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ABSTRAK 

 

Perataan laba adalah suatu tindakan yang sengaja dilakukan oleh manajemen 

untuk mengurangi fluktuasi dari nilai yang diperoleh perusahaan sesuai dengan 

prinsip-prinsip serta pedoman akuntansi yang berlaku umum. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan dividen, risiko keuangan, dan 

nilai perusahaan terhadap perataaan laba dengan menggunakan 16 sampel 

perusahaan dalam industri otomotif dan komponen pendukung yang terdaftar pada 

BEI dalam kurun waktu 2008 hingga 2012 dengan metode penyeleksian data 

purposive sampling. 

Indeks Eckel digunakan untuk mengklasifikasi perusahaan yang melakukan atau 

tidak melakukan praktik perataan laba pada perusahaan. Variabel-variabel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah kebijakan dividen, risiko keuangan, dan nilai 

perusahaan. Analisa statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

statistik deskriptif dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil dari 

klasifikasi menunjukkan adanya praktik perataan laba yang dilakukan oleh 

beberapa perusahaan otomotif yang terdaftar pada BEI. Variabel kebijakan 

dividend dan ukuran perusahaan mempengaruhi perataan laba sedangkan risiko 

keuangan, nilai perusahaan, dan profitabilitas mempengaruhi perataan laba. 

 

Kata kunci : perataan laba, kebijakan dividen, risiko keuangan, nilai perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS PENGARUH..., Arief Wibowo, Ak.-IBS, 2014



13 

 

ABSTRACT 

 

Income smoothing is a management effort to suppress variations in income to the 

extent possible by accounting principle that do not correspond to actual situation. 

This study is aim to analyze the relation between divided policy, financial risk, 

and firm value to income smoothing, this study use 16 firms from automotive 

industry and the component which is listing in BEI on 2008 until 2012 with 

purposive sampling method.  

Index Eckel used to classify the firm that perform income smoothing and who 

doesn’t perform income smoothing. The variables used in this study are dividend 

policy, financial risk, and firm value. Statically analysis used in this study is 

statistic descriptive and logistic regression. The result in this study is some firms 

perform income smoothing. Variables dividend policy and firm size effect income 

smoothing, while financial risk, firm value, and profitability aren’t effect to 

income smoothing. 

 

Keywords : income smoothing, financial risk, dividend policy, firm value 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Industri otomotif telah dikembangkan selama lebih dari 30 tahun dan telah 

memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perekonomian nasional. 

Pengembangan industri kendaraan bermotor perlu terus dilakukan karena industri 

kendaraan bermotor memiliki keterkaitan yang luas dengan sektor ekonomi 

lainnya dan juga memiliki potensi pasar dalam negeri yang cukup besar. 

Perkembangan industri otomotif di Asia Tenggara terhitung sangat pesat, dari 

sepuluh Negara anggota ASEAN hanya empat Negara yang tercatat sebagai basis 

produksi yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Pertumbuhan industri 

ini harus turut diikuti dengan perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan 

produksi. 

Perkembangan teknologi tersebut dapat mengakibatkan perkembangan 

berbagai sektor, termasuk sektor manufaktur. Penemuan teknologi yang canggih 

akan memudahkan perusahan manufaktur dalam melakukan produksi. Tingginya 

permintaan konsumen mendorong perusahaan untuk menggunakan teknologi 

tingkat tinggi. Berdasarkan statistik produksi kendaraan roda empat yang dirilis 

oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) pada tahun 

2013 menunjukkan angka peningkatan pada lima tahun terakhir terhitung pada 

tahun 2008 hingga 2012. Pada tahun 2008 Gaikindo menyebutkan total produksi 

ANALISIS PENGARUH..., Arief Wibowo, Ak.-IBS, 2014



15 

 

sebesar 600.628 unit dan angka produksi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu 

sebesar  1.065.557 unit pada semua jenis kendaraan. 

Gambar 1.1 

Grafik jumlah kendaraan bermotor 

 
       Sumber : Badan Pusat Statistik (diolah) 

Dari gambar 1.1 menunjukkan tingkat perkembangan jumlah kendaraan 

bermotor, Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 mencatat jumlah perkembangan 

kendaraan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun untuk semua jenis 

kendaraan mulai dari sepeda motor hingga truk, pada tahun 2008 sebesar 

61.685.063 unit yang terus berkembang hingga angka tertinggi terjadi pada tahun 

2012 mencapai 94.373.324 unit. Angka tersebut diprediksi terus meningkat pada 

tahun berikutnya seiring disahkan peraturan pemerintah mengenai kebijakan 

mobil ramah lingkungan atau mobil murah. 

Peningkatan penjualan pada industri otomotif akan beriringan dengan 

penjualan serta produksi suku cadang serta komponen yang dibutuhkan dalam 

kegiatan produksi. Hal tersebut akan berdampak pada keuangan perusahaan 

otomotif serta suku cadang yang diperkirakan akan mengalami peningkatan dalam 

keuntungan yang akan diperoleh 

61685063 67336644 
79907127 85601351 

94373324 

 2 008  2 009  2 010  2 011  2 012

Tahun 

Jumlah kendaraan bermotor 

Jumlah kendaraan

bermotor
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Penelitian sebelumnya yang antara lain dilakukan oleh Kustono (2007), 

Widaryanti (2009), Noviana dan Yuyetta (2011), Rendy dan Handoyo (2011) 

serta Prayudi dan Daud (2013) telah melakukan penelitian dengan objek 

penelitian perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hasil yang 

didapat dari penelitian tersebut adalah beberapa perusahaan-perusahaan tersebut 

telah melakukan praktik perataan laba, hal tersebut yang mendorong peneliti 

untuk meneliti salah satu sub sektor perusahaan manufaktur yaitu perusahaan 

otomotif. 

Dari sudut pandang laba, perusahaan otomotif cenderung terus 

memperoleh peningkatan laba. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya 

praktik perataan laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan demi menarik 

para investor untuk berinvestasi dan menunjukkan kinerja yang baik pada laporan 

keuangan. 

“Laporan keuangan memberikan informasi mengenai sumber daya 

perusahaan dan klaim terhadap sumber daya tersebut serta perubahan 

dalam sumber daya tersebut berguna bagi pengambilan keputusan 

investasi dan kredit serta mengukur prospek arus kas (Kieso dan 

Weygandt, 2001)”. 

 Pada perusahaan yang telah memutuskan untuk Go Public harus 

mempertanggungjawabkan laporan keuangan atas aktiva yang dimiliki kepada 

beberapa pihak. Pihak–pihak tersebut menggunakan informasi keuangan 

perusahaan dengan tujuan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan keperluan 

masing–masing pihak. Bagi pihak internal perusahaan laporan keuangan dapat 

digunakan sebagai laporan keuangan atas kinerja perusahaan tersebut sehingga 

semua pihak internal mengetahui secara keseluruhan dan dapat dijadikan bahan 
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evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan. Pihak eksternal menggunakan laporan 

keuangan untuk alat pertimbangan dalam melakukan investasi.  

Pentingnya informasi laba disadari oleh manajemen sehingga manajemen 

cenderung melakukan dysfunctional behavior atau perilaku yang tidak seharusnya 

dilakukan yang akan dipengaruhi oleh adanya asimetri informasi dalam konsep 

teori keagenan. Hal tersebut dilakukan karena laba merupakan salah satu 

parameter yang paling sering digunakan untuk mengukur terjadinya peningkatan 

atau penurunan kinerja perusahaan. Laba yang lebih tinggi dari periode 

sebelumnya dapat menunjukkan kinerja yang baik dan mempengaruhi 

peningkatan harga saham perusahaan.  

Dalam Harry (2010) deteksi atas kemungkinan dilakukannya manipulasi 

laba atau yang disebut juga dengan manajemen laba (earning management) dalam 

laporan keuangan diteliti melalui penggunaan akrual. Jumlah akrual yang 

tercermin dalam penghitungan laba terdiri dari discretionary dan 

nondiscretionary. Dalam perilaku dysfunctional behavior akan timbul konflik 

keagenan baik dari pihak principal maupun dari pihak manajemen selaku agent 

yang memiliki perbedaan kepentingan serta pendapat dalam pengambilan 

keputusan sehingga masing-masing pihak akan memperjuangkan kepentingannya. 

Transaksi nondiscretionary merupakan transaksi yang dicatat dengan 

menggunakan satu prosedur dan apabila prosedur tersebut dipilih maka 

manajemen diharapkan konsisten dalam menggunakan prosedur tersebut. Oleh 

karena hal tersebut, maka mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba 

atau manipulasi laba yang diperoleh.  
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Salah satu bentuk manipulasi laba adalah perataan laba seperti yang 

dikatakan Scott (2013) para manajer memiliki dorongan yang cukup besar untuk 

melakukan perataan laba yaitu suatu bentuk manipulasi atas laba yang dilakukan 

manajer untuk mengurangi fluktuasi laba perusahaan, sehingga diharapkan kinerja 

perusahaan akan terlihat lebih bagus dan investor akan lebih mudah memprediksi 

masa depan. Pradipta dan Susanto (2012) mengatakan perhatian utama dalam 

memprediksi kinerja atau tanggung jawab manajemen yang akan membantu 

pemilik perusahaan atas earning power yang dimiliki perusahaan. Kecenderungan 

memperhatikan laba disadari oleh manajemen, sehingga manajemen melakukan 

tindakan yang tidak seharusnya dilakukan yaitu dengan melakukan perataan laba. 

Perataan laba dapat dipandang sebagai upaya yang sengaja dilakukan 

untuk menormalkan laba dalam rangka mencapai kecenderungan atau tingkat laba 

yang diinginkan (Belkaoui, 2007). Selain itu menurut Kustono (2007) perataan 

laba dilakukan untuk motivasi menyenangkan para investor. Untuk melakukan 

tindakan perataan laba, manajemen melakukan tindakan yang dapat meningkatkan 

laba yang dilaporkan ketika laba itu rendah dan menurunkan laba ketika laba 

tersebut relatif tinggi. Praktik perataan laba merupakan fenomena yang umum 

terjadi sebagai usaha manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang 

dilaporkan. Tindakan ini akan mengakibatkan terjadinya kesalahan dalam 

pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan 

perusahaan, khususnya pihak eksternal. 

Rita (2011) menyatakan manajer sebagai pengelola perusahaan, lebih 

banyak mengetahui informasi internal dan prospek serta rencana perusahaan 
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dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, manajemen harus memberikan 

informasi mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik atau pemegang saham 

namun, informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan keadaan 

perusahaan yang sebenarnya. Terdapat konflik kepentingan yang timbul antara 

pemilik perusahaan dengan manajemen. Masing-masing pihak memiliki 

pandangan yang berbeda mengenai rencana yang akan dilakukan oleh perusahaan 

di masa yang akan datang. Konflik kepentingan ini dapat diselesaikan dengan 

teori keagenan yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Dengan 

penyelesaian konflik maka tindakan manajemen untuk mengatur operasional 

perusahaan tidak mengganggu kepentingan pemilik perusahaan.  

Juniarti dan Carolina (2005) mengatakan apapun tujuan dan alasan yang 

melatarbelakangi manajemen melakukan perataan laba, tetap saja tindakan 

tersebut dapat merubah kandungan informasi atas laba yang dihasilkan 

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

informasi yang telah mengalami penambahan atau pengurangan tersebut dapat 

menyesatkan pengambilan keputusan yang akan diambil. Beberapa perusahan 

percaya bahwa harga saham mereka akan meningkat apabila laba bersih yang 

mereka laporkan meningkat secara konstan tiap tahunnya. Akibatnya mereka akan 

memilih prosedur akuntansi yang menghasilkan laba tertentu untuk memenuhi 

target yang dikehendaki.  

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik perataan laba 

dalam perusahaan. Penelitian sebelumnya telah banyak dilakukan untuk menguji 

faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba pada perusahaan publik di 
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Indonesia. Dari setiap penelitian yang dilakukan terdapat beberapa variabel 

independen yang berbeda yang juga menghasilkan kesimpulan yang berbeda 

dengan alasan yang kuat pada masing-masing hasil penelitian. 

Nilai perolehan laba sering dikatakan sebagai salah satu indikator dalam 

mengukur kemampuan perusahaan dalam membayarkan dividen kepada 

pemegang saham. Kebijakan yang diambil oleh manajemen sangat mempengaruhi 

hubungan dengan para pemegang saham, pemegang saham menginginkan nilai 

dividen yang tinggi tetapi menolak untuk menghadapi risiko. Penelitian yang 

dilakukan oleh Kustono (2007) menyatakan terdapat pengaruh Antara kebijakan 

dividen dengan praktik perataan laba, hal yang sama ditunjukkan dalam penelitian 

Noviana dan Yuyetta (2011) dan Gusti Ayu (2012). Pendapat yang berbeda 

dikemukakan oleh Wahyuni, Sambharakresna, serta Carolina (2012) dan 

Sulistiyawati (2013) yang menyatakan tidak ada pengaruh dari kebijakan dividen 

terhadap praktik perataan laba.  

Faktor selanjutnya yang mungkin dapat mempengaruhi perataan laba 

dalam perusahaan adalah risiko keuangan. Risiko keuangan merupakan salah satu 

jenis risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan operasional. 

Risiko keuangan erat kaitannya dengan financial leverage perusahaan. Leverage 

dapat menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan ekuitas pemilik 

dalam rangka mengantisipasi hutang jangka pendek dan jangka panjang 

perusahaan sehingga tidak akan mengganggu operasional perusahaan dalam 

jangka panjang. Pendapat yang dikemukan oleh Cahyani (2012) mengatakan 

terdapat pengaruh antara risiko keuangan dengan perataan laba yang dilakukan 
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oleh perusahaan hasil yang sama dikemukakan dalam penelitian oleh Pradipta dan 

Susanto (2012), sedangkan hasil yang berbeda dikemukakan oleh Suryandari 

(2007), Widaryanti (2009), serta Rendy dan Handoyo (2011) yang melakukan 

penelitian dengan hasil tidak ada pengaruh dari risiko keuangan terhadap praktik 

perataan laba. 

Faktor terakhir dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan. Setiap 

perusahaan akan menjaga pandangan serta nilai positif yang diberikan oleh 

masyarakat. Perusahaan yang memiliki nilai pasar tinggi akan cenderung 

melakukan perataan laba, hal tersebut dikarenakan perusahaan akan cenderung 

menjaga konsistensi tingkat laba yang didapat agar tetap tinggi sehingga dapat 

menarik arus sumber daya kedalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Aji dan Mita (2010) menghasilkan terdapat pengaruh antara nilai perusahaan 

dengan praktik perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan. Pernyataan ini 

didukung oleh hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2012) serta 

Prayudi dan Daud (2013), pendapat berbeda dikemukakan oleh Noviana dan 

Yuyetta (2011) dan Sulistiyawati (2013) yang menyatakan tidak ada pengaruh 

antara nilai perusahaan dengan praktik perataan laba yang dilakukan oleh 

perusahaan.  

Hasil-hasil penelitian yang telah disebutkan masih belum menunjukkan 

hasil yang konsisten satu sama lain, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan 

perataan laba. Dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi praktik perataan 

laba, peneliti mencoba mengambil hanya sebagian faktor-faktor tersebut. 
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Penelitian ini menguji faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap perataan 

laba antara lain adalah kebijakan dividen, risiko keuangan, dan nilai perusahaan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul “ Analisis 

Pengaruh Kebijakan Dividen, Risiko Keuangan, dan Nilai Perusahaan 

Terhadap Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Sektor 

Industri Otomotif dan Komponen Pendukung  di BEI Tahun 2008 – 2012”. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan 

adalah objek penelitian merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak 

dibidang otomotif maupun komponen pendukungnya dengan periode waktu tahun 

2008 – 2012, selain itu pada penelitian ini menggunakan variabel profitabilitas 

dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.  

1.2  Rumusan Masalah  

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat hasil yang berbeda dan tidak 

konsisten terhadap variabel yang sama terkait pengaruhnya terhadap tindakan 

perataan laba. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis merumuskan masalah 

sebagai berikut. 

1) Apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap terjadinya praktik 

perataan laba bagi perusahaan otomotif dan suku cadang kendaraan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2008-2012 ? 

2) Apakah risiko keuangan berpengaruh terhadap terjadinya praktik perataan 

laba bagi perusahaan otomotif dan suku cadang kendaraan yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2008-2012 ? 
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3) Apakah nilai perusahaan berpengaruh terhadap terjadinya praktik perataan 

laba bagi perusahaan otomotif dan suku cadang kendaraan yang terdaftar 

di BEI pada tahun 2008-2012 ? 

1.3 Tujuan penelitian 

1) Mengukur, membuktikan dan menganalisis pengaruh kebijakan dividen 

terhadap kemungkinan terjadinya praktik perataan laba bagi perusahaan 

otomotif dan suku cadang kendaraan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2008-2012 

2) Mengukur, membuktikan dan menganalisis pengaruh risiko keuangan 

terhadap kemungkinan terjadinya praktik perataan laba bagi perusahaan 

otomotif dan suku cadang kendaraan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2008-2012 

3) Mengukur, membuktikan dan menganalisis pengaruh nilai perusahaan 

terhadap kemungkinan terjadinya praktik perataan laba bagi perusahaan 

otomotif dan suku cadang kendaraan yang terdaftar di BEI pada tahun 

2008-2012 

1.4 Manfaat penelitian 

1) Bagi manajemen, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

pertimbangan dalam keputusan sebelum memutuskan untuk melakukan 

perataan laba. 
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2) Bagi pihak eksternal yaitu investor, kreditur, dan pihak lain hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam investasi atau 

pemberian kreditnya. 

