
1 

 

PENGARUH  HARGA SAHAM PERUSAHAAN PERATAAN LABA DAN 

NON PERATAAN LABA SERTA PERUSAHAAN HIGH QUALITY EARNING DAN 

LOW QUALITY EARNING  PADA INDUSTRI KONSUMSI DI BEI PERIODE 2005-2009 

 

SWASTI PARAMITA 

S1 Akuntansi STIE Indonesia Banking School 

ABSTRACT 

 This research explain about relationship between income smoothing, quality earning and firm 

value. This research is a replicate from Bao and Bao (2004). Object in this research are 2005 – 2009 

BEI’s registered consumer industry companies. Result of this research has proven that are no significant 

differences between smoothers and non smoothers firms against firm value, while quality earning firms 

has significant and positive influence to the firm value. Quality earning firms has higher firm valuation  

than non quality earning firms. The third hypothesis in this research combine variable income smoothing 

and quality earning and divide it into four group: quality earning smoothers, quality earning non 

smoothers, non quality earnings and non quality earning non smoothers. The result in this test proven 

that group quality earning non smoothers has the highest firm value than the other groups. 

Keywords: income smoothing, quality earning, firm valuation 

I. PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa 

diperjual-belikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh 

pemerintah, public authorities, maupun perusahaan swasta (Husnan, 2003). Tujuan investor 

melakukan investasi adalah mengharapkan return atas investasi yang dilakukannya. Oleh karena 

itu investor berhak mengetahui informasi yang relevan bagi perusahaan untuk melakukan 

penilaian atas emiten. Informasi yang relevan dijadikan sebagai acuan penilaian investor atas 

emiten. Informasi yang disampaikan harus memiliki kebermanfaatan keputusan (Masodah; 

2007). 
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Sarana komunikasi informasi keuangan tercermin dalam laporan keuangan. Laporan 

keuangan memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna umumnya untuk membuat 

suatu keputusan. Oleh karena itu, sepatutnya laporan keuangan dapat memenuhi keperluan para 

pengguna terutama berkaitan dengan kebenaran informasi tersebut. Dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 01 tahun 2009 dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan 

adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi laporan keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai 

dalam pengambilan keputusan ekonomi. 

Informasi laba adalah informasi yang paling menjadi perhatian bagi para investor. Investor 

seringkali berfokus pada informasi laba tanpa memperhatikan prosedur untuk menghasilkan 

informasi laba tersebut (Beaver, 1994; Masodah, 2007). Kecenderungan  inilah yang seringkali 

dimanfaatkan manajemen sehingga berpotensi terjadinya manajemen laba atau memanipulasi 

data. Manajemen laba merupakan intervensi manajemen dalam menyusun pelaporan keuangan 

eksternal. Dengan demikian manajemen dapat menaikan atau menurunkan laba akuntansi sesuai 

dengan kepentingannya. Salah satu jenis manajemen laba adalah perataan laba ( income 

smoothing). 

Penelitian perataan laba umum dilakukan di berbagai negara dengan motif yang berbeda beda 

tindakan ini berpotensi menyebabkan pengungkapan yang tidak memadai atau menyesatkan 

stakeholder (Rahmania, 2007). Selain itu perataan laba juga dinilai memberi pengaruh negatif 

terhadap kualitas laba jika hal tersebut mendistorsi informasi yang dibutuhkan dan mengurangi 

manfaat informasi keuangan untuk memprediksi laba dan arus kas tahun tahun mendatang 

(Kieso, 2008) akibatnya investor tidak dapat memperoleh informasi yang relevan dan dapat 

diandalkan sehingga alokasi dan keputusan informasi kurang tepat. 

Penelitian mengenai hubungan perataan laba dan nilai perusahaan memiliki hasil yang 

beragam. Michaelson,1995 meneliti bahwa US smoother memiliki return lebih rendah dari non 

smoother. Sebaliknya penelitiannya tahun 2000 menyimpulkan bahwa US smoothers memiliki 

abnormal return rata rata kumulatif lebih tinggi dari non smoothers. Pada penelitiannya tahun 

2000, Beavers menyatakan bahwa suatu perusahaan variabilitas labanya kecil belum tentu nilai 

perusahaannya tinggi karena masih harus memperhitungkan kualitas laba. Jika kualitas laba 

tinggi hubungan nilai perusahaan dan laba yang dilaporkan tinggi juga sebaliknya. 
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I.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan perusahaan yang melakukan tindakan perataan laba dan 

tidak melakukan perataan laba terhadap harga saham pada industri konsumsi di BEI tahun 

2005-2009? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan perusahaan kualitas laba tinggi dan kualitas laba rendah 

terhadap harga saham pada industri konsumsi di BEI tahun 2005-2009? 

3. Apakah terdapat pengaruh antara perusahaan yang melakukan perataan laba (income 

smoothing) dan tidak melakukan perataan laba (non income smoothing) serta perusahaan 

kualitas laba tinggi ( high quality earning) dan kualitas laba rendah (low quality earning) 

terhadap harga saham pada industri konsumsi di BEI tahun 2005-2009? 

I.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang bergerak pada industri 

konsumsi yang telah go public dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005 sampai 

dengan tahun 2009 tanpa melibatkan perusahaan yang mengalami kerugian, delisting dan tidak 

menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin tidak 

adanya laporan keuangan sebagian.     

I.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perusahaan yang melakukan tindakan perataan 

laba dan tidak melakukan perataan laba terhadap harga saham pada industri konsumsi di BEI 

tahun 2005-2009? 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh perusahaan yang kualitas laba tinggi dan 

kualitas laba rendah terkait nilai perusahaan pada konsumsi di BEI tahun 2005-2009? 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh antara perusahaan yang melakukan perataan 

laba (income smoothing) dan tidak melakukan perataan laba (non income smoothing) serta 
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perusahaan kualitas laba tinggi ( high quality earning) dan kualitas laba rendah (low quality 

earning) terhadap harga saham pada industri konsumsi di BEI tahun 2005-2009? 

