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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan kualitas laba dan kinerja perusahaan, berikut ini adalah beberapa 

penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan dari penelitian ini : 

2.1.1 Ririk Retnowati (2011) 

Kesimpulan dari penelitian Ririk Retnowati (2011) adalah salah satu 

hasil penelitiannya membuktikan bahwa Smoothness laba tidak signifikan 

terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan nilai signifikansinya 0,680, dan 

smoothness laba juga tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan (Tobin’s Q) 

dengan nilai signifikansinya 0,718. Sementara itu, penelitian ini menggunakan 

variabel yang terdiri dari variabel dependen dan variabel independen. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan, 

sementara variabel independen yang digunakan adalah kualitas laba. Kualitas laba 

diukur dengan 6 teknik pengukuran antara lain: persistensi laba, prediktabilitas, 

variabilitas, smoothness, akrual abnormal, dan kualitas akrual. Sampel penelitian 

yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2006-2007. 
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Persamaan dengan penelitian ini adalah : 

1. Menggunakan variabel dependen yaitu smoothness laba dan variabel 

independennya yaitu kinerja perusahaan yang terdiri dari dua pengukuran, 

ROA dan Tobin’s Q. 

2. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia (BEI). 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah : 

1. Pengukuran Kualitas laba yang digunakan dalam penelitian Ririk Retnowati 

(2011) adalah enam teknik pengukuran, antara lain persistensi laba, 

prediktabilitas, variabilitas, smoothness, akrual abnormal, dan kualitas akrual. 

Sedangkan dalam penelitian ini hanya menggunakan smoothness laba sebagai 

variabel independen. 

2. Sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian Ririk Retnowati (2011) 

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

pada tahun 2006-2007. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sampel 

penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2005-2010. 

 

2.1.2 Margani Pinasti dan Meinarni Asnawi (2009)  

Kesimpulan dari penelitian Margani Pinasti dan Meinarni Asnawi 

(2009) adalah riset-riset empiris tentang kualitas laba mengadopsi beragam 

ukuran atau proksi untuk mengukur kualitas laba, di antaranya kualitas akrual, 

akrual abnormal, persistensi, prediktabilitas, smoothness, variabilitas laba, 
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relevansi-nilai, informatifan laba, dan ketepat waktuan. Berdasarkan penalaran 

yang mendasari tiap-tiap proksi ukuran kualitas laba, beragam ukuran kualitas 

laba tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar, yaitu ukuran 

kualitas laba berbasis akuntansi dan ukuran kualitas laba berbasis pasar. Selain itu 

sampel penelitian yang digunakan adalah telaah terhadap artikel-artikel empiris 

tentang kualitas laba yang dipublikasikan sepanjang tahun 2005 sampai dengan 

2008 yang menunjukkan bahwa dalam menghadapi adanya berbagai proksi 

ukuran kualitas laba, beberapa riset empiris memilih salah satu ukuran yang 

relevan dengan pertanyaan risetnya. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah : 

1. Meneliti tentang smoothness laba. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah : 

1. Peneliti Margani Pinasti dan Meinarni Asnawi (2009) meneliti tidak hanya 

menggunakan pengukuran smoothness laba, tetapi juga kualitas akrual, akrual 

abnormal, persistensi, prediktabilitas, variabilitas laba, relevansi-nilai, 

keinformatifan laba, dan ketepatwaktuan. Sementara penelitian ini 

menggunakan variabel independen smoothness laba dengan  kinerja 

perusahaan sebagai variabel dependen. Selain itu juga menggunakan variabel 

kontrol yaitu leverage dan size. 

2. Peneliti Margani Pinasti dan Meinarni Asnawi (2009) menggunakan sampel 

artikel-artikel empiris tentang kualitas laba yang dipublikasikan sepanjang 

tahun 2005-2008. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 
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manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2005-

2010. 

 

2.1.3 Radziah Mahmud, Muhd Kamil Ibrahim, dan Wee Ching Pok 

(2009)  

Kesimpulan penelitian Radziah Mahmud, Muhd Kamil Ibrahim, dan 

Wee Ching Pok (2009) adalah Kualitas laba perusahaan-perusahaan Malaysia 

yang terdaftar publik memiliki hubungan positif dengan kinerja perusahaan  yang 

diukur dengan ROA dan Tobin’s Q. Berdasarkan sampel penelitian ini, hasil 

menunjukkan bahwa pendapatan perusahaan Malaysia memiliki nilai prediktif dan 

nilai umpan balik, serta informasi keuangan yang telah dilaporkan tepat 

waktu. Meskipun hasil untuk nilai prediksi tidak signifikan, namun hubungan 

positif menunjukkan hubungan kemampuan prediksi laba dengan kinerja 

perusahaan. Ini berarti bahwa pendapatan belum menunjukkan kemampuan 

meskipun prediksi hubungan yang positif. Pada saat periode berjalan, yang 

dilaporkan oleh perusahaan Malaysia juga memberikan nilai umpan balik. Ini 

berarti bahwa pendapatan saat ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi 

keputusan dengan mengkonfirmasi atau mengoreksi harapan sebelumnya dari 

pengambil keputusan. 

