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PENGARUH PROFITABILITAS, FINANCIAL LEVERAGE, UMUR 

PERUSAHAAN, DAN UKURAN PERUSAHAAN  

TERHADAP PERATAAN LABA 

(Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 

2013-2017) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, leverage keuangan, 

usia perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap perataan laba. Populasi penelitian 

ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) pada tahun 2013-2017. Metode pengumpulan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 265 

perusahaan. Dalam penelitian ini teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi linier berganda. Hasil uji t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

mempengaruhi perataan laba. Sedangkan profitabilitas, leverage keuangan, dan usia 

perusahaan tidak mempengaruhi perataan laba. 

 

Kata kunci:  profitabilitas, leverage keuangan, usia perusahaan, ukuran perusahaan, 

perataan laba 

 

Abstract 

This study aims to examine the effect of profitability, financial leverage, firm age, 

and firm size  on income smoothing. The population of this research is all 

manufacture companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-2017. 

The method of collecting samples using purposive sampling technique. The sample 

used in this study amounted to 265 companies. In this study data analysis techniques 

were carried out using multiple linear regression analysis. The results of the t test 

show that company size  influence income smoothing. Whereas profitability, 

financial leverage and compane age does not affect income smoothing. 

 

Keywords: profitability, financial leverage, firm age, firm size, income smoothing 

 

1. PENDAHULUAN 

Kebutuhan umum bagi investor di pasar modal adalah informasi akuntansi, dan 

salah satunya adalah informasi mengenai laporan keuangan. Semua informasi 

yang terkandung dalam laporan keuangan sangat bermanfaat bagi para investor 

maupun pengguna laporan lainnya baik pihak internal maupun eksternal yang 

dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Namun terkadang perhatian para pemakai laporan keuangan dan investor hanya 
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terpusat pada informasi laba. Seringkali perhatian para inverstor yang terpusat 

pada laba ini tidak memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan 

informasi laba tersebut. Oleh karena itu manajemen memiliki kecenderungan 

untuk menunjukkan prosedur yang menghasilkan informasi laba, salah satunya 

adalah dengan tindakan perataan laba (income smoothing).  

Menurut Wahyuni, dkk (2013), manajer dapat menggunakan informasi yang 

diketahuinya untuk memanipulasi laporan keuangan untuk kemakmurannya 

dengan cara perataan laba (income smoothing). Perataan laba dilakukan dengan 

cara memperkecil atau memperbesar jumlah laba suatu periode. Perataan laba 

adalah fenomena yang sering terjadi sebagai bentuk usaha manajemen untuk 

mengurangi fluktuasi laba. Tindakan manajemen melakukan perataan laba 

merupakan tindakan untuk merubah kandungan informasi atas laba yang 

dihasilkan perusahaan. Hal ini perlu diwaspadai oleh pengguna laporan keuangan, 

karena tindakan perataan laba dapat menyebabkan kesalahan dalam pengambilan 

keputusan. 

Menurut Widyastuti dan Rajagukguk (2017) perataan laba merupakan suatu 

rekayasa dalam perspektif ekonomi yang disebut dengan “creative accounting” 

dalam earnings management yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan atau 

motivasi pribadi dan juga merupakan salah satu teknik untuk meredam fluktuasi 

laba pada tingkat tertentu yang masih dianggap normal oleh perusahaan. Pada 

dasarnya, tindakan  praktik perataan  laba yang dilakukan  manajemen  mengikuti 

standar akuntansi yang berlaku umum, karena manajemen laba terkait dengan  

pemilihan  metode akuntansi yang sesuai untuk pelaporan keuangan. Pada 

penerapannya, masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan ini, dan 

investor juga masih melihat laba sebagai salah satu indikator penting dalam 

menilai kinerja perusahaan.Walaupun demikian, tindakan perataan  laba yang 

sengaja dilakukan dapat menyebabkan pengungkapan informasi dalam  laporan 

keuangan menjadi tidak dapat diandalkan secara penuh oleh investor untuk 
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menilai kinerja perusahaan. Oleh karena itu, perlu diteliti apa saja faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi manajemen untuk melakukan praktik perataan laba. 