II. LANDASAN TEORI 

II.1 Tinjauan Pustaka 

III.1.1 Manajemen Laba 

Pengertian Manajemen Laba 

Manajemen laba (earning management) merupakan intervensi oleh manajer berkaitan dengan 

proses penentuan laba (earning) untuk tujuan pribadi (Schipper, 1989 dalam Wild, 2007:86). 

Scott (2006: 344) mendefinisikan manajemen laba sebagai ”the choice by a manager of 

accounting policies so as to achieve some specific objective” artinya: pilihan yang dilakukan 

oleh manajer dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. 

Definisi lainnya menjelaskan bahwa manajemen laba adalah suatu proses yang dilakukan dengan 

sengaja dalam batasan general accepted accounting principle (Prasetio, 2002).  

Kontroversi Manajemen Laba 

Praktek manajemen laba mengundang banyak kontroversi. Di satu sisi tindakan manajemen 

laba tidak menyalahi aturan yang berlaku. Namun di sisi lain, manajemen laba dipandang 

sebagai bentuk pemanipulasian akuntansi (Stolowy dan Breton 2002). Manajemen laba dinilai 

sebagai bentuk pemanipulasian akuntansi yang didasari berbagai tujuan. Publik dan investor 

seringkali memberikan persepsi negatif atas penerapan manajemen laba. Dengan diterapkannya 

manajemen laba informasi yang dihasilkan perusahaan dinilai tidak akurat dan relevan lagi. 

Sedangkan menurut Kieso dan Weygandt (2008) informasi yang berguna haruslah memenuhi 

syarat relevant dan reliable. Dengan adanya praktek perataan laba reliabilitas dari pendapatan 

akan tereduksi.  

Strategi Manajemen Laba 

Menurut Wild, Subramanyam dan Halsey (2007:87) dalam Financial Statement Analysis 

terdapat tiga strategi yang sering dilakukan manajer dalam tindakan manajemen laba, yaitu: 
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a. Increasing Income 

Salah satu strategi manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode 

kini. Perusahaan dapat melakukan manajemen untuk meningkatkan laba selama beberapa 

tahun kemudian membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan. 

b. Big Bath 

Strategi ini dilakukan dengan melakukan sebanyak mungkin penghapusan pada satu periode. 

periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk atau peristiwa saat terjadi 

suatu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan CEO, merger, atau restrukturisasi.  

c. Perataan Laba (  Income Smoothing) 

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, manajer 

meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. 

Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode dengan tidak 

menciptakan cadangan dan kemudian melaporkan laba ini saat periode buruk.   

Motif Manajemen Laba 

Beberapa motivasi yang mendorong manajemen untuk melakukan manajemen laba menurut 

Scott (2003: 377) sebagai berikut: 

1. Motivasi Bonus 

Pencapaian laba bersih yang tinggi dan sesuai target biasanya akan memberikan kompensasi 

bonus kepada manajer. Manajer akan mengatur laba bersih agar dapat memaksimalkan bonus. 

2. Motivasi kontrak 

Berkaitan dengan utang jangka panjang, yaitu manajer menaikkan laba bersih untuk 

mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami technical default 

3. Motivasi Politik 

Aspek politis tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, terutama perusahaan besar dan industri 

strategis karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak. 

4. Motivasi Pajak 

Semakin sedikit jumlah laba bersih yang dilaporkan, semakin kecil biaya pajak penghasilan 

yang dibebankan pada perusahaan. 

5. Pergantian CEO (Chief Executive Officer) 
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Banyak motivasi yang timbul berkaitan dengan CEO, seperti CEO yang mendekati masa 

pensiun akan meningkatkan bonusnya, CEO yang kurang berhasil memperbaiki kinerjanya untuk 

menghindari pemecatannya, CEO baru untuk menunjukkan kesalahan dari  CEO sebelumnya. 

6. Penawaran Saham Perdana (IPO) 

Manajer perusahaan yang going public melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga 

yang lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan mendapatkan respon pasar yang positif terhadap 

peramalan laba sebagai sinyal dari nilai perusahaan. 

7. Motivasi Pasar Modal 

Dilakukan untuk mengungkapkan informasi privat yang dimiliki perusahaan kepada investor 

dan kreditor. 

II.2 Perataan Laba 

Definisi Perataan Laba 

Perataan laba didefinisikan sebagai suatu sarana yang digunakan manajemen untuk menekan 

variasi dalam laba sejauh yang dimungkinkan oleh prinsip- prinsip akuntansi. Tindakan perataan 

laba yang sengaja dilakukan oleh perusahaan dalan batasan Generally Accepted Accounting 

Principles, mengarah pada suatu tingkatan yang diinginkan atas laba yang 

dilaporkan.(Biedleman,1973 dalam Masodah, 2007). Koch (1981) dalam Suwito (2005) 

menyatakan perataan laba dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh manajemen 

untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik 

secara artificial melalui metode akuntasi, maupun secara riil melalui transaksi.  

Alasan Perataan Laba 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menjelaskan alasan- alasan yang mendorong 

manajemen untuk melakukan tindakan perataan laba. Biedleman (1973) dalam Masodah (2007) 

mempertimbangkan dua alasan bagi manajemen untuk meratakan laba yang dilaporkan. Alasan 

pertama didasarkan pada asumsi bahwa arus laba yang stabil merupakan pendukung yang 

relevan bagi tingkat dividen yang lebih tinggi daripada sebuah arus laba yang lebih variatif, 

memiliki pengaruh menguntungkan terhadap nilai saham perusahaan karena turunnya risiko total 

perusahaan. Alasan kedua perataan laba adalah kemampuan untuk mengatasi sifat siklus laba dan 

mengurangi korelasi return ekspektasian perusahaan dengan return portofolio pasar.  
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Kirsehenheiter dan Melumad (2002) mengatakan bahwa alasan penerapan perataan laba adalah 

dapat meyakinkan potensial kreditur bahwa earnings perusahaan memiliki volatilitas yang 

rendah sehingga mengurangi resiko. 