Variabel yang digunakan penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu 

variabel dependen dan variabel independen. Variabel tergantung terdiri dari dua 

kinerja perusahaan yaitu ROA dan Tobins Q. Sementara Variabel bebas terdiri 

dari prediksi, nilai umpan balik, dan ketepatan waktu. Serta karakteristik 



 
10 

 

 
 

perusahaan yang spesifik yaitu ukuran, leverage, dan pertumbuhan. Penelitian 

didasarkan pada pengamatan tahunan selama periode 2000-2007 yang dianggap 

sebagai pasca keuangan periode krisis. Penelitian ini menggunakan sampel 

peneltian dari perusahaan publik yang terdaftar di Malaysia dari semua industri 

telah dicantumkan, kecuali lembaga keuangan karena penyajian laporan keuangan 

perusahaan-perusahaan ini berbeda dari perusahaan lain. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah 

1. Meneliti tentang kualitas laba terhadap kinerja perusahaan. 

2. Menggunakan variabel dependen yaitu kinerja perusahaan dengan 

pengukuran ROA dan Tobins Q. 

Perbedaan dengan Penelitian ini adalah : 

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian Radziah Mahmud, Muhd Kamil 

Ibrahim, dan Wee Ching Pok (2009) adalah Perusahan-Perusahaan yang terus 

tercatat di papan utama Bursa Malaysia 2000-2007 digunakan, setelah 

menghapus outlier, 285 perusahaan termasuk dalam penelitian. Sedangan 

penelitian ini menggunakan data dari perusahaan maufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2005 - 2010. 

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian Radziah Mahmud, 

Muhd Kamil Ibrahim, dan Wee Ching Pok (2009) adalah kualitas laba dengan 

pengukuran prediksi, nilai umpan balik, dan ketepatan waktu. Sedangkan 

dalam variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

smoothness laba. 
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2.1.4 Fransisca Reni Retno Anggraini (2009) 

Kesimpulan penelitian Fransisca Reni Retno Anggraini (2009) adalah 

hipotesis pertama yaitu menguji apakah laba yang dihasilkan dari akuntansi nilai 

wajar (SmoothnessURGL =  (URGL)/ (CFO)) menghasilkan votalitas yang lebih 

besar dibandingkan dengan laba yang dihasilkan dari akuntansi kas hitoris 

(SmoothnessNIBE =  (NIBE)/ (CFO)). Hasilnya adalah tidak ada perbedaan 

votalitas antara laba akuntansi dengan nilai wajar dan dengan kos hitoris. 

Hipotesis kedua yaitu menguji apakah persistensi laba dengan akuntansi nilai 

wajar dengan akuntansi kos historis. Hasilnya menunjukkan bahwa koefisien 

persistensi laba dengan akuntansi nilai wajar adalah signifikan, sedangkan 

koefisien persistensi laba dengan akuntansi nilai historis tidak signifikan, maka 

tidak dapat membandingkan apakah laba dengan akuntansi nilai historis lebih 

persisten dibandingkan laba dengan akuntansi nilai wajar.  

Kemudian hipotesis ketiga yaitu menguji hubungan kualitas akrual 

dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisir akibat penilaian investasi 

pada nilai wajar. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif 

keuntungan atau kerugian yang belum terealisir akibat penilaian investasi pada 

nilai wajar terhadap kualitas laba, yang berarti semakin tinggi keuntungan atau 

kerugian yang belum terealisasi akibat penilaian investasi pada nilai wajar maka 

kualitas akrual semakin rendah. Sampel penelitian yang digunakan adalah 19 

perusahaan yang berasal dari industri perbankan, asuransi, agen kredit, dan 

sekuritas, yang masing-masing dengan periode antara tahun 2001-2005. Data 

yang digunakan diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan tafhun 2001-
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2005 yang dipublikasikan dalam situs pasar modal Indonesia (Indonesian Stock 

Exchange) sehingga seluruh data yang digunakan sebanyak 95 observasi. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah 

1. Meneliti tentang smoothness laba. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

1. Penelitian Fransisca Reni Retno Anggraini (2009) meneliti tentang apakah 

laba yang dihasilkan dari akuntansi nilai wajar (SmoothnessURGL =  (URGL)/ 

(CFO)) menghasilkan votalitas yang lebih besar dibandingkan dengan laba 

yang dihasilkan dari akuntansi kas hitoris (SmoothnessNIBE =  (NIBE)/ 

(CFO)). Sedangkan dalam penelitian ini menguji pengaruh smoothness laba 

terhadap kinerja perusahaan.  