3) Bagi pihak akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan bagi penelitian yang sejenis dapat dijadikan refrensi 

tambahan. 

1.5 Sistematika penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi tentang Latar belakang masalah pemilihan topik penelitian serta 

faktor-faktor yang akan diteliti,  rumusan masalah yang menjadi dasar melakukan 

penelitian,  tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian untuk beberapa pihak, 

dan sistematika penulisan pada penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Berisi tentang tinjauan pustaka yang memuat landasan dan kerangka teori 

yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai 

laporan keuangan sebagai sumber data dan informasi, teori agensi yang akan 

menengahi hubungan antara pemilik dan manajemen, pembahasan mengenai laba 

serta manajemen laba, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan materi 

pembahasan penelitian ini, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam 

penelitian ini dan hipotesis yang akan diteliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisi tentang  sasaran yang dijadikan sebagai Objek penelitian, sampel 

perusahaan yang akan diteliti, metode pengumpulan data untuk melakukan 
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penelitian, penjelasan mengenai variabel dependen, independen, dan variabel 

control dalam penelitian, metode pengukuran dari setiap variabel yang akan 

diteliti,  dan metode analisis data yang menggunakan beberapa pengujian dalam 

membantu memberikan hasil dalam penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Berisi tentang hasil pengujian dengan pengolahan menggunakan perangkat 

lunak. Pengujian terdiri dari statistik deskriptif, pengujian model regresi, 

pengujian model keseluruhan, uji multikolinearitas, dan pengujian koefisien 

regresi. Dalam bab ini juga akan dijelaskan  hasil penelitian dalam penggunaan 

oleh beberapa pihak dalam pengambilan keputusan maupun dalam fungsi tertentu 

lainnya.  

BAB V KESIMPULAN 

 Berisi mengenai kesimpulan hasil penelitian serta mencoba untuk menarik 

beberapa implikasi hasil penelitian. Keterbatasan dari penelitian ini serta saran 

untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai topik yang sama akan menjadi 

satu bagian pembahasan dalam bab ini  
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1 Laporan keuangan 

Suatu bentuk laporan pertanggungjawaban aktivitas perusahaan kepada 

pemilik dapat membuat laporan keuangan yang dibuat untuk tujuan memberikan 

informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan kinerja yang dicapai. Dalam 

SAK (2012) disebutkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan 

informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi 

keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna dalam 

proses pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan adalah struktur dan 

proses akuntansi yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan 

dan dilaporkan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial Negara (Suwardjono, 

2010). Laporan keuangan dirancang untuk menyediakan informasi pada empat 

aktivitas utama yaitu kegiatan perencanaan, keuangan, investasi, dan operasi.  

Laporan keuangan disusun dan disajikan sekurang-kurangnya satu kali 

dalam satu tahun untuk memenuhi kebutuhan sejumlah besar pengguna. Laporan 

keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan adalah salah satu sumber informasi 

mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan perusahaan 

yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan secara 

umum terdiri dari  neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan 

arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut SAK tahun 2012 laporan 
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keuangan memiliki karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan 

keuangan dapat berguna bagi penggunanya. Terdapat empat karakteristik 

kualitatif pokok dalam laporan keuangan, yaitu (SAK, 2012). 

1) Dapat dipahami 

Kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan 

kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk 

maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai 

tentang aktivitas ekonomi dan bisinis, akuntansi, serta kemauan untuk 

mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar namun demikian, 

informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan 

yang tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa 

infomasi ersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu. 

2) Relevan 

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi 

memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi 

pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, 

masa kini, atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi, hasil evaluasi 

pengguna di masa lalu.  

3) Kehandalan 

Agar bermanfaat informasi juga harus handal (realible). Informasi 

memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, 

kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunanya sebagai penyajian 
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yang tulus atau jujur (faithfull representation) dari yang seharusnya 

disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi 

mungkin relevan tetapi pada hakikat atau penyajiannya tidak dapat 

diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat 

menyesatkan.  

4) Dapat diperbandingkan 

Pengguna harus dapat memperbandingkan laporan keuangan 

entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (trend) posisi 

dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat memperbandingkan 

laporan antar entitas untuk mengevalusi posisi keuangan, kinerja, serta 

perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan 

penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa 

harus dapat dilakukan secara konsisten untuk entitas tersebut, antarperiode 

entitas yang sama dan untuk entitas yang berbeda. 

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat 

diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapat informasi 

tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan 

keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut.  

 Salah satu informasi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan 

adalah informasi atas laba. Informasi laba merupakan komponen laporan 

keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, 

membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka 

panjang, manaksir risiko dalam investasi atau melakukan peminjaman dana 
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kepada pihak lain. Dengan dipenuhinya karakteristik kualitatif pokok dalam 

laporan keuangan maka dapat dikatakan laporan keuangan tersebut berkualitas 

yang akan menyampaikan informasi secara akurat dan mudah dipahami oleh para 

pengguna. 

2.2 Teori keagenan 

Bagi perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, terlebih lagi untuk 

perusahaan yang sudah terdaftar pada pasar modal sering kali terjadi pemisahan 

antara pengelola perusahaan dengan pemilik perusahaan. Disamping itu 

perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas tanggung jawab pemilik hanya 

terbatas pada modal yang disetorkan. Artinya apabila perusahaan mengalami  

kebangkrutan maka modal sendiri (ekuitas) yang telah disetorkan oleh para 

pemilik perusahaan mungkin sekali akan hilang, tetapi kekayaan pribadi pemilik 

tidak akan diikutsertakan untuk menutupi kerugian tersebut. Salah satu alat yang 

dapat menghubungkan kedua belah pihak tesebut adalah dengan menyampaikan 

laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen selaku pengelola perusahaan 

kepada pemilik perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan dan 

tujuan yang berbeda, hal ini yang melandasi adanya teori keagenan. 

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Michael C. Jensen, memandang 

manajemen sebagai “agen” bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan 

penuh kesadaran bagi kepentingan dirinya sendiri, bukan sebagai pihak yang adil 

dan bijaksana terhadap pemegang saham. Teori agensi adalah hubungan atau 

kontrak antara prinsipal dan agen dimana diasumsikan bahwa tiap-tiap individu 
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semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan 

konflik kepentingan antara prinsipal dan agen (Godfrey, 2010).    

Dalam Hendriksen (2008) mengatakan para pemilik sebagai evaluator 

informasi, sedangkan manajemen sebagai pengambil keputusan. Evaluator 

informasi diasumsikan bertanggung jawab untuk memilih sistem informasi. 

Pilihan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga para pengambil keputusan 

membuat keputusan terbaik demi kepentingan pemilik berdasarkan informasi 

yang tersedia bagi mereka. Dengan kata lain aksi-aksi yang dilakukan oleh agen, 

sementara fungsi utilitas untuk kepentingan akhir adalah milik prinsipal. Masalah 

tersebut akan semakin rumit dengan adanya kebutuhan untuk memperhitungkan 

fungsi utilitas agen, karena fungsi inilah yang menggerakkan aksi-aksi para agen. 

Dalam hal ini peran teori keagenan yang mengidentifikasi potensi konflik 

kepentingan antara pihak-pihak dalam perusahaan yang mempengaruhi perilaku 

perusahaan dalam berbagai cara yang berbeda. Agency theory muncul setelah 

fenomena terpisahnya kepemilikan perusahaan dengan pengelola yang terdapat di 

perusahaan-perusahaan besar yang modern sehingga teori perusahaan yang klasik 

tidak bisa dijadikan basis analisa perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Watts dan Zimmerman (1986) secara 

empiris menunjukkan keterkaitan hubungan antara agen dan prinsipal sering 

ditentukan oleh angka akuntansi (Hendriksen, 2008). Hal ini mendorong pihak 

manajemen selaku agen untuk berusaha mengolah angka akuntansi menjadi 

sedemikian rupa melalui cara yang sistematis dengan memilih metode atau 
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kebijakan tertentu sehingga angka akuntansi (laba) yang dilaporkan dari periode 

ke periode benar-benar dapat mencapai tujuan akhir yang diinginkan. 

Prinsip pengambilan keputusan oleh manajer adalah bahwa manajer harus 

memilih tindakan-tindakan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham, namun kenyataan yang terjadi di banyak perusahaan adalah manajer 

cenderung memilih tindakan-tindakan yang menguntungkan kepentingannya yang 

dapat memaksimalkan kekayaannya daripada menguntungkan pemegang saham. 

Oleh karena teori keagenan berkaitan dengan usaha-usaha untuk memecahkan 

masalah yang timbul dalam hubungan keagenan. Masalah keagenan akan muncul 

jika terjadi dalam kondisi seperti (1) terdapat perbedaan tujuan antara agen dan 

prinsipal, (2) terdapat kesulitan atau membutuhkan biaya yang mahal bagi 

prinsipal untuk senantiasa memantau tindakan-tindakan yang diambil oleh agen. 

Selain itu masalah keagenan juga akan terjadi jika agen dan prinsipal mempunyai 

sikap atau pandangan yang berbeda terhadap risiko yang akan dihadapi.  

Pemilik dapat mengurangi konflik kepentingan tersbut dengan 

memberikan insentif bagi agen dan melakukan pengawasan. Jumlah insentif yang 

diberikan kepada agen diukur berdasarkan kinerja di dalam perusahaan dan 

bentuk pengawasan dapat berupa penyusunan laporan keuangan periodik dan 

adanya fungsi audit yang bersifat independen. Cara lain yang dapat digunakan 

pemilik perusahaan untuk memotivasi pihak manajemen agar bertindak lebih 

sesuai dengan keinginan para pemegang saham adalah dengan memberikan 

kompensasi manajerial. 
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 Teori agensi akan menimbulkan biaya agensi, biaya keagenan merupakan 

biaya yang harus dikeluarkan dalam pelaksanaan teori agensi. Jensen dan 

Meckling membagi biaya keagenan menjadi tiga yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut (Godfrey, 2010). 

1) Monitoring cost 

Biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengawasan oleh 

pemilik perusahaan agar manajemen (agen) tetap bekerja sesuai dengan 

kepentingannya.  

2) Bonding cost 

Biaya yang dikeluarkan oleh manajer guna memastikan dirinya 

bekerja sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Bonding cost 

dapat berupa pengeluaran biaya untuk membuat laporan keuangan secara 

triwulan yang diaudit oleh auditor independen, atau biaya lain yang harus 

dikeluarkan untuk memastikan kinerja manajer sesuai dengan keinginan 

pemilik. 

3) Residual loss 

Kerugian yang dialami prinsipal meskipun monitoring cost dan 

bonding cost telah dikeluarkan tetapi masih ada kejadian yang tidak dapat 

dikendalikan oleh pihak prinsipal.  

Pada teori keagenan, manajemen menyajikan laporan keuangan dapat 

dimotivasi oleh dua motivasi, yaitu opportunistic dan signaling. Motivasi tersebut 

mendorong manajemen melakukan manajemen laba (earnings management). Pada 

motivasi opportunistic, manajemen cenderung manyajikan laba lebih tinggi 
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daripada yang sesungguhnya, karena berhubungan dengan kompensasi. Sementara 

pada motivasi signaling, manajemen cenderung menyajikan laba yang 

mempunyai kualitas, karena berhubungan dengan evaluasi kinerja dan selanjutnya 

digunakan sebagai sinyal kepada para pemegang saham (Godfrey, 2010). 

 Perusahaan yang mendapatkan keuntungan dalam suatu periode akan 

dituntut untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham. Pembagian 

keuntungan tersebut dilakukan melalui pembagian dividen kepada pemegang 

saham. Selaku bagian dari pemilik perusahaan pemegang saham menginginkan 

untuk mendapat keuntungan yang telah diperoleh perusahaan dengan harapan 

akan mendapatkan keuntungan yang besar pula. Pembagian dividen akan 

menimbulkan konflik agensi antara pemilik perusahaan dengan manajemen.  

Pemilik perusahaan atau para pemegang saham meminta bagian dari 

keuntungan yang diperoleh, sedangkan para manajemen lebih memilih 

mengalokasikan keuntungan yang diperoleh untuk melakukan perataan laba. Pada 

akhirnya manajemen memutuskan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan 

membagi sebagian keuntungan kepada investor dalam bentuk dividen, sedangkan 

sisa keuntungan digunakan dijadikan laba ditahan yang dapat digunakan untuk 

antisipasi peristiwa yang tidak diduga. 

Konflik keagenan tidak hanya terjadi pada saat penentuan pembagian laba, 

tetapi juga dalam penentuan manajemen risiko. Penerapan teori keagenan dapat 

diterapkan untuk mengatasi perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan 

manajemen dalam hal risiko keuangan. Risiko keuangan merupakan risiko yang  
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akan dihadapi oleh perusahaan, risiko perusahaan erat kaitannya dengan leverage 

atau kebijakan utang yang akan diambil. Pemilihan kebijakan utang sesuai dengan 

kebijakan akuntansi akan menguangi risiko yang akan terjadi. Risiko keuangan 

terjadi ketika perusahaan memilih kebijakan utang dengan nilai yang kecil atau 

rendah sehingga risiko yang akan dihadapi kecil, sedangkan pemilik 

menginginkan untuk pemanfaatan kebijakan utang dengan berharap return yang 

tinggi jika risiko yang akan dihadapi besar.  

Menurut Hendriksen (2008) prinsipal akan tertarik kepada hasil yang 

dilakukan oleh para agen, dalam teori keagenan memberikan tiang pokok bagi 

peranan penting akuntansi dalam menyediakan informasi. Dengan informasi yang 

didapat dapat menentukan pengambilan keputusan yang mengandung risiko. 

Manajemen tidak membedakan risiko yang akan dihadapi, sedangkan pemilik 

memilih untuk menghindari risiko, maka manajemenlah dan bukan pemilik yang 

akan menanggung risiko. 

Nilai perusahaan berkaitan dengan nilai saham pada bursa, salah satu 

indikator untuk menilai perusahaan adalah nilai saham. Semakin tinggi nilai 

saham per lembar maka nilai perusahaan semakin baik. Perusahaan yang baik 

adalah perusahaan yang melaporkan kinerja yang telah dilakukan secara 

transparan sehingga akan tercipta nilai dengan sendiri sesuai dengan kinerja 

perusahaan. Kinerja yang baik dapat diukur dari perolehan laba pada setiap 

tahunnya, laba yang cenderung tidak fluktuatif akan menjadikan nilai perusahaan 

lebih baik. Hal ini yang mendorong manajemen untuk melakukan perataan laba 
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agar tercipta nilai perusahaan yang baik, sedangkan pemilik perusahaan 

menginginkan informasi yang transparan atas laporan keuangan.  

Konflik kepentingan muncul ketika manajemen selaku agen memutuskan 

untuk melakukan perataan laba agar laba yang diperoleh tidak terlalu fluktuatif, 

lain hal dengan pemilik perusahaan yang menginginkan transparan atas kinerja 

perusahaan. Manajemen memutuskan untuk melakukan perataan laba sehingga 

nilai perusahaan tetap tinggi yang akan berakibat juga kepada kepuasan investor 

atas kinerja para manajemen dengan laba yang cenderung stabil, meskipun laba 

yang relatif stabil tersebut merupakan hasil rekayasa manajemen. 

Dengan penyelesaian antara pihak manajemen dengan pemilik perusahaan 

diharapkan dapat menyamakan tujuan dan tidak ada lagi benturan kepentingan. 

Penyelesaian tersebut harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan 

tidak merugikan salah satu pihak demi kepentingan pihak lainnya. 

2.3 Laba 

Salah satu fungsi akuntansi adalah melakukan pengukuran termasuk 

pengukuran prestasi, hasil usaha, laba maupun posisi keuangan. Salah satu isu 

berat dalam pengukuran itu adalah pengukuran laba. Persepsi yang ada di 

masyarakat tentang laba yang berkembang adalah dengan memandang laba yang 

tidak berfluktuasi (smooth) dan stabil diyakini lebih baik dibandingkan dengan 

laba yang fluktuasi atau bergejolak. Selain dianggap dapat meningkatkan nilai 

perusahaan, usaha seperti ini memudahkan peramalan pihak luar terhadap arus kas 

perusahaan di masa yang akan datang. Kedua fenomena tersebut telah 
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mengundang sebagian manajemen perusahaan untuk merekayasa laporan laba 

atau rugi, sehingga menghasilkan laba pada tingkat atau kecenderungan yang 

mereka inginkan. 

Laba yang digunakan oleh struktur akuntansi saat ini adalah laba akuntansi 

yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba 

sebagai pengukur kenaikan aktiva bergantung pada ketepatan pengukuran 

pendapatan dan biaya. Dalam hal ini laba hanya merupakan angka artikulasi dan 

tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomi seperti halnya aktiva atau hutang.  

Accounting principal Board (APB) mengartikan laba (rugi) sebagai kelebihan 

(defisit) penghasilan diatas biaya selama satu periode akuntansi. Menurut 

Financial Accounting Standard Board (FASB) mendefinisikan accounting income 

atau laba akuntansi  sebagai perubahan dalam  ekuitas (net asset) dari suatu entitas 

selama suatu periode tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau 

peristiwa yang berasal bukan dari pemilik.  