Tujuan Perataan laba 

Seperti halnya definisi, berbagai penelitian terdahulu membuktikan banyaknya tujuan yang 

melatar belakangi perataan laba. Anggereni (2009) mengutip Beidleman (1973)  mengemukakan 

bahwa tujuan peratan laba adalah untuk mengurangi fluktuasi pada pelaporan laba dan 

mengurangi resiko, sehingga harga sekuritas yang tinggi menarik perhatian pasar. Menurut 

Stolowy dan Brenton (2003:8), income smoothing memiliki tujuan yang jelas, yaitu 

menghasilkan pertumbuhan profit yang stabil. 

Tipe Perataan Laba 

Berdasarkan penelitian Eckel (1981) yang dikutip dari Juniarti dan Corolina (2005), perataan 

laba digolongkan kedalam 2 tipe, yaitu : naturally smooth dan intentionally being smoothed by 

management. Naturally smooth (perataan secara alami), perataan ini mempunyai implikasi 

bahwa sifat proses perolehan laba itu sendiri menghasilkan suatu aliran laba yang rata. Hal ini 

dapat kita temukan pada perolehan penghasilan dari keperluan atau pelayanan umum, dimana 

aliran laba yang ada akan rata dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari pihak manapun.  

Intentionally being smoothed by management ( perataan yang disengaja), dikenal juga dengan 

designed smoothing. Pada designed smoothing, perataan yang terjadi diakibatkan adanya 

intervensi atau campur tangan dari pihak lain, dalam hal ini adalah manajemen. Designed 

smoothing dibedakan menjadi dua jenis, yaitu artificial smoothing ( perataan laba artificial) dan 

real smoothing ( perataan laba riil). Artificial smoothing muncul ketika manajemen 

memanipulasi waktu pencatatan akuntansi untuk mengasilkan perataan laba. Real smoothing 

muncul ketika manajemen melakukan tindakan untuk mengendalikan kejadian ekonomi tertentu 

yang mempengaruhi laba yang akan datang.  

Perataan Laba dan Harga Saham 

Perataan laba merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengurangi 

variabilitas laba yang dilaporkan agar dapat mengurangi resiko pasar atas saham perusahaan, 
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yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Hal ini membuktikan bahwa 

variabilitas laba akan memberikan pengaruh positif atau negatif terhadap nilai perusahaan. 

Penelitian Michelson (1995) dalam Salno dan Bridwan (2000) mengatakan bahwa perataan 

laba tidak dapat secara langsung memperluas pasar saham dan seharusnya ada pengaruh yang 

baik terhadap nilai saham perusahaan. Penelitian yang sama juga membuktikan bahwa 

perusahaan publik di Amerika Serikat yang melakukan perataan penghasilan adalah perusahaan 

besar yang memiliki nilai pasar saham yang relatif besar, memiliki return dan risiko yang lebih 

rendah dibandingkan perusahaan dengan nilai pasar saham yang kecil daripada yang tidak 

melakukan perataan penghasilan. Sedangkan Boediono (2005) mengatakan bahwa laba yang 

tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyesatkan 

pihak pengguna laporan. Jika laba seperti ini digunakan oleh investor untuk membentuk nilai 

pasar perusahaan, maka laba tidak dapat menjelaskan nilai pasar perusahaan yang sebenarnya.  

II.1.3 Kualitas Laba 

Pengertian Kualitas Laba 

Schroeder et al (2001) mendefinisikan kualitas laba adalah korelasi antara laba  akuntansi 

dan laba ekonomi. Tingkat kualitas laba ditentukan melalui selisih antara laba akuntansi dan laba 

ekonomi. Jika laba akuntansi mendekati laba ekonomi maka laba tersebut dapat dikatakan 

berkualitas. Penman dan Zhang (2002) mendefinisikan kualitas laba berasal dari perubahan 

tingkat konservatisme perusahaan melewati satu periode waktu. Hodge (2003) dalam Rahmawati 

(2009) mendefinisikan kualitas laba adalah tingkat perbedaan antara laba bersih yang dilaporkan 

dengan tingkat laba yang sesungguhnya. 

Faktor Penentu Kualitas Laba 

Kualitas laba cenderung merupakan konsep yang relatif daripada absolut. Tidak ada 

kesepakatan yang pasti mengenai dasar kualitas laba. Wild, Subramanyam dan Halsey (2007:97) 

dalam Financial Statement Analysis  mengemukakan tiga faktor yang biasanya diidentifikasikan 

sebagai penentu kualitas laba: 

 



9 

 

1. Prinsip Akuntansi 

Pilihan kebijakan prinsip akuntansi perusahaan dapat bersifat agresif (optimis) atau 

konservatif. Umumnya, kualitas laba yang ditentukan secara konservatif dinilai lebih tinggi 

karena memiliki kemungkinan lebih kecil untuk terbukti dinyatakan terlalu besar (overstated) 

dimasa depan.  

2. Aplikasi Akuntansi 

Dibanyak perusahaan biasanya manajemen mempunyai keleluasaan (discretion) untuk 

menentukan pengeluaran biaya- biaya, seperti biaya penelitian dan pengembanga (R&D), 

biaya iklan serta biaya reparasi. Biaya tersebut dapat diubah- ubah jumlahnya hanya untuk 

tujuan mendapatkan tingkat laba tertentu yang akan dilaporkan pada laporan keuangan atau  

untuk menghemat sumber daya perusahaan tanpa memberikan dampak negatif dalam jangka 

pendek. Penurunan biaya- biaya tersebut akan membuat kualitas laba memburuk, karena 

manajemen telah mengabaikan kebutuhan perusahaan dimasa depan 

3. Risiko Usaha 

Risiko usaha mencakup dampak siklus dan kekuatan usaha lain terhadap tingkat, stabilitas, 

sumber dan variabilitas harga. Kualitas laba yang tinggi dikaitkan denga perusahaan yang 

lebih terlindung dari risisko usaha. 

Pengukuran Kualitas Laba 

Dalam prakteknya kualitas laba akuntansi sulit untuk diukur. Oleh karena itu masing- masing 

peneliti menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengukur kualitas laba akuntansi. Ada 

banyak pendekatan untuk menentukan kualitas laba, diantaranya Bradshaw et al., 1999 dan 

Mikhail et al 1999. Dalam Bao dan Bao (2004) dikatakan bahwa pendekatan yang mungkin 

paling banyak digunakan adalah Sloan (1996), kualitas laba diukur dengan membandingkan arus 

kas yang berasal dari kegiatan operasional dengan laba akrual. Semakin besar komponen arus 

kas bersih operasional, semakin baik kualitas laba.  