2. Sampel penelitian Fransisca Reni Retno Anggraini (2009) adalah 19 

perusahaan yang berasal dari industri perbankan, asuransi, agen kredit, dan 

sekuritas, yang masing-masing dengan periode antara tahun 2001-2005. 

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data dari perusahaan maufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2005 - 2010. 

 

2.2.5 Andri Rachmawati dan Hanung Triatmoko (2007) 

Kesimpulan penelitian Andri Rachmawati dan Hanung Triatmoko 

(2007) adalah : 

1. Kualitas laba yang diukur dengan discretionary accrual tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 
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2. IOS berpengaruh positif terhadap discretionary accrual sehingga bisa 

dikatakan IOS yang meningkat dapat membuat kualitas laba menurun. IOS 

berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.  

3. Keberadaan komite audit dan komposisi komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap discretionary accrual (kualitas laba).  

4. Keberadaan komite audit dan komposisi komisaris independen tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

5. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh 

terhadap kualitas laba (discretionary accrual) tetapi berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan.  

6. Variabel kontrol : Ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap discretionary 

accruals (kualitas laba) tetapi tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

Leverage dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kualitas laba 

tetapi keduanya berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitas laba 

(discretionary accruals) dan nilai perusahaan sebagai variabel dependen, 

Investment Opportunity Set (IOS) dan mekanisme corporate governance sebagai 

variabel independen, dan variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran KAP, 

ukuran perusahaan (size), dan leverage. Populasi penelitian ini adalah seluruh 

perusahaan publik yang  terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama periode 2001-

2005. Pemilihan sampel berdasarkan metode purposive sampling dengan tujuan 

mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. 
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Persamaan dengan penelitian ini adalah 

1. Meneliti tentang kualitas laba. 

2. Menggunakan ukuran perusahan (size) dan leverage sebagai variabel kontrol. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

1. Penelitian Andri Rachmawati dan Hanung Triatmoko (2007) menggunakan 

variabel dependen yaitu kualitas laba (discretionary accruals) dan nilai 

perusahaan, variabel independennya yaitu Investment Opportunity Set (IOS) 

dan mekanisme corporate governance, variabel kontrolnya yaitu ukuran 

KAP, ukuran perusahaan (size), dan leverage. Sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan variabel dependennya adalah kinerja perusahaan dengan 

pengukuran kinerja pasar (Tobin’s Q) dan kinerja keuangan  (ROA), dan 

variabel independennya adalah smoothness laba. Sementara leverage dan size 

sebagai variabel kontrolnya. 

2. Populasi penelitian Andri Rachmawati dan Hanung Triatmoko (2007) adalah 

seluruh perusahaan publik yang  terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama 

periode 2001-2005. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data dari 

perusahaan maufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

sepanjang tahun 2005-2010. 

 

2.1.6 Lesia Jang, Bambang Sugiarto, dan Dergibson Siagian (2007) 

Kesimpulan dari penelitian Lesia Jang, Bambang Sugiarto, dan 

Dergibson Siagian (2007) adalah company size berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap kualitas laba, struktur modal tidak berpengaruh negatif tetapi 
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secara signifikan berpengaruh positif terhadap kualitas laba, persistensi laba 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laba, pertumbuhan laba 

tidak berpengaruh positif tetapi secara signifikan berpengaruh negatif terhadap 

kualitas laba, likuiditas berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas 

laba, dan kualitas akrual berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas 

laba. 

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yaitu kualitas laba, dan 

variabel independennya yaitu company size, struktur modal, persistensi laba, 

pertumbuhan laba, likuiditas, dan kualitas akrual. Obyek yang digunakan adalah 

perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) 

periode 2000-2004, sementara sampel yang digunakan berjumlah 44 perusahaan 

dengan teknik pengambilan sampel yaitu judgment sampling, dimana sampel 

diambil berdasarkan kriteria yang telah dirumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. 