Ada beberapa alasan yang umumnya mendasari manajemen untuk 

melakukan tindakan perataan laba tersebut, diantaranya adalah profitabilitas, 

financial leverage, umur perusahaan dan ukuran perusahaan. Profitabilitas 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam pengelolaan aset untuk 

menghasilkan laba. Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba selama satu periode waktu tertentu.pada umumnya nilai 

profitabilitas suatu perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk 

mengukur kinerja suatu perusahaan. Semakin tinggi profitabilitas suatu 

perusahaan maka kinerja dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan 

keuntungan juga meningkat. 

Penelitian yang dilakukan Sari dan Kristanti (2015) menyatakan bahwa 

profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan 

manajemen. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan 

laba dengan menggunakan modal yang dimiliki. Tingkat profitabilitas sendiri 

menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan yang 

dinyatakan dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba serta merupakan salah satu 

aspek yang penting sebagai pertimbangan para investor atau pemilik untuk 

menilai kinerja suatu perusahaan.  

Faktor selanjutnya setelah profitabilitas adalah umur perusahaan. Menurut 

Sari dan Kristanti (2015) umur perusahaan merupakan  salah satu  faktor yang 

mempengaruhi tindakan perataan laba dalam perusahaan. Perusahaan yang telah 

lama berdiri diasumsikan akan menghasilkan  laba yang lebih besar dan  lebih 

dipercaya oleh investor daripada perusahaan yang baru berdiri. Umur perusahaan 

diukur mulai tanggal pendiriannya atau tanggal yang terdaftar di BEI dan  sudah  

mempublikasikan laporan keuangan. 
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Faktor selanjutnya yang diduga mempunyai pengaruh terhadap tindakan 

perataan laba adalah financial leverage. Menurut Handayani (2016) 

mengemukakan bahwa financial leverage menunjukkan seberapa besar efisien 

perusahaan dalam memanfaatkan ekuitas pemilik untuk mengantisipasi utang 

jangka panjang dan jangka pendek sehingga tidak mengganggu operasi 

perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Dengan adanya utang yang 

besar akan mengakibatkan risiko yang semakin besar yang akan ditanggung oleh 

pemilik modal, sehingga menyebabkan turunnya minat investor untuk 

menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Hal ini yang nantinya akan 

memicu terjadinya tindakan perataan laba. 

Selain itu ukuran perusahaan juga diduga mempunyai pengaruh terhadap 

tindakan perataan laba. Perhitungan untuk ukuran perusahaan menggunakan total 

aktiva karena total aktiva dapat mencerminkan besar kecilnya perusahaan (Sari 

dan Kristianti, 2015). Menurut Salim (2014), semakin besarnya ukuran suatu 

perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan lengkap 

mengenai perusahaannya, demikian sebaliknya, semakin kecilnya perusahaan, 

maka informasi yang disampaikan tidak begitu transparan ditambah lagi 

perusahaan merupakan pihak yang mengetahui semua kondisi perusahaan. Hal ini 

memberikan peluang besar bagi manajer untuk mengatur besarnya angka laba 

sebelum dilaporkan. Ukuran perusahaan dapat diketahui dari total aset 

perusahaan, semakin besar total aset perusahaan maka semakin besar ukuran 

perusahaan tersebut. 

Di jelaskan belum konsistensinya hasil penelitian-penelitian satu sama lain 

dan juga alasan yang telah diuraikan di atas, membuat peneliti terrtarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap perataan laba. Oleh karena itu penelitian ini menguji pengaruh beberapa 

faktor antara lain Profitabilitas, Umur Perusahaan, Financial Leverage, dan 

Ukuran Perusahaan terhadap Perataan Laba. 
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2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas yang memiliki tujuan untuk 

mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai 

tujuan untuk menganalisis mengenai pengaruh varibel independen yaitu 

profitabilitas, financial leverage, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan 

terhadap variabel dependen yaitu perataan laba. Berdasarkan jenisnya, penelitian 

ini merupakan penelitian kuantitatif dimana data yang digunakan berupa angka-

angka. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang sudah terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013-2017 yang terlihat dari laporan 

keuangan dan laporan tahunan (annual report). Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

(BEI) mulai dari tahun 2013 hingga tahun 2017.   

Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai metode dalam 

penetuan sampel. Menurut Sugiyono (2008), purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber 

data dianggap paling tau mengenai apa yang diharapkan, sehingga mempermudah 

peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti.  Analisis dalam 

penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif dengan metode Regresi 

Linier Berganda (Multiple Regression Linier). Metode analisis dalam penelitian 

ini dengan menggunakan perhitungan ilmu statistik yaitu dengan menggunakan 

perangkat lunak yang bernama SPSS (Statistical Product and Service Solution) 

versi 21. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, 

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

3.1 HASIL
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3.1.1 Uji Normalitas

Dalam penelitian ini dipergunakan taraf signifikan 0,05. Jika p value > 

0,05 maka data terdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas 

diperoleh data tidak normal, dengan demikian diketahui bahwa sampel (n) 

lebih besar dari 30 maka peneliti menggunakan asumsi Central Limit Theorem 

yaitu jika jumlah observasi besar maka asumsi normalitas dapat diabaikan. 

3.1.2. Uji Multikolinearitas

 Hasil uji multikolineritas dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel 
Tolerance 

value 
VIF Keterangan 

PROF 0,989 1,011 Tidak terjadi multikolineritas 

LEV 0,977 1,024 Tidak terjadi multikolineritas 

UP 0,908 1,101 Tidak terjadi multikolineritas 

UKP 0,903 1,108 Tidak terjadi multikolineritas 

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2019. 

Dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pengujian multikolinearitas tidak 

terjadi adanya multikolinearitas, karena nilai VIF semua variabel kurang dari 

10, sedangkan tolerance value di atas 0,10.  

3.1.3. Uji Heterokedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas peneliti menggunakan 

uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan variabel independen 

terhadap nilai absolut dari residual (error). Adapun hasil secara ringkas 

sebagai berikut: 

Tabel 4.4. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Variabel p-value Kriteria Keterangan 

PROF 0,111 > 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

LEV 0,334 > 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

UP 0,610 > 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

UKP 0,202 > 0,05 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2019. 
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Dari Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa variabel bebas menunjukkan nilai p-

value (sig) lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel profitabilitas, leverage, umur perusahan dan ukuran perusahaan bebas 

dari masalah heteroskedastisitas. 

3.1.4. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. 

Hasil uji autokorelasi dengan pengujian Durbin-Watson (DW) dapat dilihat 

pada Tabel 4.5. 

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai DW hitung Kriteria Keputusan 

1,485 1,215 < 1,485 > 1,8064 Tidak ada autokorelasi 

Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2019. 

Berdasarkan Tabel 4.5 pada signifikansi 0,05, dengan jumlah sampel 203 

dan jumlah variabel independen 4 (k = 4). Pada Tabel IV.5 terlihat bahwa 

hasil uji autokorelasi pada bagian model summary diperoleh angka Durbin-

Watson sebesar 1,485 yang terletak di antara –2 dan +2, sehingga dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi. 

Dari hasil analisis uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data penelitian ini 

memenuhi asumsi uji normalitas, tidak terjadi multikolineritas, tidak terjadi 

heteroskedastisitas, dan tidak ada autokorelasi, sehingga data dalam penelitian ini 

memenuhi syarat untuk melakukan uji hipotesis dengan menggunakan regresi 

linier berganda. 

3.2.1.Pengaruh Profitabilitas Terhadap Perataan laba

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan koefisien regresi variabel 

profitabilitas (PROF) menunjukkan nilai thitung sebesar           -1,322 lebih kecil 

dari ttabel sebesar -1,980 dan diperoleh nilai signifikansi (sig t) sebesar 0,188 

lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,188 > 0,05). Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba, 

dengan demikian H1 ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang 

3.2 PEMBAHASAN
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dilakukan oleh Setyaningtyas dan Hadiprajitno (2014) tentang Analisis Faktor-

Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba. 

Menurut Setyaningtyas dan Hadiprajitno (2014), menyimpulkan bahwa 

semakin tinggi atau rendahnya profitabilitas yang diperoleh perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap perataan laba. Profitabilitas yang semakin meningkat 

menunjukkan kinerja perusahaan yang baik dan para pemegang saham akan 

menerima keuntungan yang semakin meningkat. Karena manajer juga 

mendapatkan keuntungan sehingga dia tidak melakukan tindakan perataan laba. 