Klasifikasi Kualitas Laba 

Bao dan Bao (2004) dalam penelitiannya menyatakan bahwa terdapat tiga hal yang 

menentukan suatu perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai kualitas laba. Pertama cash content 

of earning lebih besar dari rata- rata cash content of earning perusahaan sampel. Kedua, cash per 
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share dari aktivitas operasional bernilai positif. Ketiga, basic earning per share sebelum 

extraordinary items bernilai positif. 

Kualitas Laba dan Harga Saham 

Tujuan utama perusahaan adalah meningkatkan nilai perusahaan. Rendahnya kualitas laba 

akan dapat membuat kesalahan pembuatan keputusan para pemakainya seperti investor dan 

kreditor, sehingga nilai perusahaan akan berkurang (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Fama 

(1978) dalam Wahyudi dan Pawestri (2006) menyatakan nilai perusahaan akan tercermin dari 

harga pasar sahamnya. Dalam penelitian yang sama, Siallagan dan Machfoed (2006) yang 

menguji pengaruh kualitas laba terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang 

listing di BEJ pada periode 2000- 2004 menyimpulkan bahwa kualitas laba secara positif 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

II.1.4 Tinjauan penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang tindakan perataan laba dan nilai perusahaan hasilnya beragam, Michelson 

(1995) menyimpulkan bahwa perusahaan perataan laba memiliki return tahunan lebih rendah 

dibandingkan perusahaan non perataan laba. Namun sebaliknya, pada penelitian selanjutnya, 

Michelson et al (2000) menyimpulkan bahwa perusahaan smoothers memiliki abnormal return 

rata- rata kumulatif lebih tinggi dibandingkan perusahaan non- smoothers Penelitian- penelitian 

tersebut memberikan hasil yang beragam. Hal ini disimpulkan oleh Beaver (2002) bahwa 

variabel perataan laba saja tidak dapat menjelaskan dampaknya terhadap nilai perusahaan. 

Dibutuhkan variabel lain yang dapat dihubungkan dengan nilai perusahaan. Variabel tersebut 

adalah kualitas laba. Rachmawati dan Triatmoko (2007) menyimpulkan bahwa  kualitas laba 

yang diukur dengan discretionary accrual tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kieso 

(2008) mengatakan secara teori perataan laba dapat memberikan pengaruh negatif terhadap 

kualitas laba jika hal tersebut mendistorsi informasi yang dibutuhkan dan mengurangi manfaat 

informasi keuangan untuk memprediksi laba dan arus kas pada tahun- tahun mendatang. 

 Penelitian yang menggabungkan antara perataan laba, kualitas laba dan nilai perusahaan 

adalah Bao dan Bao (2004) menyimpulkan bahwa earning quality smoothers menghasilkan price 

earning multiple tertinggi sedangkan non quality earning smoother menghasilkan price earning 

multiple terendah. Price earning multiple adalah koefisien dari regresi antara harga dan earning. 
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Price earning multiple yang tinggi mengindikasikan adanya hubungan atau asosiasi yang lebih 

tinggi antara tingkat harga saham dengan tingkat earningnya. Penelitian Bao dan Bao telah 

direplikasi sebelumnya oleh Rahmawati (2009) dengan objek penelitian perusahaan manufaktur 

yang terdapat dalam listing BEI pada tahun 2004 sampai 2007.  

II.2 Kerangka Pemikiran 

 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah perataan laba dan kualitas laba. Variabel 

perataan laba diukur menggunakan indeks Eckel yang didapat dari perbandingan antara koefisien 

variasi penjualan suatu periode dengan koefisiensi variasi laba suatu periode. Persamaan Indeks 

Eckel adalah sebagai berikut (Eckel, 1981 dalam Suwito, 2005):  

Indeks Perataan Laba = 
CV ∆I

CV ∆S
 

Dimana : 

∆I =  perubahan laba dalam satu periode. 

∆S = perubahan total penjualan dalam satu periode. 

CV      = koefisien variasi (deviasi standar/expected value)  

Nilai CV didapat dari standar deviasi dibagi dengan nilai rata- rata yang diharapkan. Apabila CV 

∆I lebih besar dari CV ∆S maka perusahaan tidak dapat digolongkan sebagai  perusahaan yang 

melakukan perataan laba.  

 Variabel kualitas laba diukur dengan klasifikasi perusahaan kualitas laba yang digunakan 

oleh Bao dan Bao (2004): 

1. Cash content of earning lebih besar dari rata- rata total cash content of earning perusahaan 

sampel.  
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2. Kedua, cash per share dari aktivitas operasional bernilai positif.  

3. Ketiga, basic earning per share sebelum extraordinary items bernilai positif. 

Variabel dependen dalam penelitian didapat dari harga saham akhir per lembar yang 

dinormalisasikan dengan harga saham awal per lembar. Variabel kontrol yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah ukuran perusahaan, yang dinotasikan dengan total aktiva, dan debt to total 

asset ratio. 

 Penelitian ini diuji pada dua kelompok sampel yang diuji, maka kedua perbedaan tersebut di 

proksikan kedalam variabel dummy. Variabel dummy digunakan untuk membuktikan price 

earning multiply antara beberapa grup sampel dalam pengujian hipotesis. Grup sampel dibagai 

menjadi: 

a. Pada hipotesis 1 dibagi menjadi 2 group sampel perusahaan perataan laba dan non perataan 

laba. 

b. Pada hipotesis 2 dibagi menjadi 2 grup sampel high quality firms dan low quality firms 

c. Pada hipotesis 3 dibagi menjadi 4 grup sampel yaitu high quality earnings smoothers, high 

quality earning non smooters, low quality earning smoother dan low quality earning non 

smoothers. 