Persamaan dengan penelitian ini adalah : 

1. Meneliti tentang kualitas laba. 

2. Sampel penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah 

1. Penelitian Lesia Jang, Bambang Sugiarto, dan Dergibson Siagian (2007) 

menggunakan variabel dependen yaitu kualitas laba, dan variabel 

independennya yaitu company size, struktur modal, persistensi laba, 

pertumbuhan laba, likuiditas, dan kualitas akrual. Sedangkan pada penelitian 

ini menggunakan variabel independen yaitu smoothness laba. Kemudian 

leverage dan size sebagai variabel kontrolnya. Variabel dependen yang 
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digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan dengan 

menggunakan dua pengukuran yaitu kinerja pasar (Tobin’s Q) dan kinerja 

keuangan (ROA). 

2. Obyek yang digunakan dalam penelitian Lesia Jang, Bambang Sugiarto, dan 

Dergibson Siagian (2007) adalah perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) periode 2000-2004. Sedangkan 

penelitian ini menggunakan data dari perusahaan maufaktur yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang tahun 2005-2010. 
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Persamaan dan Perbedaaan antara penelitian sekarang dan penelitian 

terdahulu dapat dijelaskan ringkasannya dalam tabel berikut ini : 

TABEL 2.1  

RINGKASAN PERSAMAAN DAN PERBEDAAN ANTARA  

PENELITIAN SEKARANG DAN PENELITIAN TERDAHULU 

 

No 
Penelitian 

Terdahulu 
Persamaan Perbedaan 

1 Ririk 

Retnowati 

(2011) 

1. Penelitian tentang 

smoothness laba 

terhadap ROA dan 

Tobin’s Q. 

2. Sampel Penelitian 

yang digunakan 

yaitu Perusahaan 

Manufaktur di  

Bursa Efek 

Indonesia (BEI). 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel 

independen yaitu persistensi laba, 

prediktabilitas, variabilitas, smoothness, 

akrual abnormal, dan kualitas akrual. 

Sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

variabel smoothness laba. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 

penelitan tahun 2006-2007. Sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan tahun 

2005-2010. 

2 Margani 

Pinasti dan 

Meinarni 

Asnawi 

(2009) 

1. Penelitian tentang 

smoothness laba. 

1. Penelitian terdahulu menggunakan 

pengukuran antara lain : kualitas akrual, akrual 

abnormal, persistensi, prediktabilitas, 

variabilitas laba, relevansi-nilai, 

keinformatifan laba, dan ketepatwaktuan. 

Sedangkan penelitiaan sekarang hanya 

menggunakan variabel smoothness laba. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 

penelitian yaitu artikel-artikel empiris tentang 

kualitas laba tahun 2005-2008. Sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan sampel 

penelitian perusahaan manufaktur di Bursa 

Efek Indonesia (BEI) tahun 2005-2010. 

 3 Radziah 

Mahmud, 

Muhd Kamil 

Ibrahim, dan 

Wee Ching 

Pok 

(2009) 

1. Penelitian tentang 

kualitas laba 

terhadap kinerja 

perusahaan. 

2. Variabel dependen 

yang digunakan 

adalah kinerja 

perusahaan dengan 

pengukuran ROA 

dan Tobin’s Q. 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel 

independen yaitu kualitas laba dengan 

pengukuran prediksi, nilai umpan balik, dan 

ketepatan waktu. Sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan variabel independen 

yaitu smoothness laba. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 

penelitian yaitu perusahaan yang tercatat di 

papan utama Bursa Malaysia 2000-2007. 

Sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

sampel penelitian perusahaan manufaktur di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005-2010.  

4 Fransisca 

Reni Retno  

 

1. Penelitian tentang 

Smoothness Laba 

1. Peneltian terdahulu meneliti tentang apakah 

laba yang dihasilkan dari akuntansi nilai wajar 

(SmoothnessURGL =  (URGL)/ (CFO)) 
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Anggraini 

(2009) 

menghasilkan votalitas yang lebih besar 

dibandingkan dengan laba yang dihasilkan 

dari akuntansi kas hitoris (SmoothnessNIBE =  

(NIBE)/ (CFO)). Sedangkan dalam 

penelitian sekarang menguji pengaruh 

smoothness laba terhadap kinerja perusahaan. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan 19 

perusahaan yang berasal dari industri 

perbankan, asuransi, agen kredit, dan 

sekuritas, yang masing-masing dengan periode 

antara tahun 2001-2005. Sedangkan penelitian 

sekarang menggunakan sampel penelitian 

yaitu perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) tahun 2005-2010. 

5 Andri 

Rachmawati 

dan Hanung 

Triatmoko 

(2007) 

1. Penelitian  tentang 

kualitas laba. 

2. Menggunakan 

ukuran perusahan 

(size) dan leverage 

sebagai variabel 

kontrol. 

