banyak diminati para investor oleh 

karena itu manajemen perusahaan mempunyai kecenderungan untuk 

melakukan tindakan yang dapat membuat laporan keuangan menjadi 

baik (Sugiarto, 2013). 

Kedua, peneliti menggunakan lima variabel independen yang 

digunakan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

tindakan perataan laba yaitu profitabilitas, leverage, firm size, dividend 

payout ratio dan kepemilikan institusional. Periode penelitian yang 

akan dilakukan adalah 2016. 

Dari latar belakang masalah yang telah  diuraikan di atas, maka  

peneliti merumuskan judul penelitian: “Pengaruh Profitabilitas, 

Leverage, Firm Size, Dividend Payout Ratio dan Kepemilikan 
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Institusional Terhadap Perataan Laba pada Perusahaan 

Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, 

permasalahan yang akan diuji adalah sebagai berikut ini. 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap perataan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016? 

2. Apakah leverage berpengaruh terhadap perataan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016?  

3. Apakah firms size berpengaruh terhadap perataan laba pada 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016? 

4. Apakah dividend payout ratio berpengaruh terhadap perataan laba 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016? 

5. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap perataan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat 

dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut ini. 
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1. Untuk menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap 

perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016. 

2. Untuk menganalisis apakah leverage berpengaruh terhadap 

perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia tahun 2016. 

3. Untuk menganilisis apakah firm size berpengaruh terhadap perataan 

laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia tahun 2016. 

4. Untuk menganalisis apakah dividend payout ratio berpengaruh 

terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 

5. Untuk menganalisis apakah kepemilikan institusional berpengaruh 

terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat 

memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti 

berikut ini. 

a. Bagi investor dan calon investor 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

menjadi bahan pertimbangan bagi investor maupun calon investor 

dalam melakukan penilaian perusahaan dan pengambilan keputusan 
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investasi. Dengan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap perataan laba diharapkan investor dan calon investor dapat 

melakukan prediksi terhadap perolehan laba yang diharapkan.   

b. Bagi perusahaan 

Penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam pengaplikasikan variabel-variabel dalam 

penelitian dengan menganalisis pengaruh profitabilits, leverage, 

firm size, dividend payout ratio, dan kepemilikan institusional 

terhadap perataan laba, serta sebagai bahan pertimbangan emiten 

untuk mengevaluasi, memperbaiki dan meningkatkan kinerja 

manajemen dimasa yang akan datang. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan menjadi bahan referensi dalam 

melakukan penelitian terhadap perataan laba. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan pengujian regresi linier 

berganda dalam penelitian ini diperoleh simpulan sebagai berikut ini. 

1. Firm Size berpengaruh negatif terhadap perataan laba pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati 

(2015) yang menyatakan bahwa firm size berpengaruh negatif terhadap 

perataan laba. 

2. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Adiningsih dan Asyik (2015) yang menyatakan bahwa 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

3. Leverage tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Hasil 

penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanna, 

dkk (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 

terhadap perataan laba. 

4. Dividend Payout Ratio tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada 

perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2016. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 
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oleh Rahmawati (2015) yang menyatakan bahwa dividend payout ratio 

tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

5.  Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap perataan laba 

pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

tahun 2016. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Fauzia (2015) yang menyatakan bahwa kepemilikan 

institusional tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian, dapat dikemukakan saran sebagai 

berikut ini. 

1. Bagi Investor yang akan menanamkan modal pada suatu perusahaan, 

sebaiknya tidak hanya terfokus pada laba yang dilaporkan perusahaan. 

Investor perlu mempertimbangkan bagaimana pihak manajemen 

melaporkan laba serta dengan memperhatikan firm size perusahaan 

yang dihitung menggunakan logaritma natural total asset, dimana 

pada penelitian ini menunjukkan hasil berpengaruh negatif terhadap 

perataan laba. 

2. Bagi Perusahaan pada penelitian ini variabel firm size menunjukkan 

hasil berpengaruh terhadap perataan laba, dan dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan emiten untuk mengevaluasi kinerja manajemen 

dimasa yang akan datang sehingga dapat meminimalisir tindakan 

manajemen dalam melakukan perataan laba. 
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3.  Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

topik yang sama yakni perataan laba, dapat menggunakan penelitian 

ini sebagai referensi, peneliti selanjutnya dapat dilakukan dengan 

menambahkan variabel-variabel lain yang diduga berpengaruh 

terhadap perataan laba misalnya jenis industri, dan harga saham 
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