 Persamaan yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis 1 dan 2 (sesuai dengan 

Barth,1999 dalam Bao 2004) adalah:  

�� �  �� � �� � �� � �2���� �  �3����"#� �  �4��"#� � %� 

Dimana: 

P = harga akhir saham per lembar yang dinormalisasikan dengan harga saham awal Perlembar 

D = untuk variabel dummy, 1 untuk kelompok sampel pertama (smoothers dan high quality 

earnings) 0 untuk kelompok sampel kedua ( non smoothers dan low quality earnings) 

E = EPS dinormalisasikan dengan harga saham per lembar 

EDETA = Variabel E dikalikan dengan rasio debt to total asset 

ETA =  Variabel E dikalikan dengan  Total asset 

ε =   error term 
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Regresi untuk menguji pengaruh variabel perataan laba dan kualitas laba terhadap harga 

saham dengan masing- masing kelompok sebagai base group adalah  

1. Kelompok 4 sebagai base group :  

Pt =  α1 + β1 Еt + β2 ( G1Еt) + β3 ( G2Еt) + β4 ( G3Еt) + β5 ( ЕDETAt) + β6 (ЕTAt) + εt 

2. Kelompok 3 sebagai base group : 

       Pt =  α1 + β1 Еt + β2 ( G1Еt) + β3 ( G2Еt) + β4 ( G4Еt) + β5 ( ЕDETAt) + β6 (ЕTAt) + εt 

3. Kelompok 2 sebagai base group : 

 Pt = α1 + β1 Еt + β2 ( G1Еt) + β3 ( G3Еt) + β4 ( G4Еt) + β5 ( ЕDETAt)  + β6 (ЕTAt) + εt 

4. Kelompok 1 sebagai base group : 

 Pt = α1 + β1 Еt + β2 ( G2Еt) + β3 ( G3Еt) + β4 ( G4tЕt) + β5 ( ЕDETAt)+ β6 (ЕTAt) + εt  

II.3 Hipotesa 

H01:Perusahaan yang melakukan perataan laba tidak berpengaruh signifikan terhadap harga 

saham 

Ha1:Perusahaan yang melakukan perataan laba berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

H02:Perusahaan dengan kualitas laba tinggi tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

Ha2:Perusahaan dengan kualitas laba tinggi berpengaruh signifikan terhadap harga saham 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

III.1. Objek Penelitian 

Populasi untuk penelitian ini adalah seluruh perusahaan dalam sektor industri konsumsi yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian ini menggunakan data pada periode laporan 

publikasi per 31 Desember sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. 

III.2 Metode Pengumpulan Data 

Jenis Data 

Data yang digunakan merupakan data sekunder. Data yang dihimpun berupa data akuntansi  

melalui laporan publikasi perusahaan konsumsi  yang telah go public dan data pasar berupa 
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historical price penutupan saham harian dengan periode sejak Desember 2005 hingga Desember 

2009  

Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling yang termasuk ke 

dalam kategori non probability sampling. Purposive Sampling adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan yang dikehendaki dalam suatu penelitian (Sekaran, 

2003). 

Teknik Pengumpulan Data 

Terdapat dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data akuntansi dana data 

pasar. Data akuntansi diperoleh dari laporan keuangan dalam Indonesia Capital Market 

Directory dan website resmi Bursa Efek Indonesia, sedangkan data pasar diperoleh dari 

www.finance.yahoo.com 

III.3 Metode Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis- hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dapat dilakukan setelah model 

regresi bebas dari segala gejala asumsi klasik. Apabila asumsi klasik telah terpenuhi maka akan 

memperoleh persamaan regresi yang Penaksir Tidak Bias Linier Terbaik atau Best Linear 

Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik yang akan dilakukan yaitu : 

1. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan ada 

atau tidaknya korelasi antara variabel bebas (independent variable).  

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas ini dilakukan untuk menunjukan bahwa varians variabel tidak sama 

untuk semua pengamatan. 

3.  Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penggangu 

atau residual memiliki distribusi normal.  

4. Uji Autokorelasi 
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Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan 

pengganggu pada periode t dengan periode sebelumnya ( t-1) pada regresi linier. Apabila 

terjadi korelasi maka menunjukan adanya problem autokorelasi. Model regresi yang baik 

adalah model regresi yang bebas autokorelasi. 

 Setelah model regresi terbentuk, model ini akan diuji kesesuaiannya berdasarkan syarat- 

syarat model ekonometrika yang baik agar diperoleh hasil estimasi yang akurat. Pengujian yang 

biasa digunakan dalam menguji analisis linier adalah:  

1. Uji Signifikansi 

Uji signifikansi yang dilakukan adalah uji t (t- test) yang  bertujuan untuk mengetahui adanya 

hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas (independent variable) 

terhadap variabel terikatnya (dependent variable) dari hipotesis 1, 2 dan 3. 

2. Uji R- squared ( R
2
) dan Adjusted R- Squared (Adjusted R

2
) 

Uji R
2 

bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel- variabel bebas 

independent variable) untuk menjelaskan variabel terikat (dependent variable) dalam suatu 

persamaan regresi. Nilai R
2
 terletak antara 0 sampai 1. Bila nilai R

2
 semakin mendekati 

angka 1 maka kecocokan model (goodness of fit) dianggap semakin baik. Penggunaan 

adjusted R² mampu melihat pengaruh penambahan variabel bebas secara lebih objektif. Jika 

variabel bebas yang ditambah tersebut mampu memperkuat daya prediksi suatu model, maka 

adjusted R² akan meningkat dan sebaliknya 

IV ANALISIS DAN HASIL 

IV.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Populasi dan Sampel 

Kriteria Sample Jumlah 

Jumlah Total Perusahaan Konsumsi yang terdaftar di BEI tahun  2010 32 

Penyeleksian :  

1. Perusahaan yang go public setelah tahun 2009 

2. Perusahaan yang tidak memiliki data penjualan dan EPS sebelum extraordinary item selama 

periode tahun 2000 sampai 2009 

3. Perusahaan yang tidak tersedia historical price penutupan harga saham periode tahun 2004 

sampai 2009 

 

(4) 

(0) 

 