Standard akuntansi keuangan dalam kerangka keuangan menyatakan 

bahwa unsur yang berkaitan langsung dengan laba adalah penghasilan dan beban. 

Oleh karena itu, laba merupakan jumlah residual yang tertinggal setelah semua 

beban dikurangkan pada penghasilan. Laba bersih mencerminkan semua pos laba 

dan rugi selama satu periode, kecuali untuk koreksi periode yang telah lalu. 

Koreksi masa lalu disajikan sebagai penyesuaian atas saldo awal laba ditahan. 

 Pada dasarnya ada tiga konsep laba yang umum dibicarakan dan 

digunakan dalam ekonomi. Ketiga konsep tersebut semuanya penting meskipun 

ANALISIS PENGARUH..., Arief Wibowo, Ak.-IBS, 2014



37 

 

pengukuran terhadap physic income sulit untuk dilakukan. Pada awal abad 20 

Fischer, Lindhal, dan Hick menjelaskan mengenai konsep laba, ketiga konsep 

tersebut adalah (Harahap, 2008). 

1) Physic income yaitu konsumen barang dan jasa pribadi yang sebenarnya 

memberikan kesenangan fisik dan pemenuhan kebutuhan. Laba ini tidak 

dapat diukur dan menunjukkan konsumsi barang atau jasa yang dapat 

memenuhi kepuasan dan keinginan individu. 

2) Real income yaitu ungkapan kejadian yang memberikan peningkatan 

terhadap kesenangan fisik. Konsep ini menunjukkan kenaikan dalam 

kemakmuran ekonomi yang ditunjukkan oleh kenaikan biaya hidup. 

3) Money income merupakan hasil uang yang diterima dan dimaksudkan 

untuk konsumsi dalam memenuhi kebutuhan hidup. Konsep ini 

menunjukkan kenaikan nilai sumber-sumber ekonomi yang digunakan 

konsumsi yang sesuai dengan biaya hidup.  

Laba akuntansi sebagai (accounting income) secara operasional 

didefinisikan sebagai peredaan pendapatan yang direalisasikan dari transaksi yang 

terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan 

tersebut. Menurut Suwardjono (2010) terdapat fungsi laba akuntansi dari segi 

pragmantik, yaitu. 

1) Prediktor aliran kas ke investor 

Angka laba dan komponennya yang diukur atas dasar asas akrual 

merupakan indikator kinerja yang lebih baik daripada sekedar perubahan 
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jumlah kas. Angka laba juga dapat memberikan informasi sebagai alat 

untuk menaksir dan menduga aliran kas untuk pembagian dividen. Laba 

juga dapat digunakan sebagai alat untuk menaksir kemampuan perusahaan 

dalam menaksir earning power dan nilai perusahaan di masa mendatang. 

2) Pengendalian manajemen 

Ikatan dalam bentuk kontrak tidak hanya terjadi antara perusahaan 

dan investor atau pihak lainnya, tetapi juga ada hubungan dengan pihak 

internal perusahaan. Salah satu kontrak internal adalah kontrak bonus. 

Dalam hal ini laba mempunyai ,manfaat karena laba dapat digunakan 

untuk mengendalikan perilaku para partisipan di dalam perusahaan. 

3) Perkontrakan efisien 

  Teori perkontrakan efisien (efficient contracting theory) 

merupakan bagian atau turunan dari teori keagenan. Teori ini didasarkan 

atas berbagai aspek dan implikasi hubungan keagenan yang dinyatakan 

dalam sebuah kontrak. Kontrak efisien adalah kontrak yang tidak banyak 

menimbulkan masalah dan yang mendorong pihak yang menjalin kontrak 

untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. 

4) Teori pasar efisien 

  Teori akuntansi pragmatik memusatkan perhatian pada pengaruh 

informasi terhadap perubahan perilaku pengguna. Efisiensi pasar harus 

dikaitkan dengan sistem informasi yaitu mekanisme penyediaan informasi 

dengan segala regulasi yang berlaku dalam lingkup beroperasinya pasar 

modal. 
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Tujuan utama dari pelaporan laba adalah memberikan informasi yang 

berguna bagi mereka yang paling berkepentingan dalam laporan keuangan, tetapi 

lebih banyak tujuan spesifik yang harus dinyatakan untuk mendapatkan 

pemahaman yang lebih jelas atas pelaporan laba. Salah satu tujuan dasar yang 

diasumsikan paling penting untuk semua pemakai laporan keuangan adalah 

kebutuhan untuk membedakan antara modal yang diinvestasikan dengan laba. 

Tujuan yang lebih spesifik mencakup (Hendriksen, 2008). 

1) Pengguna laba sebagai pengukuran efisiensi manajemen. 

2) Penggunaan angka laba historis untuk membantu meramalkan arah masa 

depan dari perusahaan atau pembagian dividen di masa depan. 

3) Pengguna laba sebagai pengukuran pencapaian dan sebagai pedoman 

untuk keputusan manajerial masa depan. 

2.4 Manajemen laba  

Laba yang diperoleh perusahaan dapat digunakan untuk melakukan 

rekayasa dalam melaporkan kinerja keuangan perusahaan agar terlihat baik. 

Rekayasa akuntansi adalah proses pemikiran logis dan objektif untuk membangun 

suatu struktur dan mekanisme pelaporan keuangan untuk mencapai tujuan 

(Suwardjono, 2010). Salah satu rekayasa akuntansi adalah dengan melakukan 

manajemen laba pada perusahaan. Melalui sebuah laporan keuangan prespektif, 

manajer dapat melakukan manajemen laba untuk menganalisis perencanaan laba, 

melalui penghindaran reaksi harga saham yang negatif. 
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Manajemen laba atau earning management adalah suatu proses yang 

disengaja, menurut batasan akuntansi keuangan, untuk mengarahkan pelaporan 

laba pada tingkat tertentu (Suwardjono, 2010). Dalam praktik manajemen laba 

manajer berharap laba yang dilaporkan sesuai dengan harapan investor, tetapi 

terkadang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Manajemen laba merupakan 

salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan.  

Menurut Scott (2013) manajemen laba merupakan pilihan manajer untuk 

kebijakan akuntansi untuk mendapatkan objek secara spesifik. Manajemen laba 

juga menambahkan bias dalam laporan keuangan dan dapat mengganggu 

pengguna laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa tersebut 

sebagai angka laba tanpa rekayasa. Manajemen laba menjadi suatu hal yang tidak 

baik dilakukan karena informasi laporan keuangan yang disajikan berkurang 

realibitasnya, sehingga dikhawatirkan akan berakibat pada pengambilan 

keputusan yang salah.  

Hal ini disebabkan karena di dalam manajemen laba terdapat pembiasan 

pengukuran income (dinaikkan atau diturunkan) sehingga melaporkan income 

yang tidak representationally faithfulness seperti yang seharusnya dilaporkan. 

Manajemen laba merupakan suatu hasil usaha untuk melewati ambang batas. 

2.4.1 Jenis manajemen laba 

Manajemen laba yang merupakan tindakan yang dilakukan manajemen 

untuk melakukan pengaturan terhadap laba yang diperoleh sehingga kinerja 

perusahaan dapat terlihat lebih baik. Manajemen laba dapat dilakukan melalui 
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beberapa cara. Scoot (2013) menyatakan manajer dapat menggunakan jenis dari 

pola manajemen laba, yaitu. 

1) Taking a bath 

Jenis manajemen laba ini dapat terjadi selama organisasi tertekan 

atau restrukturisasi organisasi. Jika sebuah perusahaan harus melaporkan 

kerugian, manajemen merasa mungkin sama baiknya dengan melaporkan 

laporan yang mendapatkan laba atau mengalami kerugian yang sedikit. 

Konsekuensi yang didapat adalah akan menghapus asset dan menghasilkan 

biaya ekspektasi pada masa datang. Karena kebalikan dari akrual, ini dapat 

meningkatkan kemungkinan mendapatkan laba pada masa yang akan 

datang. Dampak yang timbul adalah, pencatatan penghapusan secara besar 

akan memberikan pendapatan di masa yang akan datang dalam bank. 

2) Income minimization 

Jenis ini hampir sama dengan taking a bath, tetapi tidak terlalu 

terlihat. Seperti pola yang dipilih oleh perusahaan yang tampak pada 

periode dengan laba yang tinggi. Kebijakan yang memberi saran 

minimalisasi pendapatan termasuk penghapusan dengan cepat modal aset, 

aset tak berwujud, dan memberi beban biaya untuk iklan serta pengeluaran 

untuk penelitian dan pengembangan. Pertimbangan untuk pajak 

penghasilan yang menimbulkan motivasi lain dari jenis manajemen laba 

ini, seperti halnya menghindari tuntutan monopoli 
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3) Income maximization 

Berdasarkan teori positif akuntansi, manajer mungkin 

menggunakan jenis maksimalisasi dari pelaporan laba bersih untuk tujuan 

bonus, tetapi ini tidak memberikan mereka menjadi lebih baik. Perusahaan 

yang hampir melakukan pelanggaran dalam perjanjian utang mungkin juga 

akan melakukan maksimalisasi pendapatan. 

4) Income smoothing 

Jenis ini mungkin menjadi yang paling menarik dari jenis 

manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajemen. Berdasarkan 

kontrak prespektif, manajer dalam penghindaran risiko lebih memilih 

mengurangi variabel dalam pemberian bonus atau hal lain yang sejenis. 

Dampak yang akan timbul adalah manajer mungkin akan melakukan 

perataan laba yang dilaporkan seiring dengan penerimaan kompensasi 

bonus yang relatif konstan. Kompensasi yang efisien mungkin akan 

memanfaatkan efek ini dan membenarkan beberapa perataan laba seperti 

biaya yang rendah untuk mencapai syarat dari fungsi seorang manajer. 

Manajemen laba menciptakan kemungkinan laba bersih yang diperoleh 

tidak sesuai dengan fakta, terlebih lagi GAAP tidak menjelaskan secara lengkap 

pembatasan menajer dalam penggunaan kebijakan dan prosedur dalam 

perusahaan.  

Menurut Scoot (2013) Meskipun dapat mengurangi kehandalan dan 

sensitivitas yang berkaitan dengan manajemen laba, terdapat argumentasi yang 

kuat dan terikat untuk menggunakan manajemena laba. Pertama manajemen laba 
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akan memberikan fleksibilitas kepada manajemen untuk bereaksi terhadap 

realisasi oleh Negara terhadap kontrak tidak lengkap dan sangat mengikat. Kedua 

manajemen laba dapat menyajikan kredibilitas komunikasi informasi internal 

perusahaan kepada investor. Kedua argumentasi tersebut konsisten dengan 

efisiensi pasar saham dan efisiensi menurut teori akuntansi positif. 

2.5 Perataan laba 

Terdapat beberapa jenis manajemen laba yang dapat dilakukan oleh 

manajemen. Jenis manajemen laba yang sering dan menarik untuk digunakan oleh 

manajemen yaitu income smoothing (perataan laba). Dalam Scoot (2013) 

dinyatakan manajer mungkin merasa dengan beberapa penyesuaian dari pelaporan  

laba yang rendah  akan  menurunkan kemungkinan dikeuarkan dari perusahaan. 

Perataan laba dapat mengurangi kemungkinan laporan dengan laba yang rendah. 

Menurut Koch (1981) tindakan perataan laba dapat didefinisikan sebagai 

suatu sarana yang dapat digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas 

urut-urutan, pelaporan laba relatif terhadap beberapa urut-urutan target yang 

terlihat karena adanya manipulasi variable-variabel akuntansi semu (artificial 

smoothing) atau transaksi riil (real smoothing) (Ratnasari, 2012). Sedangkan 

definisi menurut Larry (1996) smoothing of income is a way of removing volatility 

in earning by levelling off the earning peaks and raising the valleys. Definisi yang 

bermakna sama dikemukakan oleh Ergun (2010) yang mengatakan income 

smoothing is defined as the voluntary management of the results to reduce 

variability of accounting income.  
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Praktik perataan laba ini merupakan motivasi manajemen yang mungkin 

terdorong untuk meratakan laba dengan asumsi bahwa stabilitas dalam laba dan 

tingkat pertumbuhan akan lebih dipilih daripada arus laba rata-rata yang besa 

dengan variabilitas yang lebih besar 

Beberapa pihak menyatakan perataan yang dilakukan manajemen 

merupakan hal yang wajar selama perusahaan masih menggunakan metode 

akuntansi yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Perataan laba merupakan 

perilaku yang rasional, didasarkan pada asumsi dalam teori akuntansi positif 

bahwa agen (manajemen) merupakan individu rasional yang memperhatikan 

kepentingan dirinya. Walaupun demikian, praktik  perataan laba yang dilakukan 

merupakan hal yang merugikan bagi para investor karena investor tidak dapat 

memperoleh informasi yang akurat mengenai laba untuk mengevaluasi tingkat 

pengembalian dari portofolionya jika terdapat praktik perataan laba selain itu 

investor tidak mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari perusahaan.  

Laba bersih yang dilaporkan semakin fluktuatif, maka semakin tinggi 

kemungkinan pelanggaran perjanjian akan terjadi. Hal ini akan mendorong 

timbulnya perataan lain untuk mengurangi fluktuatif dari pelaporan laba bersih 

(Scoot, 2013). Jika dilakukan dengan penuh tanggung jawab perataan ini dapat 

menyampaikan dalam informasi kepada pasar dengan mengkomunikasikan 

kekuatan laba yang diperoleh secara benar. 
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2.5.1 Jenis perataan laba 

Dalam teknik perataan laba terdapat beberapa jenis yang dapat dilakukan 

dalam sebuah perusahaan. Eckel (1981) memberi pendapat bahwa definisi 

perataan laba tidak dapat dipisahkan dari jenis laba seperti gambar berikut 

(Rahmawati, 2009). 

Gambar 2.1 

Jenis Perataan Laba 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Norm Eckel, 1981. The Income Smoothing Hyporhesis Revisited, Abacus 

Vol. 17, No. 1 (dikutip dari Rahmawati, 2009). 
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Pada gambar yang telah dijelaskan diatas perataan laba dapat digolongkan 

menjadi dua jenis yaitu. 

1) Naturally smooth (Perataan secara alami) 

Tipe aliran ini secara sederhana mempunyai implikasi bahwa sifat 

proses perolehan laba itu sendiri yang menghasilkan suatu aliran laba yang 

rata. Jenis perataan laba ini terjadi begitu saja tanpa ada intervensi dari 

pihak manapun. 

2) Intentionally being smoothed by management (Perataan secara sengaja 

oleh manajemen) 

Jenis perataan laba ini disengaa dan mengandung intervensi dari 

pihak manajemen. Jenis ini terbagi menjadi dua yaitu : 

a. Artificial smoothing (accounting smoothing) 

Perataan laba yang dilakukan melalui prosedur akuntansi yang 

diharapkan untuk memindahkan biaya atau pendapatan dari satu 

periode ke periode lain dengan mengubah kebijakan akuntansi (Nasser 

dan Herlina, 2003). 

b. Real smoothing (transaction atau economic smoothing) 

Merupakan tindakan manajemen untuk mengendalikan peristiwa 

ekonomi (Rahmawati, 2009). Nasser dan Herlina (2003) menyatakan 

bahwa real smoothing adalah perataan laba riil melalui transaksi nyata 

yaitu dengan mengatur (menunda atau mempercepat) transaksi. 

ANALISIS PENGARUH..., Arief Wibowo, Ak.-IBS, 2014



47 

 

2.5.2 Alasan dan motivasi melakukan perataan laba 

Dalam praktik perataan laba perusahaan memiliki alasan mengapa praktik 

perataan laba dilakukan perusahaan. Beberapa alasan seorang manajer melakukan 

praktik laba adalah sebagai berikut (Hendriksen, 2008). 

1) Aliran laba yang merata dapat meningkatkan keyakinan para investor 

karena laba yang stabil akan mendukung kebijaksanaan dividen yang stabil 

pula sebagaimana yang diinginkan para investor.  

2) Penyusunan pos pendapatan dan biaya secara bijaksana yang melalui 

periode beberapa metode tertentu, manajemen dapat mengurangi 

kewajiban perusahaan secara keseluruhan.  

3) Perataan laba dapat meningkatkan hubungan antara manajer dan pekerja 

karena kenaikan yang tajam dalam laba yang dilaporkan dapat 

menimbulkan permintaan upah yang lebih tinggi bagi para karyawan.  

4) Aliran laba yang merata dapat memiliki pengaruh psikologis pada 

ekonomi dalam hal kenaikan atau penurunan dapat dihindarkan serta rasa 

pesimis dan optimis dapat dikurangi.  

Dalam Scoot (2013) manajer mungkin menggunakan perataan laba untuk 

alasan atau  motivasi lain. Motivasi lain untuk melakukan perataan laba adalah.  

1) Motivasi untuk kontrak lain 

Manajemen laba untuk tujuan perjanjian dapat diprediksi dengan 

hipotesis perjanjian utang dalam teori akuntansi positif. Dalam hipotesis 

tersebut dikatakan bahwa pelanggaran perjanjian akan menimbulkan biaya 

yang besar, manajer perusahaan akan berusaha untuk menghindari 
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pelanggaran tersebut. Manajemen akan berusaha menjauhi pelanggaran 

yang akan mengganggu operasional perusahaan. Praktik perataan laba 

yang dilakukan manajemen akan membuat pihak lain yang menjalin 

kontrak kerjasama akan merasa aman dan percaya. 