 

1. Peneltian terdahulu menggunakan variabel 

dependen yaitu kualitas laba (discretionary 

accruals) dan nilai perusahaan, variabel 

independennya yaitu Investment Opportunity 

Set (IOS) dan mekanisme corporate 

governance, variabel kontrolnya yaitu ukuran 

KAP, ukuran perusahaan (size), dan leverage.  

Sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

variabel dependennya adalah kinerja 

perusahaan, dan variabel independennya 

adalah smoothness laba. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan seluruh 

perusahaan publik yang  terdaftar di Bursa 

Efek Jakarta selama periode 2001-2005. 

Sedangkan penelitian sekarang menggunakan 

sampel penelitian yaitu perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2005-2010. 

6 Lesia Jang, 

Bambang 

Sugiarto, dan 

Dergibson 

Siagian 

(2007) 

1. Penelitian tentang 

kualitas laba 

2. Sampel penelitian 

yang digunakan 

adalah perusahaan 

manufaktur 

1. Penelitian terdahulu menggunakan variabel 

dependen yaitu kualitas laba, dan variabel 

independennya yaitu company size,  struktur 

modal, persistensi laba, pertumbuhan laba, 

likuiditas, dan kualitas akrual. Sedangkan 

dalam penelitian sekarang menggunakan 

variabel independen yaitu smoothness laba, 

variabel dependennya yaitu kinerja 

perusahaan. 

2. Penelitian terdahulu menggunakan sampel 

penelitian yaitu perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) periode 2000-2004. Sedangkan 

penelitian sekarang menggunakan perusahaan 

manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

tahun 2005-2010. 

Sumber : Dari Berbagai Jurnal 
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2.2 Landasan Teori 

Berikut ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini : 

2.2.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut Anthony dan Govidarajan (2005) dalam Igan (2007), teori 

agensi merupakan hubungan atau kontrak yang disepakati oleh principal dan 

agent, yang berasumsi bahwa setiap individu hanya termotivasi oleh 

kepentingannya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara 

principal dan agent (Igan, 2007). 

Selain itu, Mursalim (2010) juga menjelaskan bahwa teori keagenan 

terjadi karena seorang manajer termotivasi untuk memperoleh kualitas laba yang 

baik, hal itu disebabkan karena perhatian investor sekarang cenderung terpusat 

pada laba yang dihasilkan perusahaan, tanpa memperhatikan bagaimana proses 

terjadinya tingkat laba tersebut. Jika kualitas laba perusahaan baik, maka manajer 

akan memperoleh reward atau kompensasi atas hasil kerja yang telah dilakukan. 

Dengan adanya reward atau kompensasi tersebut, maka manajer akan terus 

termotivasi untuk memperoleh kualitas laba perusahaan yang baik. Oleh karena 

itu tingkat pencapaian laba menjadi tolak ukur keberhasilan bagi manajer untuk 

memperoleh reward atau kompensasi yang telah disepakati dalam kontrak 

(Mursalim, 2010). 

 

2.2.2 Smoothness Laba 

Margani dan Meinarni (2009) mengungkapkan bahwa smoothness laba 

pada umumnya menggunakan arus kas sebagai konstruk referensi pada laba yang 
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tidak diratakan (unsmoothed earnings) dan mengasumsikan bahwa arus kas yang 

tidak dimanipulasi (unmanaged). Kehalusan laba mencerminkan gagasan bahwa 

manajer menggunakan informasi tentang laba yang akan datang untuk meratakan 

laba sehingga menghasilkan laba yang lebih representatif (dinormalkan). Laba 

yang representatif atau laba yang diratakan mengindikasikan laba yang akan 

datang berkualitas tinggi, maka laba yang lebih smooth juga menggambarkan 

suatu laba yang berkualitas tinggi. (Margani dan Meinarni, 2009). Dalam riset-

riset empiris tentang kualitas laba, kehalusan atau (smoothness) laba diukur 

dengan beberapa cara yang berbeda diantaranya :  

1. Rasio deviasi standar laba bersih sebelum pos luar biasa dibagi dengan total 

aktiva awal tahun terhadap deviasi standar arus kas aktivitas operasional 

dibagi dengan total aktiva awal tahun (Francis et al, 2004) dalam (Margani 

dan Meinarni, 2009). 

Smoothness Laba         =   σ NIBE   

                                           σ CFO 

NIBE = Laba Bersih Sebelum Pos Luar Biasa  

Total Aktiva Awal Tahun 

 

CFO   = Arus Kas Operasional  

               Total Aktiva Awal Tahun 

 

Nilai smoothness yang besar mengindikasikan kecilnya perataan laba atau 

semakin tidak diratakan, maka kualitas laba yang dihasilkan baik. Sedangkan 

nilai smoothness yang kecil mengindikasikan besarnya perataan laba atau 

semakin diratakan, maka kualitas laba yang dihasilkan kurang baik. 
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2. Rasio deviasi standar laba operasional yang diskala oleh aktivanya, terhadap 

deviasi standar arus kas aktivitas operasional yang diskala dengan aktiva juga 

(Leus et al .,2003) dalam (Margani dan Meinarni, 2009). 