3.2.2.Pengaruh Leverage Terhadap Perataan laba

Berdasarkan hasil pengujian statistik menunjukkan koefisien regresi variabel 

financial leverage (LEV) menunjukkan nilai thitung sebesar -1,888 lebih kecil 

dari ttabel sebesar -1,980 dan diperoleh nilai signifikansi (sig t) sebesar 0,060 

lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,060 > 0,05). Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa financial leverage  tidak berpengaruh terhadap perataan 

laba, dengan demikian H2 ditolak. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Setyaningtyas dan Hadiprajitno (2014) tentang Analisis 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba.  

Hal ini berarti, jika perusahaan memiliki financial leverage yang tinggi, 

maka tindakan perataan laba yang dilakukan oleh manajer  akan tetap atau 

konstan. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata perusahaan memiliki financial 

leverage yang aman dalam arti perusahaan mampu membayar hutang yang 

digunakan untuk membiayai aset perusahaan, maka manajer tidak tertarik atau 

tidak termotivasi untuk melakukan praktik perataan laba (Setyaningtyas dan 

Hadiprajitno, 2014). 

3.2.3. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap Perataan laba

Hasil diketahui bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terbukti nilai 

thitung sebesar -0,111 lebih kecil dari ttabel sebesar -1,980 dan diperoleh nilai 

signifikansi (sig t) sebesar 0,912 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (0,912 > 

0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan tidak 
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berpengaruh terhadap perataan laba, dengan demikian H3 ditolak. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wibisana dan 

Ratnaningsih (2014). 

Semakin lama perusahaan berdiri, tidak menjadi suatu alasan untuk suatu 

perusahaan melakukan praktik perataan laba guna menarik investor. Perusahaan 

yang sudah lama berdiri berarti mereka dapat bersaing dengan para pesaingnya 

dengan mendalkan inovasi dan kreatifitas mereka untuk memenuhi keinginan 

konsumen tanpa perlu adanya praktik perataan laba (Wibisana dan 

Ratnaningsih, 2014). 

3.2.4.Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Perataan laba

Hasil perhitungan diketahui bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh terbukti 

nilai thitung sebesar -2,785 lebih besar dari ttabel sebesar -1,980 dan diperoleh nilai 

signifikansi (sig t) sebesar 0,005 lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (0,005 < 

0,05). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap perataan laba, dengan demikian H4 diterima. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Sujana 

(2014). 

Besarnya ukuran perusahaan dikaitkan atas total aktiva yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Perusahaan dengan total aset yang lebih besar cenderung 

mendapat perhatian dari para pemakai laporan keuangan jika dikomparasikan 

dengan total aktiva perusahaan yang lebih kecil. Adanya anggapan tersebut 

yang cenderung mendorong manajemen untuk melakukan peratan laba (Dewi 

dan Sujana, 2014). 

4. PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab

sebelumnya maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:
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a. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba, dengan demikian H1

ditolak. Hal ini berarti hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini tidak

terbukti kebenarannya.

b. Leverage tidak berpengaruh terhadap perataan laba, dengan demikian H2

ditolak. Hal ini berarti hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini tidak

terbukti kebenarannya.

c. Umur perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba, dengan demikian H3

ditolak. Hal ini berarti hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini tidak

terbukti kebenarannya.

d. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba, dengan demikian H4

diterima. Hal ini berarti hipotesis yang disajikan dalam penelitian ini terbukti

kebenarannya.

4.2 Saran 

Saran yang didasarkan pada beberapa keterbatasan  sebagaimana telah disebut 

sebelumnya adalah sebagai berikut: 

a. Penelitian selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih dalam mengenai faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi pereataan laba dengan menggunakan variabel

independen yang berbeda.

b. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas penggunaan sampel agar

hasil penelitian dapat digeneralisasi, seperti menggunakan seluruh perusahaan

yang terdaftar di BEI yang terdiri dari berbagai macam sektor disertai dengan

rentang waktu penelitian yang lebih panjang.

c. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain yang

dianggap lebih baik dalam mendeteksi tindak perataan laba yang dilakukan oleh

perusahaan.
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