2) Memenuhi ekspektasi investor akan laba dan menjaga reputasi 

Ekspektasi investor akan laba yang didapat dapat berbeda-beda, 

salah satu ekspektasi investor adalah mereka meramalkan berdasarkan laba 

yang diperoleh perusahaan pada tahun lalu dan berharap mendapat tingkat 

laba yang sama atau melebihi. Jika perusahaan tidak dapat memenuhi 

ekspektasi laba maka manajer akan menjelaskan alasan tertentu sehingga 

dapat meyakinkan investor. Dampak langsung dapat dilihat pada harga 

saham perusahaan dan modal yang disetor investor, sedangkan dampak 

tidak langsung dapat dirasakan dalam reputasi manajer. Berdasarkan 

dampak-dampak yang akan timbul maka pencapaian ekspektasi dan 

menjaga reputasi merupakan hal yang mendorong manajemen untuk 

melakukan perataan laba. 

3) Perusahaan akan go public 

  Perusahaan yang akan go public tidak dapat menciptakan harga 

pasar. Penetapan harga pasar dapat dilakukan dengan melihat laporan 

keuangan, hal ini akan menimbulkan kemungkinan manajer perusahaan 

yang akan go public akan melakukan manajemen laba dalam laporan 

keuangan untuk mendapatkan nilai yang tinggi untuk harga saham 

perusahaan.  
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2.5.3 Cara mengukur perataan laba 

 Manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen dapat dilakukan salah 

satunya dengan praktik perataan laba di perusahaan oleh manajemen. Tindakan 

perataan laba dapat diketahui melalui laporan keuangan perusahaan, tindakan 

tersebut dapat diketahui oleh auditor yang melakukan audit atas perusahaan. 

Perataan laba dapat dideteksi melalui pengukuran, salah satunya dengan indeks 

Eckel. Metode pengukuran yang sama juga digunakan dalam penelitian Kustono 

(2007), Rita (2011), Prayudi dan Daud (2013), Suryandari (2012), dan masih 

banyak lagi bahkan hampir semua penelitian mengenai perataan laba yang 

menggunakan metode ini. 

 Indeks Eckel dapat dirumuskan dengan 
     

     
 

       merupakan coefficient of variation of income dan       merupakan 

coefficient of variation of sales. Dimana untuk mendapatkan nilai ∆S dan ∆I dapat 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

CV ∆I = 
√  (     )

 

   
        

Dimana  i adalah perubahan laba antara tahun n dengan n-1,  i 

adalah rata-rata perubahan laba antara tahun n dengan n-1, dan n adalah 

banyaknya tahun pengamatan. 

CV ∆S = 
√  (     )
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Dimana  s adalah perubahan penjualan antara tahun n dengan n-1,  s 

adalah rata-rata perubahan penjualan antara tahun n dengan n-1, dan n adalah 

banyaknya tahun pengamatan. Hasil dari perhitungan indeks Eckel jika memiliki 

nilai lebih besar atau sama dengan 1, maka perusahaan tersebut tidak melakukan 

tindakan perataan laba. Sebaliknya jika nilai indeks kurang dari 1 maka 

perusahaan tersebut melakukan perataan laba (Kustono, 2010). She Jin dan 

Machfoedz (1998) mengungkapkan kelebihan indeks Eckel sebagai berikut. 

1) Objektif dan berdasarkan pada statistik dengan pemisahan yang jelas 

antara perusahaan yang melakukan perataan penghasilan dan dengan 

perusahaan yang tidak melakukan perataan penghasilan.  

2) Mengukur terjadinya perataan penghasilan tanpa harus membuat prediksi 

pendapatan, model ekspektasi penghasilan, pengujian biaya atau 

pertimbangan subjektif lainnya.  

3) Mengukur perataan penghasilan dengan menjumlahkan pengaruh 

beberapa variabel perata penghasilan yang potensial dan menyelidiki 

pola perilaku perataan penghasilan selama periode waktu tertentu.  

2.5.4 Faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba 

Terdapat banyak faktor yang dapat memungkinan praktik peratan laba 

terjadi pada sebuah perusahaan. Beberapa faktor sudah diteliti untuk menemukan 

keterkaitan atau hubungan faktor-faktor tersebut dengan praktik perataan laba, 

antara lain tenur auditor, ukuran KAP, kebijakan dividen, risiko keuangan, nilai 

perusahaan, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Tenur auditor merupakan 

lamanya waktu auditor dalam melakukan audit pada perusahaan. Semakin lama 
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jangka waktu mengaudit perusahaan maka kemungkinan auditor dekat dengan 

manajemen semakin besar. Hal tersebut yang dapat memicu berkurangnya 

independensi auditor, sehingga dapat mengurangi realibilitas laporan audit. 

Ukuran KAP dapat diukur dengan apakah KAP tersebut masuk kedalam Big 5. 

Ukuran KAP dapat mengukur kualitas laporan audit yang dihasilkan. Auditor 

yang berkualitas baik dapat mendeteksi praktik perataan laba yang terjadi dalam 

perusahaan. 

Faktor lain yang diduga dapat mempengaruhi perataan laba akan menjadi 

variabel yang akan diuji pada penelitian ini, antara lain: kebijakan dividen, risiko 

keuangan, dan nilai perusahaan.  

2.5.4.1 Kebijakan Dividen 

Perusahaan terbuka dapat dimiliki oleh pihak-pihak yang memiliki surat 

kepemilikan atas entitas atau yang dikenal dengan saham. Perusahaan terbuka 

memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi bagian dari kepemilikan 

perusahaan, dengan membeli saham maka masyarakat dapat menjadi anggota 

pemilik perusahaan. Kepemilikan perusahaan dalam bentuk saham tidak lepas dari 

dividen. Salah satu manfaat dari membeli saham adalah memperoleh dividen dari 

perusahaan yang menerbitkan saham, dividen merupakan keuntungan atau bonus 

yang dibagikan oleh perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan laba bersih dan 

memutuskan sebaiknya tidak diakui sebagai pendapatan, perusahaan dapat 

memutuskan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham (Kieso, 

2010). 
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Dalam laba bersih yang menunjukkan peningkatan dalam asset bersih 

dimana selanjutnya akan dibagikan kepada pemegang saham. Dividen merupakan 

pengembalian yang diberikan oleh perusahaan kepada pemegang saham yang 

besar serta waktu pembagiannya ditentukan oleh manajemen. Kebijakan dividen 

adalah keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan dibagikan kepada 

pemegang saham sebagai dividen atau akan ditahan dalam bentuk laba ditahan 

guna pembiayaan investasi dimasa datang (Sulistyawati, 2013). 

Kebijakan dividen menyangkut keputusan untuk membagikan laba atau 

menahannya guna diinvestasikan kembali di dalam perusahaan. Kebijakan dividen 

mencakup dua komponen dasar, pertama adalah rasio pembayaran dividen yang 

menunjukkan besarnya nilai relatif dividen terhadap pendapatan perusahaan, 

kedua adalah stabilitas dividen dalam waktu yang bagi para investor stabilitas 

nilai dividen sama pentingnya dengan besarnya dividen yang diterima (Keown, 

2010). 

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dividen yang tepat sehingga 

menciptakan keseimbangan antara dividen tahun berjalan dengan dividen di masa 

datang yang akan dibagikan. Dalam kebijakan tersebut manajemen mengatur 

frekeuensi pembagian serta jumlah dividen yang akan dibagikan kepada para 

pemegang saham. Pada umumnya kebijakan dividen dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, Antara lain (Darsono, 2007). 

1) Usulan tim manajemen 
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 Tim manajemen sebagai pihak yang sangat mengetahui kondisi 

perusahaan, kondisi bisnis, dan kondisi perekonomian masa mendatang 

mengadakan usulan tentang berapa besarnya dividen yang harus dibagikan 

(dividen payout ratio) dari laba bersih yang dihasilkannya. Usulan tersebut 

pada umumnya disertai data masa lalu, masa kini, dan informasi masa 

datang, serta disajikan secara ilmiah sehingga sulit bagi pemilik untuk 

menolaknya. 

2) Hukum  

  Hukum perseroan terbatas (corporation) pada umumnya mengatur 

pembagian laba bersih agar pemegang saham minoritas tidak dirugikan. 

Pemegang saham minoritas sangat mengharapkan dividen sebagai hasil 

investasi kapitalnya. 

3) Kondisi likuiditas perusahaan 

Perusahaan yang likuid tidak banyak masalah dalam pembayaran 

dividen, tetapi perusahaan yang tidak likuid tidak akan mampu membayar 

dividen. Oleh sebab itu, lahir utang dividen dalam laporan posisi 

keuangannya atau dividen tunai diganti dengan dividen saham. Investor 

memperoleh lembar saham baru sebagai ganti dividen tunai. Hal itu berarti 

“pemaksaan” untuk menginvestasikan kembali dividennya. 
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4) Pengembangan usaha 

  Jika perusahaan ingin mengembangkan usaha maka laba bersih 

yang dibagi harus kecil karena perluasan usaha yang baik adalah perluasan 

usaha yang dibiayai dengan laba ditahan, bukan dibiayai utang. 

5) Pembayaran kembali utang jangka panjang 

  Jika perusahaan memiliki utang jangka panjang besar dan jumlah 

angsurannya besar, maka laba bersih yang dibagikan harus kecil, sehingga 

laba ditahan besar dan bisa digunakan untuk membayar angsuran utang 

jangka panjang. 

 Kebijakan dividen dapat diproksikan dengan dividend payout ratio. 

Kebijakan dividen dalam hal ini menetapkan persentase laba yang akan 

dibayarkan kepada pemegang saham sebagai dividen tunai atau biasa disebut 

Dividend Payout Ratio (Sulistiyawati, 2013). Pembayaran dividen merupakan 

bagian dari kebijakan dividen perusahaan. Dividend payout ratio (DPR) 

mengukur proporsi laba bersih per satu lembar saham yang dibayarkan dalam 

bentuk dividen kepada pemegang saham. Untuk mendapatkan DPR yang tinggi, 

nilai saham perusahaan pun harus tinggi.  

Kebijakan dividen dalam hal menentukan jumlah dividen yang akan 

dibagikan bukan hal yang mudah karena manajemen harus memikirkan 

bagaimana keuangan perusahaan selanjutnya. Dividen yang terlalu besar bukan 

berarti tidak diinginkan oleh para investor, tetapi menjaga menjaga agar 

perusahaan tidak mengalami kesulitan likuiditas keuangan. Jika hal sebaliknya 

ANALISIS PENGARUH..., Arief Wibowo, Ak.-IBS, 2014



55 

 

yang terjadi, atau manajemen memutuskan untuk membagikan dividen dalam 

jumlah yang kecil dan tidak sesuai dengan harapan investor maka ada 

kemungkinan terjadi pelepasan saham perusahaan yang akan berdampak kepada 

penurunan harga saham perusahaan.  

2.5.4.2 Risiko Keuangan 

Dalam menjalankan suatu bisnis pasti akan menghadapi berbagai macam 

risiko. Risiko adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan 

organisasi. Pendapat lain mengatakan risiko merupakan ketidakpastian akan 

terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian ekonomis. Ketidakpastian yang 

akan menimbulkan kerugian merupakan hal yang harus diatur oleh manajemen 

dengan baik, maka dari itu perlu ada manajemen risiko dalam perusahaan.  

Terdapat berbagai macam jenis risiko, antara lain: risiko yang tidak 

disengaja atau risiko murni, risiko yang disengaja atau risiko spekulatif, dan risiko 

fundamental. Salah satu risiko yang akan dihadapi perusahaan adalah risiko 

spekulatif, dimana risiko ini merupakan risiko yang ditimbulkan oleh pihak yang 

bersangkutan agar terjadi ketidakpastian guna memberikan keuntungan kepada 

pihak tersebut. Contoh risiko spekulatif yang akan dihadapi perusahaan adalah 

risiko keuangan. 

 Risiko keuangan adalah perbandingan antara jumlah hutang dan jumlah 

aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang (Subramanyam, 2010). Risiko 

keuangan ialah kemungkinan tidak berhasilnya pemilik perusahaan memperoleh 

hasil yang diharapkan akibat perusahaan dibiayai dengan utang, atau akibat 

besarnya leverage keuangan (Darsono, 2007). Menurut Keown et al. (2010) risiko 
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keuangan merupakan variabilitas tambahan menyangkut laba yang tersedia bagi 

pemegang saham biasa, dan tambahan peluang terjadinya insolvensi yang 

ditanggung pemegang saham biasa akibat penggunaan leverage keuangan. 

 Leverage keuangan berarti pendanaan sebagian aktiva perusahaan dengan 

sekuritas yang menanggung tingkat pengembalian yang tetap dengan harapan 

dapat meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Darsono (2007) yang mengatakan bahwa leverage keuangan 

ialah seberapa besar suatu perusahaan dibiayai dengan utang dan saham istimewa, 

atau sejauh mana sekuritas berpenghasilan tetap digunakan dalam struktur modal. 

Risiko keuangan berkaitan erat dengan bagaimana prosedur yang 

dijalankan perusahaan dalam persetujuan hutang. Risiko keuangan terjadi karena 

adanya penggunaan hutang dalam struktur keuangan perusahaan yang 

mengakibatkan perusahaan harus menanggung beban secara tetap secara periodik 

yaitu berupa beban bunga. Hal ini menyebabkan pengurangan kepastian jumlah 

imbalan bagi hasil yang akan dibagikan kepada para pemegang saham, akan tetapi 

risiko keuangan dapat menyebabkan variabilitas laba bersih yang lebih besar jika 

manajemen dapat menggunakan dana yang berasal dari hutang dengan tepat. 

Risiko keuangan dapat diproksikan dengan financial leverage. Nilai 

leverage keuangan dapat menunjukkan proporsi perusahaan menggunakan hutang 

daam membiayai investasi. Semakin besar hutang yang dimiliki perusahaan maka 

semakin besar risiko yang ditanggung perusahaan, akan tetapi hal ini berbanding 

lurus dengan return yang akan diterima investor. Hal ini menjadi penyebab 

ANALISIS PENGARUH..., Arief Wibowo, Ak.-IBS, 2014



57 

 

manajemen untuk melakukan perataan laba sehingga para investor tidak menuntut 

pembagian laba yang tinggi. 

Financial leverage dapat diukur dengan debt to equity ratio. suatu 

perusahaan dikatakan baik jika nilai dari debt to equity ratio memiliki nilai yang 

kecil, artinya perusahaan dapat membayar hutang yang dimiliki, sebaliknya 

semakin tinggi DER, maka semakin berisiko bagi perusahaan (kemungkinan 

perusahaan tidak dapat membayar semua hutangnya). Jin dan Machfoedz (1998) 

menjelaskan bahwa variabel debt to equity berpengaruh terhadap perataan laba 

berdasar adanya indikasi perusahaan melakukan perataan laba untuk menghindari 

pelanggaran perjanjian utang dapat dilihat melalui kemampuan perusahaan 

tersebut untuk melunasi utangnya dengan menggunakan modal yang dimiliki. 

Keputusan menggunakan hutang atau saham dalam struktur keuangan perusahaan 

berarti bahwa pemilik saham tersebut terekspos atau mengandung risiko (Keown, 

2010). 

2.5.4.3 Nilai Perusahaan 

Nilai perusahaan merupakan suatu hal yang sangat diperhatikan oleh para 

investor dan calon investor. Nilai perusahaan merupakan pandangan investor 

terhadap perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Semakin tinggi 

harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan dimata para investor 

maupun calon investor, maka dari itu manajemen berusaha untuk menjaga nilai 

perusahaan tetap tinggi.  

Nilai perusahaan sangat penting karena dengan nilai perusahaan yang 

tinggi akan diikuti oleh tingginya kemakmuran pemegang saham. Nilai 
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perusahaan yang dibentuk melalui indikator nilai pasar saham sangat dipengaruhi 

oleh peluang-peluang investasi. Harga pasar dari saham perusahaan yang 

terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi transaksi disebut nilai pasar 

perusahaan, karena harga pasar saham dianggap cerminan dari nilai asset 

perusahaan sesungguhnya. Adanya peluang investasi dapat memberikan sinyal 

positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang, sehingga akan 

meningkatkan harga saham, dengan meningkatnya harga saham maka nilai 

perusahaan pun akan meningkat. 

Dalam pengukuran nilai perusahaan dapat dilakukan dengan dua metode. 

Pertama diukur dengan metode price to book value. Metode ini mengukur nilai 

pasar dibandingkan dengan nilai buku perusahaan, dapat dirumuskan sebagai 

berikut (Subramanyam, 2010). 

PBV = 
           

          
 x 100% 

Dengan menggunakan metode pengukuran price to book value, investor 

dapat membandingkan langsung harga buku dari suatu perusahaan dengan harga 

pasar. Setelah mendapatkan nilai PBV investor dapat membandingkan dengan 

saham-saham dari industri sejenis. Metode kedua adalah pengukuran dengan 

Tobin’s Q. dapat dirumuskan sebagai berikut (Prayudi dan Daud, 2013). 

q = 
     

     
 

EMV merupakan nilai pasar ekuitas yang diperoleh dari jumlah saham 

beredar dikalikan dengan harga penutupan. EBV merupakan nilai buku dari total 

ekuitas, sedangkan D merupakan nilai buku dari total utang. Metode pengukuran 
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ini dapat memberikan indikasi bagi manajemen mengenai penilaian investor 

terhadap kinerja perusahaan di masa lalu dan proyeksi perusahaan di masa yang 

akan datang. Metode ini dinilai dapat memberikan informasi yang paling baik 

karena dalam Tobin’s Q memasukkan semua unsur utang dan modal saham 

perusahaan, tidak hanya saham biasa saja dan tidak hanya ekuitas namun seluruh 

aset perusahaan.  