Smoothness Laba         =   σ OI    . 

                                           σ CFO 

OI = Laba Operasional  

                   Total Aktiva  

 

Nilai smoothness yang besar mengindikasikan kecilnya perataan laba, 

sebaliknya, nilai smoothness yang kecil mengindikasikan besarnya perataan 

laba. 

3. Variabilitas NI/CFO (Machuga & Teitel, 2007; Lang et al., 2003; Khrisnan 

& Parsons, 2008) dalam (Margani dan Meinarni, 2009). Ukuran smoothness 

laba didasarkan atas dua persamaan regresi sebagai berikut:  

Nix,t = ox + 1xlog(Tax,t) + 2xTLx,t/Sex,t + 3x% revx,t+ 4x%TLx,t + 5x 

revx,t/TAx,t+1x,t 

CFOx,t= ox + 1xlog(Tax,t) + 2xTLx,t/Sex,t + 3x% revx,t+ 4x%TLx,t + 

5x revx,t/TAx,t+2x,t 

TA menunjukan total aset, TL menunjukan total kewajiban, SE menunjukan 

total ekuitas, dan rev menunjukan perubahan pendapatan tahunan. Variabel-

variabel tersebut merupakan variabel kontrol.  

Smoothness diukur dengan : variansi 1/ variansi 2. 

 

 



 
22 

 

 
 

Pengukuran smoothness laba yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  Smoothness Laba         =   σ NIBE   

                                                 σ CFO 

 

Keterangan : 

 

NIBE = Laba Bersih Sebelum Pos Luar Biasa  

                       Total Aktiva Awal Tahun 

 

CFO   = Arus Kas Operasional  

       Total Aktiva Awal Tahun 

 

Komponen yang digunakan untuk menghitung smoothness laba antara 

lain, arus kas operasional, laba bersih sebelum pos luar biasa, dan total aktiva. 

Pengukuran smoothness laba dengan cara di atas yaitu membandingkan antara 

laba bersih sebelum pos luar biasa yang terdapat di dalam laporan laba rugi dan 

arus kas operasional yang terdapat di dalam laporan arus kas, selain itu juga 

menggunakan total aktiva, dimana total aktiva mencerminkan kemampuan 

perusahaan secara keseluruhan. 

1. Arus Kas operasi 

Menurut Nurul, et al (2012:57) mendefinisikan laporan arus kas dalam 

bukunya Akuntansi Keuangan Menengah Vol. 1 yaitu berdasarkan PSAK ETAP 

Bab 7 mengatur tentang komponen apa saja yang dimasukkan dalam laporan arus 

kas yaitu : 

 laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan 

setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi 

selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.  

 

Selain itu Nurul, et al (2012:58) mendefinisikan arus kas aktivitas 

operasi dalam bukunya Akuntansi Keuangan Menengah Vol. 1 yaitu berdasarkan 



 
23 

 

 
 

PSAK ETAP Bab 7 mengatur informasi-informasi yang harus disajikan dalam 

laporan arus kas yaitu : 

Arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari aktivitas penghasil utama 

pendapatan entitas. Sehingga transaksi-transaksi dari aktivitas ini berasal dari 

transaksi atau peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba 

atau rugi. Contoh arus kas operasi adalah : 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa 

2. Penerimaan kas dari royalty, fees, komisi dan pendapatan lain 

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa  

4. Pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan 

5. Pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat 

diidentifikasikan secara khusus sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan 

investasi. 

6. Penerimaan dan pembiayaan kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak 

lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan 

persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali. 

 

 

2. Teknik Perataan Laba 

Menurut Scott (2000) dalam Tutut (2010) terdapat empat pola 

manajemen laba yaitu : 

1. Taking a bath 

Taking a bath adalah 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. Taking a bath terjadi selama 

periode adanya tekanan organisasi atau pada saat terjadinya reorganisasi, 

seperti pergantian CEO baru. Teknik taking a bath mengakui adanya biaya-

biaya pada periode yang akan datang dan kerugian pada periode berjalan 

ketika terjadi keadaan buruk yang tidak menguntungkan dan tidak bisa 

dihindari pada periode berjalan. Konsekuensinya, manajemen menghapus 
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beberapa aktiva, membebankan perkiraan-perkiraan biaya mendatang. 