(0) 
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Dari 17 perusahaan sampel yang diseleksi selama 5 tahun didapat 85 data sampel, 

selanjutnya seluruh  sampel diklasifikasi ke dalam kelompok smoothers dan non smoothers juga 

quality earning dan non quality earning. Klasifikasi smoother dan non smoother dilakukan  

dengan menggunakan Indeks Eckel sedangkan  klasifikasi high quality earning dan low quality 

earning menggunakan klasifikasi perusahaan kualitas laba yang digunakan oleh Bao dan Bao 

(2004). Diantara 85 sampel, 39 sampel diantaranya melakukan tindakan perataan laba sedangkan 

46 sampel lainnya tidak melakukan perataan laba. Sebaliknya, jumlah sampel perusahaan yang 

melakukan kualitas laba sebanyak 46 sampel atau 54.12% dari total sampel. 39 sampel sisanya 

tidak melakukan kualitas laba. Pada pengklasifikasian grup, karena jumlah sampel non smoother 

dan quality earning lebih banyak maka jumlah sampel yang diklasifikasikan dalam grup high 

quality earning non smoother memiliki jumlah sampel terbanyak diantara keempat grup, namun 

besarnya tidak signifikan yaitu sebesar 28 sampel atau 32.94%. 

IV .2. Analisis Hasil Penelitian 

IV. 2. 1 Uji Asumsi Klasik 

Pengujian hipotesis 1,2 dan 3 menggunakan analisis linier berganda, oleh karena itu 

diperlukan pengujian asumsi yang dipersyaratkan untuk model- model regresi tersebut. Hipotesis 

1 dan 2 masing- masing berjumlah 1 regresi linier, sedangkan hipotesis 3 dibagi dalam 4 regresi 

linier. Jadi total regresi linier yang harus diuji dalam penelitian ini berjumlah 6 model regresi 

linier. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan untuk keenam model regresi tersebut sebagai 

berikut: 

1. Uji Multikolinieritas 

Dari pengujian mulltikolinieritas pada keenam model regresi dapat dilihat bahwa terjadi 

gejala multikolinieritas pada hipotesis 3 yakni antara variabel G4E dan variabel earning yang 

nilainya lebih besar dari 0,85. Dalam Winarno (2007) terdapat beberapa opsi bila terdeteksi 

adanya multikolinieritas dalam model regresi, yaitu menambah data observasi, mengeluarkan 

variabel yang memiliki hubungan kuat atau mengacuhkan multikolinieritas tersebut karena 

4. Perusahaan yang memiliki data keuangan tidak lengkap selama periode 2005 sampai 2009  

5. Perusahaan dengan laba negatif 

6. Data outlier 

(3) 

(4) 

(3) 

 

Jumlah Sampel Akhir x 5 tahun 

17 

85 
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estimatornya masih dapat bersifat BLUE. Dalam penelitian ini tidak memungkinkan untuk 

menambah data observasi ataupun mengeluarkan variabel, maka multikolinieritas dalam 

penelitian ini terpaksa diacuhkan.  

2. Uji Heterokedastisitas 

Dalam penelitian ini pengujian, heterokedastisitas menggunakan Uji Glejser. Pada uji Glejser 

variabel dependent diganti dengan nilai residual yang diabsolutkan. Bila pada hasil regresi 

variabel independen tidak signifikan maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Keenam 

model regresi dalam penelitian ini hasil uji Glejsernya tidak signifikan. Artinya keenam model 

regresi memiliki gejala homokedastisitas atau memenuhi asumsi klasik. 

3. Uji Autokorelasi 

Nilai Durbin Watson du 4-du Hasil 

Hipotesis 1 2.04 1.747 2.253 Tidak ada autokorelasi 

Hipotesis 2 2.11 1.747 2.253 Tidak ada autokorelasi 

hipotesis 3 : group4 2.12 1.801 2.199 Tidak ada autokorelasi 

Hipotesis 3: group3 2.12 1.801 2.199 Tidak ada autokorelasi 

Hipotesis 3: group2 2.14 1.801 2.199 Tidak ada autokorelasi 

Hipotesis 3: group 1 2.12 1.801 2.199 Tidak ada autokorelasi 

 

4. Uji Normalitas 

Dari hasil pengujian keenam model regresi diketahui bahwa nilai signifikansi uji K-S 

signifikan. Artinya nilai residual pada model regresi tidak terdistribusi normal, maka model 

regresi menyalahi asumsi klasik. Cara mengobati regresi yang tidak terdistribusi normal adalah 

dengan mengubah persamaannya menjadi semi log atau double log. Pada penelitian ini, penulis 

merubah persamaaan regresi menjadi semi log dengan mentransformasi variabel dependen 

menjadi log_price. Hasil uji K-S menggunakan variabel log_price menunjukan bahwa nilai K-S 

tidak signifikan. Artinya nilai residual sudah terdistribusi normal dan memenuhi syarat asumsi 

klasik. Dengan ini maka variabel dependen yang digunakan tidak lagi price melainkan variabel 

log_price. 

  

Hipotesis 

1 

Hipotesis 

2 

Hipotesis 3 

Base group 4 Base group 3 Basegroup 2 Basegroup 1 
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Kolmogorov-Smirnov Z 0.983 1.033 0.958 1.132 0.96 0.857 

Asymp. Sig(2 tailed) 0.289 0.236 0.318 0.154 0.316 0.445 

 

IV.2.2 Analisis Regresi 

Analisis Hipotesis Pertama : Smoothers dan non smoothers terhadap harga saham 

 

Variabel Independent Coefficient Sig 

C -2.002 0.0462 

EARNING 1.499 0.0415 

DE -0.258 0.5314 

EDETA -0.568 0.0563 

ETA 0.099 0.0426 

F-Stat = 51.436  Sig 0.000 

Adj R
2 
 0.923 

Dalam pengujian hipotesis 1, goodness of fit model regresi sebesar 0,9231.  Artinya 92,31% 

variabilitas harga saham dapat dijelaskan oleh faktor ini, sedangkan 7,69% lainnya dijelaskan 

oleh faktor- faktor lain. Signifikansi dibawah 0,05% menunjukan bahwa variabel secara 

bersama- sama memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham.  

log _� � 0,05 - 2,002 � 1,49 � - 0,258��� - 0,568����"# � 0.099��"# � %� 

Variabel total asset hasilnya signifikan dan koefisiennya positif (0,099) artinya total asset 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap harga saham. Hal ini membuktikan bahwa 

perusahaan dengan asset besar dinilai dan direspon lebih baik oleh investor dilihat dari harga 

sahamnya. Sedangkan variabel DETA tidak signifikan karena nilainya diatas 0,05 dan 

berpengaruh negatif terhadap harga saham bila dilihat dari nilai koefisiennya yang negatif (-

0,568). Artinya semakin besar risiko perusahaan, akan semakin menurunkan nilai harga saham. 