Jadi semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa perusahaan 

memiliki prospek pertumbuhan yang baik. Hal ini dapat terjadi karena semakin 

besar nilai pasar aset perusahan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan 

maka semakin besar kerelaan investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang 

lebih untuk memiliki perusahaan tersebut. Masing-masing metode perhitungan 

memiliki kelebihan yang tidak dimiliki satu sama lain, akan tetapi pada penelitian 

ini akan menggunakan metode Tobin’s Q karena alasan ketepatan serta tingkat 

akurasi dalam penyampaian informasi perusahaan. 

2.5.4.4  Profitabilitas 

Profitabilitas digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Tingkat 

profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh 

keuntungan dan tingkat efisiensi atas penggunaan aset perusahaan serta 

merupakan salah satu aspek yang penting sebagai acuan investor atau pemilik 

dalam menilai kinerja manajemen (Noviana, 2011).  

Laba yang fluktuatif mengkhawatirkan manajemen karena dinilai memiliki 

kinerja yang kurang optimal, hal tersebut mendorong manajemen untuk 
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melakukan perataan laba. Perataan laba bertujuan untuk menarik para investor 

agar mau berinvestasi pada perusahaan. 

2.5.4.5 Ukuran Perusahaan 

Perusahaan yang memiliki aset yang besar biasanya disebut perusahaan 

besar yang biasanya akan mendapat perhatian lebih besar dari berbagai pihak. 

Maka dari itu perusahaan besar diperkirakan akan menghindari fluktuasi laba 

yang drastis. Fluktuasi berupa kenaikan laba yang drastis akan menambah pajak 

yang harus dibayar, sebaliknya penurunan angka laba akan memberi pandangan 

yang buruk dari investor (Noviana, 2011). 

2.6 Penelitan Terdahulu dan Pengembangan Hipotesis 

Berbagai analisis faktor yang mempengaruhi perataan laba telah diteiliti 

oleh beberapa peneliti sebelumnya dengan hasil dan analisis yang berbeda, berikut 

adalah beberapa penelitan yang telah dilakukan yang akan dijelaskan berdasarkan 

variabel independen penelitian ini. 

2.6.1 Kebijakan Dividen 

Kebijakan dividen sangat berhubungan dengan laba yang diperoleh oleh 

perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional. Laba yang diperoleh tersebut 

yang akan menjadi keuntungan bagi para pemegang saham dalam bentuk dividen. 

Para peneliti mencoba untuk melihat pengaruh kebijakan dalam pemberian 

dividen dengan praktik perataan laba diperusahaan. Penelitian yang mengaitkan 

hubungan antara kebijakan dividen dan praktik perataan sudah banyak dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya dengan hasil yang berbeda-beda antara satu penelitian 
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dengan penelitian lain. Kustono (2007) melakukan penelitian menghasilkan 

adanya indikasi pengaruh kebijakan dividen terhadap praktik perataan laba. Hasil 

yang sama dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Noviana dan 

Yuyetta (2011). Hasil yang  sama juga terdapat dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Suryandari (2012), ketiga penelitian tersebut menghasilkan adanya pengaruh 

kebijakan dividen terhadap praktik perataan laba. 

Hasil yang bertolak belakang dikemukakan dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Wahyuni, Sambharakresna, dan Carolina (2012) penelitian ini 

menghasilkan tidak ada pengaruh kebijakan dividen terhadap praktik perataan 

laba. Hasil yang sama terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyawati 

(2013) penelitian ini beranggapan tidak ada pengaruh antara kebijakan dividen 

dan perataan laba. Dalam pendekatan teori keagenan yang menyatakan bahwa 

praktik manajamen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen 

selaku agen dan pemilik selaku prinsipal yang timbul ketika manajemen maupun 

pemilik mementingkan kepentingan diri sendiri untuk meningkatkan 

kesejahteraan.  

Pihak investor lebih tertarik pada tingkat dividen yang tinggi dan investor 

merupakan pihak yang menolak risiko, sedangkan perusahaan yang menerapkan 

tingkat dividen yang tinggi akan memiliki risiko yang tinggi apabila terjadi 

fluktuasi yang tinggi (Keown, 2010). Tuntutan untuk dapat membagikan dividen 

yang besar dengan risiko yang rendah mendorong manajemen untuk melakukan 

perataan laba (Sulistiyawati, 2009). Dari penelitian serta analisa diatas hipotesis 

dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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Ho1  : Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap perataan laba yang dilakukan 

perusahaan  

Ha1 : Kebijakan dividen berpengaruh terhadap perataan laba yang dilakukan 

perusahaan 

2.6.2 Risiko keuangan 

Risiko merupakan hal yang akan dijumpai oleh semua kegiatan usaha. 

Besarnya risiko yang akan dihadapi oleh setiap pelaku usaha berbeda-beda. Risiko 

dapat dikurangi sesuai dengan bagaimana manajemen menyikapi dalam 

menghadapi risiko, termasuk dalam risiko keuangan. Risiko keuangan memiliki 

hubungan dengan perataan laba. Terdapat beberapa penelitian yang telah meneliti 

pengaruh antara risiko keuangan dan Perataan laba.  

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani (2012) dan Pradipta dan Susanto 

(2012) menghasilkan terdapat pengaruh risiko keuangan terhadap perataan laba. 

Hal berbeda disampaikan oleh beberapa peneliti antara lain oleh Ni Nyoman 

(2007) menyatakan tidak ada pengaruh risiko keuangan terhadap perataan laba. 

Peneliti lain yang mengemukakan hasil yang sama adalah Widaryanti (2009) dan 

Rendy dan Handoyo (2011).  

Dalam Keown (2010) Pemilihan kebijakan akuntansi (perataan laba) 

dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas perjanjian utang, sehingga 

perusahaan yang memiliki risiko keuangan yang tinggi akan cenderung 

melakukan perataan laba agar terhindar dari pelanggaran kontrak atas perjanjian 

utang. Hal ini akan menguntungkan bagi pihak investor sebagai pemilik dan 

manajemen sebagai agen yang menjalankan perusahaan.  
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Pemilik perusahaan dapat menambahkan modal melalui dana yang 

diperoleh dari pinjaman. Pihak kreditur akan memberikan kredit pada perusahaan 

yang memiliki laba yang stabil, karena laba yang cenderung stabil memberi 

keyakinan kepada kreditur bahwa perusahaan akan mampu membayar utang yang 

diajukan (Ratnasari, 2012). Hal tersebut yang akan mendorong manajemen untuk 

melakukan perataan laba. Dari beberapa penelitian serta analisa diatas maka 

hipotesis dirumuskan sebagai berikut : 

Ho2  : Risiko keuangan tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang 

dilakukan perusahaan 

Ha2  : Risiko keuangan berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang dilakukan 

perusahaan 

2.6.3 Nilai Perusahaan  

Penelitian yang menghubungkan nilai perusahaan dengan praktik perataan 

sudah banyak dilakukan seperti oleh Aji dan Mita (2010) penelitian ini 

mengungkapkan terdapat hubungan atau pengaruh antara nilai perusahaan dengan 

perataan laba. Hasil yang sama ditunjukkan dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Cahyani (2012) serta Prayudi dan Daud (2013). Hasil yang bertolak belakang 

disampaikan oleh Noviana dan Yuyetta (2011) menyatakan tidak ada pengaruh 

dari nilai perusahaan terhadap perataan laba, hasil penelitian yang sama 

dikemukakan oleh penelitian Sulistiyawati (2013). 

Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Harga pasar dari 

saham perusahaan yang terbentuk antara pembeli dan penjual disaat terjadi 

transaksi disebut nilai pasar perusahaan, karena harga pasar saham dianggap 
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cerminan dari nilai asset perusahaan sesungguhnya. Adanya peluang investasi 

dapat memberikan sinyal positif tentang pertumbuhan perusahaan dimasa yang 

akan datang, sehingga akan meningkatkan harga saham.  

Perusahaan yang memiliki nilai pasar yang tinggi akan cenderung untuk 

melakukan perataan laba. perusahaan menjaga konsistensi laba agar nilai pasar 

perusahaan tetap tinggi sehingga dapat lebih menarik investor ke dalam 

perusahaan (Noviana, 2011). Dari pernyataan yang telah disebutkan hipotesis 

dirumuskan sebagai berikut : 

Ho3  :  Nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba yang dilakukan 

perusahaan  

Ha3  : Nilai perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba yang dilakukan 

perusahaan  

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan terdapat hasil 

yang berbeda-beda. Sehingga peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dan dapat 

disimpulkan dalam tabel sebagai berikut.  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Peneliti dan Judul Variabel Hasil 

Kustono (2007) 

 

Pengaruh Ukuran, 

Dividend Payout, 

Risiko Spesifik, 

dan Pertumbuhan 

Perusahaan 

terhadap Praktik 

Perataan Laba pada 

Perusahaan 

Manufaktur. 

1. Ukuran 

perusahaan 

2. Dividend payout 

3. Risiko spesifik,  

4. Pertumbuhan 

perusahaan. 

Pertumbuhan, 

dividend payout, dan 

risiko spesifik 

berpengaruh terhadap 

perataan laba. 

Ukuran perusahaan 

tidak berpengaruh 

terhadap perataan laba 

Widaryanti (2009) 

 

1. Ukuran perusahaan 

2. Profitabilitas 

Ukuran perusahaan, 

profitabilitas, 
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Analisis perataan 

laba dan Faktor-

faktor yang 

Mempengaruhi 

pada Perusahaan 

Manufaktur 

3. Financial leverage 

4. NPM 

5. Koefisien varian 

nilai saham. 

financial leverage, 

NPM, dan varian nilai 

perusahaan tidak 

berpengaruh terhadap 

perataan laba. 

Cahyani (2012) 

 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Risiko keuangan, 

Nilai Perusahaan, 

Struktur 

Kepemilikan, 

Ukuran 

Perusahaan, dan 

Jenis Industri 

Terhadap Praktek 

Perataan Laba 

1. Profitabilitas 

2. Risiko keuangan 

3. Nilai perusahaan 

4. Kepemilikan 

manajerial 

5. Ukuran perusahaan 

6.  Jenis industri 

Profitabilitas, risiko 

keuangan, nilai 

perusahaan, struktur 

kepemilikan 

berpengaruh terhadap 

perataan laba. 

Ukuran perusahaan 

dan jenis industri tidak 

berpengaruh terhadap 

perataaan laba 

Rendy dan 

Handoyo (2011) 

 

Pengaruh Ukuran 

Perusahaan, 

profitabilitas, dan 

Financial Leverage 

terhadap Praktek 

Perataan Laba pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

1. Ukuran perusahaan 

2. Profitabilitas 

3. Financial leverage 

Financial leverage 

tidak berpengaurh 

terhadap perataan 

laba. ukuran 

perusahaan dan 

profitabilitas 

berpengaruh terhadap 

perataan laba. 

Prayudi dan Daud 

(2013) 

 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Risiko Keuangan, 

Nilai Perusahaan, 

dan Struktur 

kepemlikan 

terhadap Perataan 

Laba pada 

Perusahaan 

Manufaktur 

1. Risiko keuangan 

2. Nilai perusahaan 

3. Struktur 

kepemilikan 

4. Profitabilitas 

Profitabilitas, risiko 

keuangan, struktur 

kepemilikan tidak 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

perataan laba.  

Nilai perusahaan 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

perataan laba. 

 Sumber : jurnal penelitian terdahulu (diolah) 
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2.7 Kerangka Pemikiran Teoritis 

Berdasarkan teori yang telah diungkapkan, maka kerangka pemikiran dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.2 

Rerangka Penelitian 

 

 

 H1 

 

 H2 

 

      H3    

  

    

 

 

  

  

Profitabilitas 

Kebijakan Dividen 

Nilai Perusahaan Perataan 

Laba 

Risiko Keuangan 

Ukuran Perusahaan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELETIAN 

 

3.1 Populasi dan sampel   

 Objek penelitian adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah  perusahaan manufaktur sub sektor 

otomotif dan komponen pendukung kendaraan yang terdaftar di BEI dengan 

metode purposive judgement sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

beberapa ketetentuan tertentu. Purposive sampling adalah metode sampling 

terbatas kepada tipe yang spesifik yang dapat menyediakan informasi yang 

diinginkan, karena hanya tipe tersebut yang memiliki atau sesuai dengan kriteria 

peneliti (Sekaran, 2013). Sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik 

sampel dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia sampai dengan 31 Desember 

2012 dan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 2012 serta 

mempunyai laporan keuangan lengkap sesuai dengan data yang diperlukan 

dalam variabel penelitian. 

2) Perusahaan dengan laporan keuangan yang tidak merugi berturut-turut 

selama 3 tahun pada tahun 2008-2012. Hal ini karena penelitian ini 

bertujuan untuk melihat nilai laba yang diperoleh perusahaan. 

3) Perusahaan tidak melakukan akuisisi atau merger selama periode 

penelitian, sehingga variabel yang dijadikan objek penelitian tidak 

mengalami perubahan. 
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4) Perusahaan memiliki data keuangan lengkap yang dibutuhkan untuk 

melakukan penelitian. 

3.2 Jenis dan sumber data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder dari 

perusahaan otomotif dan suku cadang yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. 

Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan periode 2008 sampai 2012 

dimana periode ini dianggap industri otomotif sedang mengalami pertumbuhan. 

Sumber data yang digunakan diperoleh melalui Indonesia Capital Market 

Directory (ICMD) dan dari website IDX yang selanjutnya akan diolah sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini membutuhkan beberapa data dalam 

kurun waktu 2008-2012, antara lain : total aktiva, laba bersih sebelum pajak, total 

utan, total ekuitas, jumlah saham beredar, dan nilai dividen. 

3.3 Metode pengumpulan data 

Sesuai dengan data yang diperlukan yaitu data sekunder, maka metode 

pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik 

dokumentasi yang berdasarkan laporan keuangan periode 2008 - 2012 yang 

dipublikasikan oleh BEI melalui ICMD dan mengunduh melalui website 

www.idx.co.id, laporan keuangan perusahaan, mengambil dari artikel, jurnal, 

penelitian terdahulu, mempelajari buku-buku pustaka yang mendukung penelitian 

terdahulu dan proses penelitian serta publikasi-publikasi dalam berita bisnis, 

publikasi emiten dan sumber-sumber lain yang relevan. Penelitian ini merupakan 

replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Mita (2010) dengan 

beberapa perbedaan pada variabel independen dan menggunakan variabel kontrol. 
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3.4 Variabel penelitian dan operasional variabel 

3.4.1 Variabel dependen (terikat) 

Variabel dependen merupakan variabel yang utama dalam penelitian. 

Tujuan  peneliti adalah untuk memahami dan mendeskripsikan variabel dependen, 

atau untuk menjelaskan variablitas atau untuk memprediksi (Sekaran, 2013). 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan perataan laba yang diukur 

dengan skala nominal. Tindakan perataan laba diuji dengan Indeks Eckel (1981). 

Rumus perataan dari model Eckel adalah : 

Indeks Perataan Laba (IPL) =  
     

        
 

Keterangan :  

∆I = Perubahan laba bersih dalam satu periode 

∆S = Perubahan penjualan dalam satu periode 

CV     = koefisien dari variabel yaitu standar deviasi dari perubahan laba dengan  

nilai yang diharapkan dari perubahan laba (I) dan perubahan penjualan 

(S) 
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Nilai  CV ∆I dihitung dengan rumus: 

 CV ∆I = 
√  (     )

 

   
        

Keterangan : 

 i = Perubahan laba antara tahun n dengan n-1 

 i = Rata-rata perubahan laba antara tahun n dengan n-1 

n  = Banyaknya tahun pengamatan 

 Metode untuk mengukur CV ∆S dapat dirumuskan sebagai berikut. 

CV ∆S = 
√  (     )

 

   
        

Keterangan : 

 s = Perubahan penjualan antara tahun n dengan n-1 

 s = Rata-rata perubahan penjualan antara tahun n dengan n-1  

n  = Banyaknya tahun pengamatan 

Ratnasari (2012) menyatakan apabila nilai perhitungan indeks lebih besar 

atau sama dengan 1, maka perusahaan digolongkan sebagai perusahaan yang tidak 

melakukan tindakan perataan laba. Sebaliknya, jika nilai indeks kurang dari 1, 

maka perusahaan melakukan perataan laba. 
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3.4.2 Variabel independen (bebas) 

Variabel independen adalah salah satu yang dapat mempengaruhi variabel 

dependen dalam aspek positif maupun negatif (sekaran 2013). Variabel 

independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1) Kebijakan Dividen 

Pada penilaian kebijakan dividen dapat diproksikan dengan 

Dividend Payout Ratio (DPR). Rasio ini mencerminkan proporsi dividen 

yang akan dibagikan kepada para pemilik saham dari suatu perusahaan. 

Metode penilaian yang menggunakan DPR juga dilakukan pada banyak 

penelitian sebelumnya. Perumusan dalam mengukur kebijakan dividen 

yang diproksikan dengan dividen payout ratio adalah sebagai berikut 

(Subramanyam, 2010).  