Akibatnya laba pada periode berikutnya akan lebih tinggi dari seharusnya. 

2. Income Minimization 

Income minimization adalah pola manajemen laba yang dilakukan dengan cara 

menjadikan laba pada laporan keuangan periode berjalan lebih rendah daripada 

laba sesungguhnya. Income minimization biasanya dilakukan pada saat 

profitabilitas perusahaan sangat tinggi dengan maksud agar tidak mendapat 

perhatian secara politis. Kebijakan yang diambil dapat berupa penghapusan 

atas modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, 

pengeluaran R&D, dan lain-lain. 

3. Income Maximization 

Maksimisasi laba (income maximization) adalah pola manajemen laba yang 

dilakukan dengan cara menjadikan laba pada laporan keuangan periode 

berjalan lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Income maximization 

dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, 

meningkatkan keuntungan, dan untuk menghindari dari pelanggaran atas 

kontrak hutang jangka panjang. Income maximization dilakukan dengan cara 

mempercepat pencatatan pendapatan, menunda biaya, dan memindahkan biaya 

untuk periode lain. 

4. Income Smoothing 

Income smoothing atau perataan laba merupakan salah satu bentuk manajemen 

laba yang dilakukan dengan cara membuat laba akuntansi relatif konsisten (rata 

atau smooth) dari periode ke periode. Dalam hal ini pihak manajemen dengan 
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sengaja menurunkan atau meningkatkan laba untuk mengurangi gejolak dalam 

pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak beresiko tinggi.  

Sebagai contoh, ketika penghasilan saat sekarang relatif rendah, tetapi 

penghasilan di masa mendatang diperkirakan relatif tinggi, maka pihak manajer 

akan melakukan pemilihan metode akuntansi yang dapat meningkatkan 

discretionary accruals pada saat sekarang. Dampaknya, manajer dalam 

lingkungan pekerjaan seperti ini akan meminjam penghasilannya di masa 

mendatang. Sedangkan jika pada saat sekarang penghasilan relatif bernilai 

tinggi, tetapi penghasilan di masa mendatang relatif rendah, maka pihak 

manajer akan melakukan pemilihan metode akuntansi yang dapat menurunkan 

discretionary accruals untuk saat sekarang. Pihak manajer dengan efektif akan 

menabung penghasilannya saat  sekarang untuk kemungkinan penggunaan di 

masa mendatang (Tutut, 2000). 

 

2.2.3 Kinerja Perusahaan 

Ruddy Tri Santoso (1995) dalam Ryanto Hadi Praytino (2010)  

mendefinisikan bahwa kinerja perusahaan adalah hasil dari keputusan individu 

yang diambil manajemen secara terus-menerus, oleh karena itu untuk menilai 

suatu kinerja perusahaan diperlukan analisis dampak kumulatif ekonomi dari 

keputusan dalam menggunakan pengukuran yang komparatif (Ryanto, 2010). 

Sementara itu, pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi 

manajemen dalam menentukan kebijakan perusahaan dari segi keuangan maupun 

non keuangan (Ryanto, 2010). 
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Penelitian ini menggunakan dua pengukuran kinerja perusahaan yang 

didasarkan dari dua sudut pandang yang berbeda yaitu sudut pandang internal dan 

sudut pandang eksternal. Berdasarkan sudut pandang internal perusahaan, 

pengukuran kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Return On Asset (ROA).  Menurut Ririk (2011) ROA dapat digunakan untuk 

mengukur bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengelola aktiva yang ada 

di dalam perusahaan sehingga memperoleh laba yang cukup tinggi. Dengan laba 

yang tinggi, maka perusahaan akan dapat mengembalikan investasi perusahaan 

yang tertanam di dalam aktiva perusahaan (Ririk, 2011). 

Sedangkan berdasarkan sudut pandang eksternal, pengukuran kinerja 

perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tobin’s Q. Menurut Ririk 

(2011) Tobin’s Q dapat digunakan untuk mengukur bagaimana penilaian pasar 

terhadap perusahaan. Komponen dari perhitungan Tobin’s Q yaitu menggunakan 

harga penutupan saham, jumlah saham yang beredar, total hutang jangka panjang 

perusahaan, dan total aktiva sehingga dapat diketahui bagaimana kemampuan 

perusahaan untuk membentuk harga saham di pasar modal sehingga investor 

tertarik untuk berinvestasi (Ririk, 2011). 