Variabel DE merupakan hasil perkalian dari variabel dummy yang menunjukan perilaku perataan 

laba dan non perata laba ( diwakilkan dengan nilai 1 dan 0) dengan earning. Variabel DE tidak 

signifikan dengan harga saham dan memiliki koefisien negatif. Koefisien negatif menunjukan 

bahwa price earning perusahaan perata laba lebih rendah. Dan hubungan yang tidak signifikan 

menunjukan perilaku perataan laba tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai harga 
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saham. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 5% menunjukan bahwa H0 diterima dan H1 

ditolak.  

Analisis Hipotesis Kedua : High Quality dan Low Quality Earning terhadap harga saham 

Variabel Independent Coefficient Sig 

C -2.418 0.012 

EARNING 0.226 0.046 

DQE 0.961 0.011 

EDETA -0.096 0.072 

ETA 0.126 0.027 

F-Stat = 56.919 Sig 0.000 

Adj R
2 
 0.92 

 

log _� �  0,05 - 2,418 � 0.226 � � 0.961��3� - 0, 096����"# � 0.126��"# � %� 

Nilai goodness of fit hipotesis 2 sebesar 92%. Artinya variabel harga saham dapat 

dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dan variabel control, sedangkan 8% 

sisanya dijelaskan oleh faktor- faktor lain diluar model regresi. Signifikansi F- stat < 0.05 

artinya keseluruhan variabel independen secara simultan perpengaruh terhadap variabel 

dependen yaitu harga saham. variabel TA dan DETA sama seperti pada hipotesis 

sebelumnya. Variabel TA berkoefisien positif dan sinifikan terhadap harga saham. 

Sedangkan variabel DETA berkoefisien negatif dan tidak signifikan. Variabel earning 

signifikan dan berkoefisien positif terhadap harga saham. Variabel DQE sama seperti 

variabel DE dalam pengujian hipotesis sebelumnya, yaitu merupakan hasil perkalian dari 

variabel dummy dan earning. Variabel dummy digunakan untuk membedakankan sampel 

perusahaan laba berkualitas dan laba tidak berkualitas. Hasil dalam pengujian hipotesis 

ini menunjukan bahwa variabel DQE signifikan dan berkoefisien positif terhadap harga 

saham. Artinya quality earning berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. 
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Dilihat dari hasil pengujian ini, hipotesis 2 yang mengatakan bahwa nilai perusahaan high 

quality earning firms lebih tinggi signifikan dibanding nilai perusahaan low quality firms 

dapat diterima. 

Analisis Hipotesis Ketiga 

Hipotesis 3 bertujuan intuk melihat hubungan antara variabel perataan laba dan kualitas 

laba terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, dalam pengujian hipotesis 3 ini sampel dibagi 

menjadi 4 kelompok atau basegroup. Grup – grup sampel itu adalah: Grup high quality earnings 

smoothers ( Kelompok 1), grup high quality earning non smooters ( Kelompok 2), grup low 

quality earning smoother (kelompok 3), grup low quality earning non smoothers ( kelompok 4).  

Base Group is:   G4 G3 G2 G1 

C Sig 0.001 0.001 0.0168 0.001 

  Coef -2.636 -2.636 -2.362 -2.636 

EARNING Sig 0.049 0.0632 0.0273 0.036 

  Coef 0.002 0.925 1.087 0.981 

G1E Sig 0.803 0.9264 0.8409  - 

  Coef -0.134 0.055 0.161  - 

G2E Sig 0.0207 0.0441  - 0.0238 

  Coef 0.978 1.056  - 1.112 

G3E Sig 0.1389  - 0.0866 0.9208 

  Coef 0.919  - 1.043 -0.059 

G4E Sig  - 0.1368 0.6309 0.025 

  Coef  - -0.923 -0.313 -0.979 

EDETA Sig 0.7103 0.7108 0.5762 0.7111 

  Coef -0.052 -0.052 -0.19 -0.052 

ETA Sig 0.0023 0.0023 0.0362 0.0023 

  Coef 0.141 0.141 0.123 0.141 

Adj R
2
   0.927 0.927 0.928 0.927 

F-stat   50.162 50.181 50.31 50.182 

sig.   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwa rata rata nilai goodness of fit keenam regresi sebesar 

92%. Artinya variabel harga saham dapat dijelaskan oleh variasi dari variabel independen dan 

variabel control, sedangkan 8% sisanya dijelaskan oleh faktor- faktor lain diluar model regresi. 
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Signifikansi F- stat < 0.05 artinya keseluruhan variabel independen secara simultan perpengaruh 

terhadap variabel dependen yaitu harga saham. 

Dari pengujian hipotesis 3 dengan menggunakan grup 4 sebagai kelompok dasar dapat 

dilihat bahwa hanya grup 2 dan grup 4 yang berkoefisien positif dan signifikan terhadap harga 

saham. Hal ini dipengaruhi karena kedua grup tersebut termasuk kelompok yang tidak 

melakuakan perataan laba. Grup 2 lebih berpengaruh positif dan signifikan dibandingkan grup 4, 

hal ini disebabkan pada grup 2 adalah kelompok non smoother dengan laba yang berkualitas 

sehingga akan lebih meningkatkan harga saham. Grup 1 dan 3 tidak signifikan terhadap harga 

saham karena dipengaruhi oleh kegiatan perataan laba. 