DPR = 
                  

                 
 x 100% 

2) Risiko Keuangan 

Risiko keuangan diproksikan dengan Leverage atas tingkat risiko 

keuangan perusahaan, untuk mempertimbangkan pengaruh risiko 

keuangan terhadap praktik perataan laba yang dilakukan perusahaan. 

Tingkat leverage dapat dihitung menggunakan debt to equity ratio (DER) 

yang juga sudah banyak diteliti pada penelitian sebelumnya. Debt equity 

ratio dapat dirumuskan sebagai berikut (Subramanyam, 2010). 

DER = 
           

             
 x 100% 
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3) Nilai Perusahaan 

Dalam beberapa penelitian nilai perusahaan dapat dinilai dari Price 

per Book Value Ratio (PBV) dan Tobin’s Q sebagai alat pengukuran lain. 

Dalam penelitian Kustono (2007) pengukuran nilai menggunakan Tobin’s 

Q sehingga ada alternatif cara yang dapat dilakukan untuk mengukur nilai 

perusahaan. Pada penelitian ini akan menggunakan metode dengan 

Tobin’s Q. Pemilihan penggunaan metode pengukuran karena metode ini 

lebih memberikan informasi yang lebih jelas dibandingkan dengan 

menggunakan metode pengukuran dengan PBV. Tobin’s Q dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Prayudi dan Daud, 2013) : 

q =  
     

     
 

keterangan : 

q  =  Nilai perusahaan 

EMV =  Nilai pasar ekuitas (closing price x jumlah saham beredar) 

EBV  =  Nilai buku dari total ekuitas 

D =  Nilai buku dari total utang 

3.4.3 Variabel kontrol 

Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan 

sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak 

dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah ukuran perusahan dan profitabilitas. Ukuran 

perusahaan serta profitabilitas dijadikan sebagai variabel kontrol karena setiap 
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perusahaan memiliki ukuran perusahaan serta profitabilitas pada tingkat yang 

berbeda-beda. Dalam Aji dan Mita (2010) mengatakan bahwa variabel kontrol 

dapat mengurangi bias dalam melakukan perhitungan. 

1) Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dapat diukur dengan berbagai cara antara lain 

dengan total aktiva, total penjualan, dan jumlah karyawan yang bekerja 

pada perusahaan. Pada penelitian ini ukuran perusahaan diproksikan 

dengan Log Natural Total Aktiva, sehingga dirumuskan dengan 

(Suryandari, 2012). 

Ukuran perusahaan = Ln TA 

2) Profitabilitas 

Rasio profitabilitas pada penelitian ini diproksikan dengan Return 

on Asset  (ROA). Pengembalian atas investasi modal merupakan indikator 

penting atas Kekuatan perusahaan dalam jangka panjang. Angka ini 

menggunakan ukuran ringkasan utama dari laporan laba rugi dan neraca 

untuk penilaian profitabilitas. Penilaian dari penghitungan profitabilitas 

dapat dirumuskan sebagai berikut (Subramanyam, 2010). 

ROA = 
            

            
 x 100% 
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3.4.4 Definisi operasional 

Identifikasi variabel yang digunakan dalam penelitian, definisi 

operasional, sumber perolehan data yang akan digunakan, skala pengukuran 

penelitian dari tiap variabel, serta metode perhitungan secara terinci disajikan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Definisi Operasional 

 

Variabel 

 

Definisi Operasional 

 

Sumber Data 

 

Pengukuran 

Perataan 

Laba 

Usaha yang sengaja 

dilakukan manajemen 

untuk mengurangi 

fluktuasi laba 

Jika nilai indeks Eckel 

lebih dari atau sama 

dengan 1 maka 

perusahaan tidak 

melakukan perataan 

laba, sebaliknya jika 

nilai indeks Eckel 

kurang dari 1 maka 

perusahaan melakukan 

perataan laba. 

Laporan laba rugi 

(2008-2012) 

 
     

      
 

Kebijakan 

Dividen 

Besaran nilai dividen 

yang akan dibagikan 

perusahaan kepada 

pemegang saham 

Laporan 

keuangan (2008-

2012) 

 
   

   
 x 100% 

Risiko  

Keuangan 

 

Kemampuan 

perusahaan dalam 

memenuhi seluruh 

kewajiban melalui 

modal sendiri 

Laporan neraca 

(2008-2012) 

 
           

             
 x 

100% 

Nilai 

Perusahaan 

Nilai yang tercemin 

dari nilai saham 

perusahaan 

Laporan 

keuangan (2008-

2012) 
q =  

     

     
 

Profitabilitas 
Mengetahui 

kemampuan perusahaan 

mendapat laba yang 

diukur melalui ROA 

Laporan laba rugi 

(2008-2012) 

 
            

            
 x 

100% 

ANALISIS PENGARUH..., Arief Wibowo, Ak.-IBS, 2014



75 

 

Ukuran 

Perusahaan 

Besarnya perusahaan 

diketahui melalui total 

aktiva yang dimiliki 

Laporan neraca 

(2008-2012) 

 

Ln Total Aktiva 

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian ini 

3.5 Metode analisis data 

Terdapat beberapa teknik statistik yang dapat digunakan untuk 

menganalisis data. Tujuan dari analisis data adalah untuk mendapatkan informasi 

yang relevan yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya 

untuk memecahkan suatu masalah. Metode analisis yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis data kuantitatif dengan menggunakan 

perangkat lunak Eviews 7 sebagai alat menguji data. Tujuan dari analisis ini 

adalah untuk mendapatkan informasi yang relevan yang terkandung dalam data 

tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah. Metode 

statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesa penelitian ini adalah 

statistik deskriptif yang berguna untuk mengetahui karakteristik dari perusahaan 

yang dijadikan sampel. 

3.5.1 Pemodelan data panel 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode statistik berupa 

teknik analisis regresi linier berganda karena terdiri dari lebih dari satu variabel 

bebas (Ghozali, 2013). Kegiatan dalam analisis data meliputi: pengelompokan 

data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan.  
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Hubungan fungsi antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu 

variabel independen dapat dilakukan dengan analisis berganda dimana perataan 

laba sebagai variabel dependen sedangkan kebijakan dividen, risiko keuangan, 

serta nilai perusahaan sebagai variabel independen. Penelitian ini juga 

menggunakan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. 

Persamaan regresi yang digunakan sebagai berikut. 

IPLi,t = α + β1 DPRi,t +   β2 DERi,t + β4 TOBi,t + β5 PROFi,t + β6 SIZEi,t + еi,t 

Keterangan : 

 IPLi,t  = Indeks perataan laba 

DPRi,t = Kebijakan dividen perusahaan i pada tahun t 

DERi,t = Risiko keuangan perusahaan i pada tahun t 

TOBi,t = Nilai perusahaan perusahaan i pada tahun t 

PROFi,t= Profitabilitas perusahaan i pada tahun t 

SIZEi,t = Ukuran perusahaan perusahaan i pada tahun t 

ei,t = Error 

3.5.2 Statistik deskriptif 

Ghozali (2013) menyatakan tujuan statistik deskriptif adalah memberikan 

gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), 

median, standar deviasi, maksimum, minimum, skewness, dan kurtosis. Statistik 

deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau mendeskripsikan data 

menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami. Nilai mean 

menunjukkan rata-rata nilai, median menunjukkan nilai tengah, standar deviasi 

menunjukkan sebaran data, maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari variabel, 
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minimum menunjukkan nilai terendah dari variabel, skewness menunjukkan nilai 

kemencengan data, dan kurtosis menunjukkan tingkat ketinggian distribusi data. 

3.5.3 Analisis data panel 

Penelitian ini menggunakan jenis data yaitu data panel, yang artinya 

adalah data pada penelitian ini bersifat time series dan cross section. Data bersifat 

time series jika data tersebut berasal dari satu objek penelitian dengan beberapa 

periode penelitian. Data dikatakan cross section jika data penelitian yang 

digunakan terdiri dari beberapa objek pada satu waktu. Sehingga data panel 

adalah data yang terdiri dari beberapa objek penelitian pada beberapa waktu 

periode penelitian. Analisis data penel memiliki tiga macam model, yaitu 

(Winarno, 2011). 

1) Common effect model  

Data gabungan yang ada, menunjukkan kondisi yang 

sesungguhnya. Hasil analisis regresi berlaku pada semua objek dan 

periode. 

2) Fixed effect model 

Model ini dapat menunjukkan perbedaan antar objek, meskipun 

dengan koefisien regresor yang sama. 

3) Random effect model 

Model ini dapat melengkapi dari kelemahan model fixed effect 

model yang menggunakan variabel semu, sehingga model 

mengalami ketidakpastian. Dengan tidak digunakannya variabel 
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semu, random effect model menggunakan residual yang diduga 

memiliki hubungan antar waktu dan objek. 

Dalam penetapan model yang digunakan terdapat dua cara yang dapat 

dilakukan untuk analisa data, yaitu dengan melakukan uji Chow dan uji Hausman. 

3.5.3.1 Uji chow 

Hipotesis      : Ho : Menggunakan pendekatan model Common Effect 

  Ha : Menggunakan pendekatan model Fixed Effect 

Dalam Winarno (2011) pengambilan keputusan dalam penggunaan uji 

Chow dapat disimpulkan sebagai berikut.  

 Jika nilai probabilitas Chi-Squares  ≥ 0.05 maka hipotesis nol diterima, 

artinya model penelitian menggunakan common effect. 

 Jika nilai probabilitas Chi-Squares  ≤ 0.05 maka hipotesis nol ditolak, 

artinya penelitian melakukan uji Hausman untuk menentukan apakah 

model peneitian menggunakan fixed effect atau random effect. 

3.5.3.2  Uji Hausman 

Hipotesis  : H0 : menggunakan model random effect  

    Ha : menggunakan model fixed effect 

Penentuan dalam pengambilan keputusan uji Hausman dapat dijelaskan 

sebagai berikut (Winarno, 2011). 

 Jika nilai probabilitas cross section random ≤ 0.05 maka hipotesis nol 

ditolak, artinya model penelitian menggunakan fixed effect. 
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 Jika nilai probabilitas cross section random ≥ 0.05 maka hipotesis nol 

diterima 

3.5.4 Uji normalitas 

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan melihat apakah data yang 

digunakan dalam penelitian sudah normal atau perlu perlakuan tertentu. Data yang 

terdistribusi normal maka data tersebut dapat mewakili populasi. Dalam Winarno 

(2011) dikatakan bahwa pengujian data agar lebih akurat dapat menggunakan dua 

cara, yaitu dengan histogram dan uji Jarque-Bera. 

Jarque-Bera adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data 

terdistribusi normal. Uji ini mengukur perbedaan skewness dan kurtosis dan 

dibandingkan dengan apabila datanya bersifat normal (Winarno, 2011). Dengan 

H0 pada data berdistribusi normal, uji Jarque-Bera didistribusi dengan X
2
 dengan 

derajat bebas (degree of freedom) sebesar 2.  

Probability menunjukkan kemungkinan nilai Jarque-Bera melebihi 

(dalam nilai absolut) nilai terobservasi dibawah hipotesis nol. Nilai probabilitas 

yang kecil cenderung mengarahkan pada penolakan hipotesis nol distribusi 

normal. Data dikatakan normal jika nilai Jarque-Bera diatas 2 dan nilai 

probablitias diatas 5%. 

3.5.5 Uji asumsi klasik 

Menurut Teorema Gauss-Markov, Gujarati, (2006) setiap 

pemerkira/estimator regresi harus memenuhi kriteria BLUE, yaitu: 

 Best = yang terbaik. 
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 Linear = merupakan kombinasi linear dari data sampel. 

 Unbiased = rata-rata atau nilai harapan (E(    )) harus sama dengan 

nilai yang sebenarnya (  ). 

 Efficient estimator = memiliki varians yang minimal di antara 

pemerkira lain yang tidak bias. 

Model regresi perlu diuji dengan asumsi klasik karena kriteria BLUE di 

atas, yang dilakukan dengan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji 

heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Dengan cara ini, diharapkan penelitian 

dapat terhindar dari adanya estimasi yang bias karena regresi yang tidakdapat 

diaplikasikan oleh semua jenis data.  

3.5.5.1 Uji multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat apakah model memiliki 

korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak 

ada korelasi antar variabel independen.  

Menurut Ghozali (2013) jika variabel independen saling berkorelasi, 

maka variabel-variabel ini tidak orthogonal, variabel orthogonal merupakan 

variabel independen sama atau nol. Jika nilai koefisien melewati batas maksimum 

tolearansi atau 0,80 maka pada model penelitian terdapat multikolinearitas 

(Gujarati, 2006). 

3.5.5.2 Uji hetereokedastisitas 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu dengan pengamatan lain 
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yang tetap. Hal tersebut dapat disebut juga sebagai homokedastisitas, sedangkan 

jika berbeda disebut sebagai heterokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas 

(Gujarati, 2006). 

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi 

ada atau tidaknya heterokedastisitas. Dalam penelitian ini menggunakan 

pengujian uji White. Pengujian ini merupakan uji yang umumnya dilakukan dan 

menurut Gujarati (2006) pengujian ini dapat mengoreksi kesalahan standar yang 

diestimasi untuk menentukan heterokedastisitas. Pengambilan keputusan dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

 H0 : Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

 Ha :Terdapat masalah heteroskedastisitas 

Kriteria pengujian yang dilakukan untuk pengambilan keputusan dapat 

dijelaskan sebagai berikut (Winarno, 2011). 

 Ho diterima jika Chi-Squares> 0.05 

 Ha diterima jika Chi-Squares< 0.05 

3.5.5.3  Uji autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan 

residual observasi lainnya (Winarno, 2011). Pengujian ini bertujuan apakah dalam 

model regresi linier berganda terdapat korelasi antara residual pada periode n 

dengan residual n-1 atau periode sebelumnya. Model regresi yang baik adalah 

model yang bebas dari autokorelasi.  
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Gujarati (2006) mengatakan terdapat beberapa penyebab terjadinya 

autokorelasi dalam penelitian, antara lain. 

1) Adanya sifat kelembaman (inersia) atau kelesuan. Data deret 

berkala seperti produk domestik bruto, produksi, indeks harga, dan 

yang lainnya menunjukkan siklus bisnis (fluktuasi yang berlanjut 

dan berulang-ulang dalam aktivitas ekonomi). Jadi data bergerak 

naik turun. 

2) Kesalahan spesifikasi model seperti beberapa variabel penting yang 

seharusnya dimasukkan dalam model tidak dimasukkan. 

3) Kekeliruan memanipulasi data 

4) Data runtut waktu, karena datanya bersifat runtut, sehingga akan 

terjadi hubungan antara data sekarang dan data periode sebelumnya 

Terdapat dua metode untuk mengidentifikasi autokorelasi dalam 

penelitian, yaitu dengan uji Durbin-Watson dan Breusch-Godfrey. Pada penelitian 

ini menggunakan metode identifikasi Breusch-Godfrey. Ketentuan pengambilan 

keputusan dapat dijelaskan sebagai berikut (Winarno, 2011). 

 Jika nilai Probabilitas Chi-Squares > 5 % (0,05), model terbebas 

dari autokorelasi 

 Jika nilai Probabilitas Chi-Squares < 5 % (0,05), model terdapat 

autokorelasi 
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3.5.6 Analisis regresi berganda 

3.5.6.1 Adjusted R
2
 

Pengujian ini dilakukan untuk menilai model seberapa besar variabel 

independen dalam penelitian dapat mempengaruhi variabel dependen. Dalam 

Winarno (2011) mengatakan nilai R
2 

akanselalu berada antara 0 sampai 1, 

semakin besar nilai R
2  

maka semakin besar pula variabel independen dapat 

menjelaskan variabel dependen. 

3.5.6.2 Uji t 

Pengujian statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen secara individual menerangkan variabel dependen 

(Ghozali, 2013). Pengujian ini juga dapat melihat signifikansi pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen dengan asumsi variabel independen 

bersifat konstan. 

Pengambilan keputusan mengenai ditolak maupun tidak dapat ditolaknya 

hipotesis nol diatas uji t dilakukan dengan melakukan uji probabilistik statistik t 

(p-value) yaitu membandingkan nilai probabilitas dengan nilai signifikansi α yang 

digunakan dalam penelitian ini sebesar 5 %. Dengan ketentuan sebagai berikut 

(Ghozali, 2013). 

 Jika probabilitas (p-value) ≤ 0,05 maka H0 ditolak 

 Jika probabilitas (p-value) ≥ 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran umum objek penelitian 

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan otomotif yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan mulai tahun 2008-

2012 sesuai dengan kriteria purposive sampling yang digunakan yaitu : 

1) Perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia serta tidak melakukan 

delisting dari tahun 31 Desember 2008 serta menerbitkan laporan 

keuangan per 31 Desember 2012 serta mempunyai laporan keuangan 

lengkap sesuai dengan data yang diperlukan dalam variabel penelitian. 

2) Perusahaan dengan laporan keuangan yang tidak merugi berturut-turut 

selama 5 tahun pada tahun 2008-2012. Hal ini karena penelitian ini 

bertujuan untuk melihat praktik perataan laba. 

3) Perusahaan tidak melakukan akuisisi atau merger selama periode 

penelitian, sehingga variabel yang dijadikan objek penelitian tidak 

mengalami perubahan. 

4) Perusahaan memiliki data keuangan lengkap yang dibutuhkan untuk 

melakukan penelitian. 