 

2.2.4 Leverage dan Size  

1. Leverage 

Jayanti (2011) mengungkapkan bahwa leverage merupakan suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada 

kreditur dalam membiayai aset yang dimiliki perusahaan. Perusahaan yang 
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memiliki tingkat leverage yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan sangat 

tergantung pada pinjaman luar untuk membiayai aset yang dimiliki perusahaan. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang rendah 

mengindikasikan bahwa perusahaan tesebut lebih banyak membiayai asetnya 

dengan modal sendiri. Dengan demikian tingkat leverage dapat menggambarkan 

risiko keuangan perusahaan. (Jayanti, 2011) 

Rasio leverage terdiri dari 2 macam, yaitu : 

a) Rasio utang terhadap ekuitas 

Untuk menilai sejauh mana perusahaan menggunakan uang yang dipinjam, 

kita dapat menggunakan beberapa rasio utang (debt ratio) yang berbeda. 

Rasio utang terhadap ekuitas dapat dihitung dengan membagi total hutang 

perusahaan (termasuk kewajiban jangka pendek) dengan ekuitas pemegang 

saham.  

 Rasio hutang terhadap ekuitas  =  total hutang : ekuitas pemegang saham 

b) Rasio hutang terhadap total aktiva 

Rasio hutang terhadap total aktiva di dapat dari membagi total hutang dalam 

perusahaan dengan total aktivanya.  

Rasio hutang terhadap total aktiva  =  total hutang : total aktiva 

 

2. Size (Ukuran Perusahaan) 

Igan (2007) mendefinisikan size (ukuran perusahaan)  sebagai berikut : 

suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecilnya  perusahaan 

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

lain-lain. Ukuran perusahaan hanya terbagi ke dalam tiga kategori, yaitu 

perusahaan besar, menengah, dan kecil.  
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Menurut Sembiring (2008) dalam Chelsiya (2010) perusahaan yang 

memiliki total aktiva yang besar menunjukkan bahwa perusahaan telah mencapai 

tahap kedewasaan (maturity). Secara umum perusahaan yang memiliki total aktiva 

yang relatif besar dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang total aktivanya lebih rendah. Oleh karena 

itu, perusahaan dengan total aktiva yang besar lebih mampu untuk menghasilkan 

tingkat keuntungan yang lebih tinggi (Chelsiya, 2010).  

 

2.2.5 Hubungan antara Smoothness Laba dengan Kinerja Perusahaan  

Menurut Margani dan Pinasti (2009), Kehalusan laba dapat digunakan 

oleh manajer sebagai informasi tentang laba yang akan datang untuk meratakan 

laba sehingga menghasilkan laba yang lebih representatif (dinormalkan). Laba 

yang representatif atau laba yang diratakan mengindikasikan laba yang akan 

datang berkualitas tinggi, maka laba yang lebih smooth juga menggambarkan 

suatu laba yang berkualitas tinggi. (Margani dan Meinarni, 2009). Nilai 

smoothness yang besar mengindikasikan kecilnya perataan laba atau semakin 

tidak diratakan, maka kualitas laba yang dihasilkan baik. Sedangkan nilai 

smoothness yang kecil mengindikasikan besarnya perataan laba atau semakin 

diratakan, maka kualitas laba yang dihasilkan buruk. 

Huang, et al (2009) dalam Mahmud, et al (2009) menyimpulkan bahwa 

kualitas laba yang tinggi akan dapat menyebabkan kinerja perusahaan yang lebih 

tinggi. Dan juga sebaliknya kinerja perusahaan menurun diakibatkan oleh kualitas 

laba yang rendah (Mahmud, et al., 2009). 



 
29 

 

 
 

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ririk (2011) 

tentang kualitas laba terhada kinerja perusahaan yang salah satu pengukuran 

kualitas labanya menggunakan smoothness laba, yaitu membuktikan bahwa 

smoothness laba tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA) dengan nilai 

signifikansinya 0,680. Smoothness laba tidak signifikan terhadap kinerja 

perusahaan (Tobin’s Q) dengan nilai signifikansinya 0,718 (Ririk, 2011). 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Variabel Independen : Variabel Dependen : 

              

 

Variabel Kontrol : 

 

 

  

GAMBAR 2.1 

  KERANGKA PEMIKIRAN 

 

Berdasarkan Kerangka pemikiran di atas, maka dapat diketahui bahwa 

variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Smoothness 

Laba. Variabel Kontrol yang digunakan adalah Leverage dan Size. Kemudian 

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kinerja 

Perusahaan dengan menggunakan pengukuran kinerja Pasar (Tobin’s Q) dan 

Kinerja Operasional Perusahaan (ROA). 

 

Smoothness Laba Kinerja Perusahaan : 

 

Leverage 

Size 

Tobin’s Q 

 
ROA 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori di atas, maka 

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

H1 : Smoothness Laba berpengaruh terhadap Kinerja Perusahaan  