Hasil pengujian hipotesis 3 dengan kelompok 3 sebagai basegroup menunjukan bahwa 

hanya grup 2 yang memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham, sementara ketiga grup 

lainnya tidak signifikan. Variabel TA dan DETA hasilnya sama seperti pengujian sebelumnya 

yakni, TA berpengaruh positif dan signifikan sedangkan DETA berpengaruh negative dan tidak 

signifikan terhadap harga saham. Bila dilihat dari pengaruh signifikansi dan koefisien grup 2 

dapat disimpulkan bahwa price earning grup 2 lebih tinggi dari grup 3. Hal ini disebabkan karena 

pengaruh kualitas laba yang mempengaruhi secara positif terhadap harga saham. Sedangkan 

perataan laba berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap harga saham. Hasil pengujian 

kelompok 2 sebagai basegroup tidak menunjukan perbedaan dengan hasil uji kelompok 

lainnya.hanya kelompok 2 yang signifikan terhadap harga saham dam berkoefisien positif. 

Sedangkan variabel TA dan DETA tidak mengalami perubahan dari pengujian –pengujian 

sebelumnya. 

Hasil hipotesis 3 dengan grup 1 sebagai kelompok dasar sama dengan pengujian 

sebelumnya yang menggunakan grup lain sebagai kelompok dasar. Dapat dilihat hanya 

kelompok 2 yang bersifat signifikan dan berkoefisien positif terhadap harga saham. Sementara 

ketiga grup lain walaupun signifikan namun berkoeffisien negative terhadap harga saham. Hasil 

pengujian variabel control TA dan DETA tidak berbeda dengan pengujian sebelumnya. 

Dari keempat pengujian dengan kelompok dasar yang berbeda- beda dapat disimpulkan 

bahwa kelompok 2 memiliki pengaruh signifikan dan price earning tertinggi dibanding 

kelompok kelompok lainnya karena adanya pengaruh kualitas laba yang mempengaruhi secara 
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positif terhadap harga saham. Hal ini sesuai dengan teori menurut Kieso (2008) yang 

mengatakan bahwa perataan laba akan berpengaruh menurunkan kualitas laba perusahaan karena 

informasi yang disajikan tidak informative. Kelompok 2 adalah kelompok perusahaan yang tidak 

melakukan perataan laba dan memiliki laba berkualitas. Denga ini artinya hipotesis 3 yang 

menyatakan Kelompok earning quality non smoothers ( kelompok 2) memiliki nilai perusahaan 

tertinggi dibanding kelompok lain dapat diterima. 

Variabel Kontrol 

1. Total Asset : Dilihat dari keseluruhan hasil regresi dapat dibuktikan bahwa variabel total 

asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya perusahaan besar 

dengan total asset yang besar akan direspon lebih baik oleh investor. Perusahaan beraset 

besar dinilai memiliki kinerja dan pertumbuhan perusahaan yang lebih baik dan posisi 

keuangan yang lebih kuat dari perusahaan beraset kecil 

2. Debt to Total Asset Ratio: Variabel debt to total asset digunakan untuk mengukur seberapa 

besar jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Variabel DETA menggambarkan 

risiko perusahaan, artinya semakin tinggi variabel DETA semakin tinggi risiko perusahaan. 

Hasil pengujian seluruh regresi membuktikan bahwa variabel DETA berkoefisien negatif dan 

tidak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa pada dasarnya variabel DETA akan 

mengurangi nilai perusahaan. Hasil signifikansi yang tidak signifikan dalam penelitian ini, 

diduga karena perusahaan- perusahaan sampel yang dijadikan objek penelitian bukan 

perusahaan yang mengalami default atau kesulitan keungan.  

V.KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Hasil penelitian hipotesis 1 berupa tingkat signifikan lebih besar dari 5% dan tingkat 

keyakinan sebesar 92.3% memberikan bukti empiris bahwa perusahaan perataan laba tidak 

berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan ini H0 diterima dan H1 yang 

menyatakan bahwa nilai perusahaan smoothing lebih rendah dari nilai perusahaan non 

smoothing ditolak. 
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2. Hasil penelitian hipotesis 2 berupa nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan tingkat 

keyakinan sebesar 92% membuktikan bahwa kualitas laba memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap nilai perusahaa. Dengan ini H0 ditolak dan H2 dapat diterima 

3. Pengujian ketiga untuk melihat hubungan antara ketiga variabel, sampel penelitian terlebih 

dahulu dibagi menjadi 4 kelompok (high quality earning smoothers, high quality earning non 

smoothers, low quality earnings smoothers dan low quality earnings non smoothers) yang 

nantinya akan dijadikan kelompok dasar dalam pengujian. Dari hasil pengujian keempat grup 

sebagai kelompok dasar secara bergantian dapat disimpulkan bahwa hanya kelompok high 

quality earnings non smoothers selalu bernilai signifikan dan berkoefisien positif terhadap 

nilai perusahaan. Artinya price earning multiple kelompok high quality earnings non 

smoothers tertinggi dibanding kelompok lainnya. 

4. Variabel kontrol total asset selalu berkoefisien positif dan signifikan terhadap nilai 

perusahaan. Artinya perusahaan yang beraset besar akan lebih direspon baik oleh investor. 

Sedangkan variabel DETA berkoefisien negatif dan tidak signifikan. Artinya dalam 

penelitian ini, variabel DETA tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. 

Saran 

1. Penelitian ini menggunakan indeks eckel untuk mengklasifikasikan perataan laba dan 

klasifikasi Bao untuk kualitas laba. Penulis menyarankan agar pada penelitian selanjutnya 

metode klasifikasi yang digunakan untuk mengklasifikasikan perataan laba dan kualitas laba 

berbeda. Misalnya, metode Michelson untul perataan laba dan TACC untuk kualitas laba. 

2. Penelitian ini dana penelitian sebelumnya menggunakan perusahaan manufaktur sebagai 

objek penelitian. Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya digunakan objek 

penelitian dari perusahaan keuangan contohnya perbankan dan perusahaan asuransi. 

3. Bagi investor agar lebih mempertimbangkan indikator lain selain informasi laba dalam 

proses pengambilan keputusan, misalnya arus kas. Karena dewasa ini, fenomena perataan 

laba cukup marak yang menyebabkan hilangnya sifat relevant dan reliable dari laporan 

keuangan. 
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