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh sampel sebanyak 16 perusahaan, 

dengan tahun penelitian adalah 5 tahun maka subsample yang diperoleh adalah 80 

laporan keuangan (n sampel x periode penelitian). Pemilihan sampel berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan dapat dijelaskan pada tabel berikut. 
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Tabel 4.1 

Hasil pemilihan sampel 

Keterangan Jumlah 

Jumlah perusahaan otomotif dan komponen pendukung yang 

terdaftar pada BEI sampai dengan 31 Desember 2012 

19 

 

Perusahaan yang melakukan initial public offering setelah 31 

Desember 2008 dan delisting sebelum 31 Desember 2012 

0 

Perusahaan yang melakukan penggabungan usaha selama periode 1 

Januari 2012 sampai 31 Desember 2012 

(2) 

Perusahaan yang mengalami kerugian dalam 3 tahun berturut turut 

selama periode 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012 

(1) 

Perusahaan dengan laporan keuangan yang tidak lengkap selama 

periode 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012 

0 

Jumlah sampel akhir 16 

Sumber : Indonesian capital market directory dan laporan keuangan perusahaan 

4.2 Statistik deskriptif 

Langkah awal dalam penelitian ini adalah melakukan perhitungan indeks 

Eckel dan penyajian statistik deskriptif dari variabel-variabel dalam penelitian ini. 

Perhitungan indeks Eckel dilakukan untuk mengetahui jumlah perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian melakukan perataan laba dan yang tidak melakukan 

perataan laba dari total sampel perusahaan yang diuji. Dari 80 sub sampel laporan 

keuangan yang digunakan, sebanyak 35 (43,75%) laporan keuangan melakukan 

praktik perataan laba dan 47 (58,75%) laporan keuangan tidak melakukan praktik 

perataan laba. Nilai perataan laba diperoleh dari perhitungan indeks Eckel. Hasil 

perhitungan tersebut jika bernilai lebih dari atau sama dengan 1 maka perusahaan 

tersebut tidak melakukan perataan laba, sebaliknya jika nilai perhitungan indeks 

Eckel kurang dari 1 maka perusahaan melakukan perataan laba. Hasil perhitungan 

tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 
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Tabel 4.2 

Jumlah perusahaan perata laba dan bukan perata laba 

Tahun 
Perusahaan 

Jumlah 
Perata laba Bukan perata laba 

2008 6 10 16 

2009 11 5  16 

2010 5 11 16 

2011 8 8 16 

2012 5 11 16 

Jumlah 35 45 80 

Sumber : Lampiran 2 (diolah) 

Dari tabel 4.2 dapat dilihat bahwa perusahaan otomotif yang listing pada 

BEI melakukan perataan terendah terjadi pada tahun 2010 dan 2012 dimana 5 

perusahaan (31,25%) melakukan perataan laba. Angka perataan laba tertinggi 

pada tahun 2010 dan 2012 yaitu 11 perusahaan (68,75%). 

Statistik deskriptif digunakan untuk melihat nilai maksimum, minimum, 

rata-rata, standar deviasi, median, skewness, dan kurtosis. Nilai dari masing-

masing variabel independen yang diteliti dapat diketahui dari pengujian ini. 

Menurut Ghozali (2013) Mean menunjukkan nilai rata-rata suatu variabel, median 

menunjukkan nilai tengah variabel, standar deviasi menunjukkan luas jangkauan 

penyebaran data, skewness menunjukkan kemencengan distribusi data jika 

bernilai positif maka ke kanan sebaliknya jika negatif ke kiri, dan kurtosis 

menunjukkan tinggi distribusi data pada variabel. Data dikatakan simetris jika 

nilai rata-rata diatas nilai tengah yang dimiliki, sedangkan distribusi penyebaran 

data dikatakan luas jika nilai standar deviasi lebih besar dari nilai rata-rata. 
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 Tabel 4.3  

Tabel statistik deskriptif 

 DPRit DERit TOBINit SIZEit PROFit 

N 80 80 80 80 80 

Minimum  0,00 0,23 0,19 11,83 -0,09 

Maksimum 3,03 17,78 2,33 19,02 0,65 

Mean 0,32 1,81 0,77 0,77 0,11 

Std. Deviasi 0,45 2,53 0,41 1,66 0,09 

Median  0,18 1,02 0,71 14,53 0,10 

Skewness  3,42 4,08 1,43 0,56 2,71 

Kurtosis 16,93 21,13 2,95 0,08 0,53 

Sumber : Output Eviews (diolah) 

Dari tabel 4.3 dapat diketahui informasi mengenai penjelasan statistik 

deskriptif dari setiap variabel penelitian dengan penjelasan sebagai berikut : 

1) Kebijakan dividen (DPR) memiliki rata-rata yaitu 0.32 dengan nilai tengah 

sebesar 0,18. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata kebijakan dividen 

berada diatas nilai tengahnya, maka variabel ini memiliki distribusi data 

yang simetri dan lebih cenderung kearah kanan terlihat dari nilai skewness 

yaitu 3,42. Nilai kebijakan dividen tertinggi yaitu perusahaan PT 

Goodyear Indonesia dengan 3,03 dan nilai terendah kebijakan dividen 

dimiliki oleh beberapa perusahaan dengan nilai 0,00 atau perusahaan tidak 

melakukan pembagian dividen. Penyebaran data pada variabel kebijakan 

dividen tersebar luas, karena nilai standar deviasi lebih besar dari rata-rata. 

2) Risiko keuangan (DER) memiliki nilai rata-rata 1,81 dan nilai tengah 1,02. 

Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel risiko keuangan berada 

diatas nilai tengahnya, sehingga variabel memiliki data yang simetris dan 

memiliki kemencengan data kearah kanan terlihat dari nilai skewness yaitu 

4,08. Perusahaan dengan angka risiko keuangan terkecil adalah Indokordsa 

dengan nilai 0,23 dan perusahaan dengan nilai risiko keuangan terbesar 
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adalah Indomobil Sukses Internasional dengan nilai 17,78. Penyebaran 

data untuk variabel risiko keuangan tidak terdistribusi secara luas, hal ini 

ditunjukkan dengan nilai standar deviasi yang hanya 2,53 dibawah nilai 

rata-rata yaitu 1,81. 

3) Nilai perusahaan (TOBIN) memiliki nilai rata-rata yaitu 0,77 dengan nilai 

tengah sebesar 0,71. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan 

memiliki data yang simetris karena nilai rata-rata yang dimiliki diatas nilai 

tengah. Arah kemencengan data adalah kearah kanan terlihat dalam nilai 

skewness yaitu 1,43. Perusahaan Selamat Sempurna memiliki nilai 

perusahaan terbesar yaitu dengan 2,33 sedangkan perusahaan Indokordsa 

memiliki nilai perusahaan terkecil dengan nilai 0,19. Variabel nilai 

perusahaan memiliki sebaran data yang tidak luas hal ini terlihat dari nilai 

standar deviasi yang dimiliki yaitu 0,40 sedangkan nilai rata-rata yaitu 

0,77. 

4) Ukuran perusahaan (SIZE) memiliki nilai rata-rata yaitu 14,75 dengan 

nilai tengah 14,53. Hal ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan 

memiliki data yang simetris karena memiliki nilai rata-rata yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan nilai tengah. Distribusi data pada variabel ini 

memiliki kemencengan kearah kanan karena memiliki nilai skewness 0,56. 

Perusahaan Astra Internasional memiliki ukuran perusahaan terbesar yaitu 

dengan nilai 19,02 sedangkan perusahaan Multiprima Sejahtera memiliki 

nilai perusahaan terkecil dengan nilai 11,83. Penyebaran data ukuran 

perusahaan tidak luas dengan nilai standar deviasi 1,66. 
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5) Profitabilitas (PROF) memiliki nila rata-rata yaitu 0,11 dan nilai tengah 

yaitu 0,10 hal ini berarti bahwa variabel profitabilitas memiliki bentuk 

distribusi data yang simetris karena nilai rata-rata yang dimiliki lebih besar 

dari nilai tengah. Kemencengan distribusi data pada profitabilitas kearah 

kanan ditunjukkan dengan nilai skewness yaitu 2,71. Perusahaan 

Goodyear memiliki nilai profitabilitas tertinggi dengan 0,65 dan 

perusahaan Prima Alloy Steel memiliki angka terendah dengan nilai -0,09. 

Penyebaran data variabel profitabilitas tidak cukup luas yang ditunjukkan 

dengan nilai standar deviasi yaitu 0,09. 

4.3 Uji normalitas 

Uji normalitas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui apakah 

data yang digunakan dalam penelitian sudah terdistribusi secara normal. Data 

yang memiliki distribusi normal dapat menghasilkan hasil penelitian yang valid 

dan dapat dipercaya. 

Data awal dalam penelitian ini sebanyak 80 observasi dengan distribusi 

data yang tidak normal. Metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji 

normalitas adalah dengan melakukan outlier data pada variabel. Pada penelitian 

ini terdapat 20 data outlier sehingga jumlah observasi akhir dalam penelitian 

sebanyak 60 observasi. Berikut adalah hasil uji normalitas yang digunakan. 
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Gambar 4.1 

Grafik histogram uji normalitas setelah outlier 

 

Sumber : Output Eviews (diolah) 

Dari hasil uji normalitas pada gambar 4.1 menunjukkan bahwa jumlah 

observasi akhir berjumlah 60 dengan nilai probability 0,150208 yang artinya nilai 

probability sudah diatas 0,05 sehingga dapat dikatakan data terdistribusi normal. 

4.4 Analisis data panel 

4.4.1 Uji Chow 

Pengujian data panel dapat menggunakan tiga pendekatan yaitu, common 

effect, fixed effect, dan random effect. Untuk menentukan model dapat ditentukan 

melalui uji Chow dan uji Hausman. Uji Chow digunakan untuk menentukan 

antara model common effect dan fixed effect. Berikut adalah hasil uji Chow 

Tabel 4.4 

Tabel uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 24.042688 (15,39) 0.0000 

Cross-section Chi-square 139.620199 15 0.0000 
     Sumber : Output Eviews   (diolah)    
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Kurtosis   3.743406
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Berdasarkan tabel 4.4 nilai probabilitas sebesar 0,0000. Nilai tersebut 

lebih kecil dari nilai chi-square 0,05. Dengan demikian H0 diterima yang artinya 

model fixed effect menunjukkan model yang lebih baik dan dilanjutkan ke 

pengujian selanjutnya yaitu uji Hausman. 

 4.4.2 Uji Hausman 

Pengujian ini digunakan untuk menentukan pemilihan model antara fixed 

effect dan random effect. Berikut adalah hasil uji Hausman. 

Tabel 4.5 

Tabel uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  

     
     

Test Summary 
Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 71.170886 5 0.0000 
     
       Sumber : Output Eviews (diolah) 

Berdasarkan hasil pengujian uji Hausman pada tabel 4.5 maka diperoleh 

nilai cross-section random sebesar 0,0000. Hasil tersebut menunjukkan nilai 

cross-section random dibawah 0,05 yang artinya Ha diterima. Oleh karena itu 

penelitian ini menggunakan fixed effect model.  

4.5 Uji multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat adanya hubungan antar 

variabel independen. Pengujian untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan 

menggunakan correlation matrix. Berikut adalah hasil pengujian multikolinearitas 

dalam penelitian ini.  
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Tabel 4.6 

Tabel Uji Multikolinearitas 

 DPRi,t DERi,t TOBINi,t SIZEi,t PROFi,t 
DPRi,t  1.000000 -0.074347  0.001745  0.064369  0.687374 
DERi,t -0.074347  1.000000  0.248035 -0.168177 -0.208978 

TOBINi,t  0.001745  0.248035  1.000000  0.157877  0.080485 
SIZEi,t  0.064369 -0.168177  0.157877  1.000000  0.185763 

PROFi,t  0.687374 -0.208978  0.080485  0.185763  1.000000 
Sumber : Output Eviews (diolah) 

Berdasarkan tabel 4.6 korelasi matriks menunjukkan tidak ada gejala 

multikolinearitas yang serius antar variabel independen. Nilai pada tabel korelasi 

matriks masih jauh dibawah 0,80 sehingga model regresi layak untuk digunakan 

dalam pengujian hipotesis. Koefisien tertinggi adalah 0,687374 yang 

menunjukkan hubungan antara DPR dan PROF. 

4.6  Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual pengamatan satu dengan pengamatan lain 

yang tetap. Dalam penelitian ini dilakukan uji heterokedastisitas dengan 

menggunakan uji White. Berikut adalah hasil pengujian uji heterokedastisitas. 

Tabel 4.7 

Tabel uji heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.234978     Prob. F(20,23) 0.3109 

Obs*R-squared 22.78387     Prob. Chi-Square(20) 0.2995 
Scaled explained SS 22.32522     Prob. Chi-Square(20) 0.3231 

     
     Sumber : Output Eviews   (diolah)    

Berdasarkan tabel 4.7 diperoleh hasil uji heterokedastisitas dengan nilai 

probabilitas chi-square 0,2995 yang artinya nilai diatas 0,05 maka H0 diterima 

yang artinya model penelitian dapat dinyatakan tidak terdapat heterokedastisitas. 
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4.7 Uji autokorelasi 

Pengujian ini melihat hubungan antara residual suatu observasi dengan 

residual observasi lainnya. Untuk melakukan identifikasi autokorelasi dapat 

digunakan uji Durbin-Watson dan uji Breusch-Godfrey. Pada penelitian ini 

menggunakan uji Breusch-Godfrey, berikut adalah hasil uji Breusch-Godfrey. 

Tabel 4.8 

Tabel Uji autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.170665     Prob. F(2,36) 0.8438 

Obs*R-squared 0.413263     Prob. Chi-Square(2) 0.8133 
     
     Sumber : Output Eviews (diolah) 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.8 menunjukkan nilai 

probabilitas chi-square 0,8133 yang artinya nilai tersebut diatas 0,05 artinya H0 

diterima sehingga penelitian tidak memiliki masalah autokorelasi. 

4.8 Analisis regresi berganda 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda karena pada 

penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel penjelas. Penelitian ini 

menggunakan model fixed effect. Berikut adalah hasil pengujian regresi berganda. 

Tabel 4.9 

Tabel hasil regresi berganda 

Variabel Coefficient Prob. Kesimpulan 

C -43,615 0,050  

DPRi,t -4,825 0,056** Berpengaruh pada prob. α = 10% 

DERi,t -0,348 0,431 Tidak berpengaruh 

TOBINi,t 1,589 0,340 Tidak berpengaruh 

SIZEi,t 3,185 0,033* Berpengaruh pada prob. α = 5% 

PROFi,t -0,989 0,921 Tidak berpengaruh 

Sumber: Output Eviews (diolah)  
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Berdasarkan hasil pengujian dalam tabel 4.9 dapat dibentuk suatu 

persamaan, yaitu : 

IPL = -43,615 – 4,825 DPR – 0,348 DER + 1,589 TOBIN + 3,185 SIZE – 0,989 

PROF 

Dari hasil regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

1) Konstanta sebesar -43,615 yang berarti bahwa jika tidak dipengaruhi oleh 

3 variabel independen (DPR, DER, dan TOBIN) dan 2 variabel kontrol 

(SIZE dan PROF) dalam model penelitian ini, artinya akumulasi indeks 

perataan laba akan turun sebesar 43,615 jika variabel lain konstan. 

2)  Variabel kebijakan dividen (DPR) menunjukkan koefisien regresi negatif 

sebesar 4,825 dengan tingkat signifikansi 0,056. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa indeks perataan laba akan turun sebesar 4,825 satuan 

untuk setiap kenaikan satu satuan DPR dengan asumsi variabel lain 

konstan. Menurunnya IPL menunjukkan bahwa perusahaan cenderung 

melakukan perataan laba. DPR memiliki tingkat signifikansi (0,056) lebih 

kecil dari α = 10% maka hipotesis pertama ( H01) diterima. 

3) Variabel risiko keuangan (DER) menunjukkan koefisien regresi negatif 

0,348 dengan tingkat signifikansi 0,431. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

indeks perataan laba akan turun 0,348 satuan untuk setiap kenaikan satu 

satuan variabel DER. Penurunan nilai IPL menunjukkan bahwa 

perusahaan cenderung melakukan perataan laba. Penelitian ini 

menunjukkan tidak ada pengaruh risiko keuangan terhadap perataan laba 

karena nilai signifikansi 0,431 > 0,05 sehingga H02 ditolak. 
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4) Variabel nilai perusahaan (TOBIN) menunjukkan koefisien regresi positif 

1,589 dengan tingkat signifikansi 0,340. Setiap peningkatan satu satuan 

pada TOBIN maka nilai indeks perataan laba meningkat sebesar 1,589 

satuan. Peningkatan nilai IPL menunjukkan bahwa perusahaan cenderung 

tidak melakukan perataan laba. Penelitian ini menunjukkan tidak ada 

pengaruh nilai perusahaan terhadap perataan laba karena tingkat 

signifikansi (0,340) lebih besar dari α = 5% maka hipotesis ketiga (H03) 

ditolak. 

5) Variabel kontrol pertama dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan 

(SIZE) menunjukkan koefisien regresi positif 3,185 dengan tingkat 

signifikansi 0,033 lebih kecil dari α = 5%. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa indeks perataan laba akan naik 3,185 satuan untuk kenaikan satu 

satuan pada variabel SIZE dengan asumsi variabel lain konstan. 

Peningkatan IPL tersebut menunjukkan bahwa perusahaan cenderung 

tidak merlakukan perataan laba. Penelitian ini menunjukkan terdapat 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba karena tingkat 

signifikansi (0,033) lebih kecil dari α = 5%  

6) Variabel kontrol kedua dalam penelitian ini yaitu profitabilitas (PROF) 

menunjukkan koefisien regresi negatif 0,989 dengan tingkat signifikansi 

0,921. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai indeks perataan laba akan 

mengalami penurunan sebesar 0,989 untuk setiap kenaikan satu satuan 

pada PROF dengan asumsi variabel lain konstan. Penurunan IPL 

menunjukkan bahwa perusahaan cenderung meratakan laba. 
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4.9 Uji hipotesis 

4.9.1 Adjusted R
2
 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel 

independen pada penelitian terhadap variabel dependen. Semakin besar nilai yang 

dihasilkan maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Berikut adalah hasil pengujian adjusted R
2 

Tabel 4.10 

Tabel uji hipotesis adjusted R
2 

R-squared Adjusted R-squared 

0,960 0,940 

     Sumber : Output Eviews (diolah) 

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.10 bahwa nilai 

adjusted R
2 

 yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah 0,940 atau 94%, artinya 

94% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen dan variabel kontrol 

pada penelitian ini, sedangkan 6% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain selain 

variabel independen serta variabel kontrol pada penelitian ini. 

6.8.5 Uji t 

Uji t adalah pengujian yang bertujuan untuk melihat hubungan antara 

masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian 

parsial yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Tabel Hasil Uji t 

 t-statistic Sig. 

DPR -1,971 0,056** 

DER -0,795 0,431 

TOBIN 1,589 0,340 
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SIZE 3,185 0,033* 

PROF -0,989 0,921 

Constant -2,019 0,050 

       Sumber : Output Eviews (diolah) 

     *   signifikan pada α = 5% 

     ** signifikan pada α = 10% 

Hipotesis 1 

H01      :  Kebijakan dividen berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan 

otomotif di BEI tahun 2008-2012 

Ha1      :  Kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap perataan laba perusahaan 

otomotif di BEI tahun 2008-2012 

 Hasil dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa kebijakan dividen (DPR) 

memiliki p-value (sig.) sebesar 0,056. Hal ini berarti p-value (sig.) 0,056 < 0,10 

Hasil hipotesis kebijakan dividen adalah H01 diterima dan Ha1 ditolak. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kebijakan dividen berpengaruh terhadap perataan laba. 

Hipotesis 2 

H02      :  Risiko keuangan berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan 

otomotif di BEI tahun 2008-2012 

Ha2    : Risiko keuangan tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada 

perusahaan otomotif di BEI tahun 2008-2012 

Berdasarkan tabel 4.8 menunjukkan nilai p-value (sig.) dari risiko 

keuangan (DER) adalah sebesar 0,431. Nilai p-value (sig.) 0,431 > 0,05.  

Sehingga H02 ditolak dan Ha2 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

risiko keuangan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 
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Hipotesis 3 

H03      :  Nilai perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan 

otomotif di BEI tahun 2008-2012  

Ha3  : Nilai perusahan tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada 

perusahaan otomotif di BEI tahun 2008-2012 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.8 variabel nilai perusahaan memiliki 

nilai p-value sebesar 0,340 hal ini berarti bahwa nilai p-value (sig.) 0,340 > 0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan H03 ditolak dan Ha3 diterima, maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

4.8 Analisis hasil penelitian 

4.8.1 Pengaruh kebijakan dividen terhadap perataan laba 

Kebijakan dividen diduga merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi praktik  perataan laba pada suatu perusahaan. Kebijakan dividen 

dalam penelitian ini diproksikan dengan dividend payout ratio. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan koefisien regresi negatif sebesar 4,825 dengan tingkat 

signifikansi 0,056. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan nilai 

DPR maka akan menurunkan nilai indeks perataan laba sebesar 4,825 satuan 

dengan asumsi variabel lain tetap. Dalam teori indeks Eckel dikatakan jika nilai 

indeks perataan laba lebih besar atau sama dengan satu maka cenderung tidak 

melakukan perataan laba, begitu pula sebaliknya jika indeks perataan laba 

menurun maka perusahaan cenderung meratakan laba. Untuk variabel DPR 

menghasilkan nilai negatif sehingga indeks peratan laba yang menurun 
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menunjukkan bahwa perusahaan akan semakin cenderung melakukan perataan 

laba.  

Nilai DPR mengukur proporsi laba bersih per satu lembar saham yang 

dibayarkan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham. Dengan nilai DPR 

yang besar maka akan menarik para investor untuk melakukan investasi pada 

perusahaan. Hal tersebut yang mempengaruhi manajemen perusahaan untuk 

melakukan perataan laba demi memberi nilai dividen yang diharapkan oleh 

investor.  

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arinta, 

Yudhanta, dan Anita (2012) serta Sulistiyawati (2013). Akan tetapi penelitian ini 

memiliki hasil yang sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kustono 

(2007), Noviana dan Yuyetta (2011), dan Suryandari (2012). Variabel kebijakan 

dividen berpengaruh terhadap perataan laba (p-value = 0,056; dengan α = 10%). 

4.8.2 Pengaruh risiko keuangan terhadap perataan laba 

Risiko keuangan pada penelitian ini diproksikan dengan debt to equity 

ratio. DER menunjukkan seberapa besar utang digunakan sebagai modal dalam 

perusahaan. Dalam penelitian ini tidak dapat menemukan pengaruh risiko 

keuangan terhadap perataan laba (p-value = 0,431; dengan α = 5%) dengan nilai 

koefisien regresi untuk risiko keuangan adalah negatif 0,348. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa nilai IPL akan menurun sebesar 0,348 satuan setiap kenaikan 

satu satuan pada DER dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Sesuai dengan 

teori dikatakan nilai IPL jika kurang dari satu maka perusahaan cenderung 
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melakukan perataan laba, sehingga penurunan nilai IPL pada variabel DER 

mengindikasikan perusahaan cenderung melakukan perataan laba.  

Dalam penelitian ini tidak dapat ditemukan pengaruh antara DER dengan 

perataan laba. DER merupakan rasio yang menunjukkan besarnya nilai utang 

yang digunakan sebagai modal oleh perusahaan. Tingginya nilai utang dapat 

meningkatkan risiko default perusahaan, sedangkan pemenuhan kewajiban utang 

tidak dapat dihindarkan dengan perataan laba. 

Hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Cahyani (2012) serta Pradipta dan Susanto (2012). Hasil penelitian ini 

sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Nyoman (2007), 

Widaryanti (2009), serta Rendy dan Handoyo (2011). 

4.8.3 Pengaruh nilai perusahaan terhadap perataan laba 

Nilai perusahaan merupakan faktor lain yang juga diduga dapat 

mempengaruhi perataan laba. Nilai perusahaan pada penelitian ini diukur dengan 

metode  Tobin’s Q. Hasil dari penelitian ini tidak berhasil menemukan pengaruh 

nilai perusahaan terhadap perataan laba, hal tersebut dapat ditunjukkan dari nilai 

p-value sebesar 0,340 dengan nilai koefisien 1,589. Setiap kenaikan satu satuan 

pada TOBIN maka indeks perataan laba akan naik sebesar 1,589 satuan dengan 

asumsi variabel lain tetap. Seperti yang telah dijelaskan pada bab dua nilai IPL 

yang lebih besar atau sama dengan satu maka perusahaan cenderung tidak 

melakukan perataan laba. Sehingga pada variabel TOBIN kenaikan nilai IPL 

menunjukkan kecenderungan perusahaan tidak melakukan perataan laba. 
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Nilai perusahaan merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh para 

investor. Semakin tinggi nilai perusahaan yang dimiliki maka semakin baik 

perusahaan dipandangan investor. Dalam penelitian ini tidak dapat menemukan 

hubungan pengaruh antara nilai perusahaan dan perataan laba. Hal tersebut dapat 

disebabkan karena nilai perusahaan tidak dapat diciptakan melalui perataan laba. 

Nilai perusahaan pada penelitian ini menggunakan metode Tobin’s Q yang 

menghitung sebagian besar berdasarkan nilai saham. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistiyawati (2013) serta Noviana dan Yuyetta (2011). Hasil penelitian ini 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Aji dan Mita (2010), 

Cahyani (2012), serta Prayudi dan Daud (2013). Hasil penelitian ini membuktikan 

bahwa tidak ada kecukupan bukti yang mengatakan adanya pengaruh dari nilai 

perusahaan terhadap perataan laba.  

4.8.4 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba 

Ukuran perusahaan diduga menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi perataan laba. Pada hasil penelitian ini menemukan adanya 

hubungan atau terdapat pengaruh positif ukuran perusahan terhadap perataan laba. 

Ukuran perusahaan berpengaruh positif karena memiliki p-value sebesar 0,056 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 3,185. Nilai koefisien regresi menunjukkan 

setiap kenaikan satu satuan pada ukuran perusahaan (SIZE) maka akan 

meningkatkan nilai indeks perataan laba (IPL) sebesar 3,185 satuan dengan 

asumsi variabel lain tetap. Pada bab dua dijelaskan bahwa nilai IPL jika lebih 

besar atau sama dengan satu, maka perusahaan cenderung tidak melakukan 
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perataan laba. Sehingga kenaikan nilai IPL pada variabel SIZE menunjukkan 

bahwa perusahaan cenderung tidak meratakan laba. 

Dalam penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap perataan laba. Perusahaan yang besar memiliki total aktiva yang besar 

pula. Pada perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian lebih dari publik 

atas kinerja yang dihasilkan, sehingga jika terjadi perataan laba maka dapat timbul 

kecurigaan publik kepada perusahaan. Hal tersebut yang mendorong manajemen 

perusahaan untuk cenderung tidak melakukan perataan laba. 

Perusahaan yang besar memiliki pengawasan yang lebih ketat 

dibandingkan dengan perusahaan yang kecil, pengawasan ini dapat dilakukan oleh 

pihak internal. Hal tersebut juga dapat menyebabkan manajemen cenderung tidak 

melakukan perataan laba. 

4.8.5 Pengaruh profitabilitas terhadap perataan laba 

Profitabilitas pada penelitian ini diproksikan dengan return on assets. 

Profitabilitas diduga dapat mempengaruhi terjadinya praktik perataan laba. Hasil 

pada penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh profitabilitas terhadap 

perataan laba. Hal tersebut ditunjukkan dengan p-value sebesar 0,921 dan nilai 

koefisien regresi sebesar negatif 0,989.  Hal ini menunjukkan bahwa setiap 

kenaikan satu satuan pada profitabilitas (PROF) akan menurunkan nilai indeks 

peratan laba sebesar 0,989 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Pada bab 

sebelumnya dijelaskan bahwa nilai IPL yang dimiliki jika kurang dari satu maka 

perusahaan tidak melakukan perataan laba. Dalam variabel ini menurunnya indeks 
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perataan laba menunjukkan bahwa perusahaan cenderung melakukan perataan 

laba. 

Dalam penelitian ini tidak dapat menemukan pengaruh profitabilitas 

dengan perataan laba. Hal tersebut dapat disebabkan investor kurang 

memperhitungkan dengan sungguh-sungguh profitabilitas perusahaan karena pada 

umumnya investor belum menggunakan secara maksimal informasi dalam 

pengambilan keputusan investasi. Hal tersebut yang memotivasi manajemen 

untuk tidak melakukan perataan laba. 

4.8.6  Implikasi manajerial 

Industri otomotif menunjukkan tren yang positif, hal ini dapat dibuktikan 

dengan jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat dari tahun 2008-2012 

menurut data yang diperoleh dari badan pusat statistik. Pertumbuhan perusahaan 

otomotif dapat menarik para investor untuk melakukan investasi pada perusahaan 

otomotif. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai beberapa faktor 

yaitu kebijakan dividen, risiko keuangan, dan nilai perusahaan yang dapat 

mempengaruhi perataan laba pada perusahaan otomotif dan komponen 

pendukungnya pada tahun 2008-2012, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi 

pertimbangan dan dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk membuat maupun 

mengambil keputusan berkenaan tindakan perataan laba. 

 Hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini adalah variabel kebijakan 

dividen dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan perataan laba, 

sedangkan variabel lainnya yaitu risiko keuangan dan nilai perusahaan tidak 
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berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan otomotif yang terdaftar di 

bursa efek Indonesia.  

Kebijakan dividen pada penelitian ini ditemukan berpengaruh terhadap 

perataan laba dalam perusahaan otomotif dan komponen. Dalam penelitian ini 

dikatakan setiap kenaikan nilai DPR satu satuan maka akan menurunkan nilai 

indeks perataan laba sebesar 4,825 dengan asumsi variabel lain tetap. Dengan 

menurunnya nilai IPL maka perusahaan cenderung melakukan perataan laba. 

 Bagi para manajemen penentuan kebijakan dapat mempengaruhi analisa 

investor yang akan melakukan investasi. Manajemen berusaha mencapai 

ekspektasi para pemegang saham dalam kinerja yang dihasilkan perusahaan. 

Untuk mencapai harapan para investor tersebut manajemen berusaha 

menghasilkan laba yang tetap demi dapat memberikan nilai dividen yang tetap 

kepada para pemegang saham. 

Selain itu manajemen juga cenderung melakukan perataan laba demi 

menjaga para pemegang saham agar tidak melakukan divestasi dan juga agar 

pemegang saham menambah nilai investasi pada perusahaan. Hal tersebut dapat 

mendorong manajemen untuk melakukan perataan laba. 

Manajemen dapat melakukan perataan laba dalam hal penentuan kebijakan 

dividen demi mempertahankan pemegang saham yang sudah melakukan investasi, 

menambah jumlah investasi oleh pemegang saham, dan juga dapat memenuhi 

ekspektasi pemegang saham atas investasi yang telah ditanamkan yaitu berupa 

dividen yang dibagikan. 
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Dalam penelitian ini risiko keuangan tidak dapat mempengaruhi perataan 

laba untuk perusahaan otomotif dan komponen pendukung pada tahun 2008-2012. 

Hal ini bisa terjadi karena risiko keuangan dalam sisi pembayaran kewajiban tidak 

dapat dipenuhi dengan melakukan perataan laba. Dalam praktiknya calon investor 

harus mempertimbangkan nilai risiko keuangan yang dimiliki perusahaan agar 

investasi yang dilakukan tidak merugikan pihak investor, sedangkan untuk 

manajemen harus memberikan nilai risiko keuangan yang sebenernya agar tidak 

merugikan pihak investor maupun perusahaan dalam jangka panjang. 

Nilai perusahaan pada penelitian ini tidak dapat menemukan pengaruhnya 

terhadap perataan laba. Nilai perusahaan dapat dimanipulasi dengan membuat 

laba yang cenderung stabil sehingga nilai perusahaan tersebut terlihat baik. Hal 

tersebut yang harus menjadi perhatian para calon investor karena nilai perusahaan 

yang tinggi tidak selalu mencerminkan kinerja yang baik pula. Bagi para 

manajemen usaha dalam menciptakan nilai perusahaan yang tinggi tidak tepat jika 

dilakukan dengan peratan laba. 

Pada penelitian ini menemukan hubungan pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap perataan laba. Dalam penelitian ini ditemukan jika kenaikan satu satuan 

pada ukuran perusahaan maka akan menaikan nilai indeks perataan laba sebesar 

3,185 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Kenaikan nilai IPL menyebabkan 

perusahaan cenderung tidak melakukan perataan laba. 

Perusahaan yang besar cenderung mendapat perhatian lebih dari publik 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal tersebut yang menjadi salah satu 

alasan manajemen tidak melakukan perataan laba. Manajemen tidak melakukan 
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perataan laba demi menjaga nama baik perusahaan yang telah diperoleh. Ukuran 

perusahaan dapat mempengaruhi perataan laba. Manajemen cenderung tidak 

melakukan perataan laba demi melaporkan kinerja perusahaan yang 

sesungguhnya. 

Manajemen perusahaan besar, menengah, dan kecil berusaha menyajikan 

laba yang sebenarnya sehingga tidak merugikan pihak manapun. Dengan 

penyajian nilai laba yang sebenarnya manajemen mengharapkan timbul 

kepercayaan kepada perusahaan atas kinerja yang dihasilkan yang nantinya akan 

berdampak kepada ketertarikan calon investor untuk berinvestasi 

Penelitian ini tidak dapat menemukan hubungan antara pengaruh 

profitabilitas dengan perataan laba. Profitabilitas kurang diperhatikan dalam 

pengambilan keputusan investasi yang dilakukan oleh investor. Manajemen 

melaporkan nilai profitabilitas yang diperoleh dengan sebenarnya sehingga tidak 

ada manipulasi angka serta tidak merugikan pihak investor, selain investor yang 

tidak dirugikan dampak lain juga dirasakan oleh pemerintah yang menerima 

pembayaran pajak dari perusahaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh dari variabel-variabel 

independen, yaitu : kebijakan dividen, risiko keuangan, dan nilai perusahaan serta 

variabel kontrol, yaitu : ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan manufaktur sektor industri otomotif yang terdaftar 

pada BEI. Penelitian ini dilakukan pada periode 2008-2012. Hasil dari penelitian 

ini adalah : 

1) Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh dari variabel 

kebijakan dividen dan ukuran perusahaan terhadap perataan laba. Semakin 

besar nilai kebijakan dividen maka semakin kecil indeks perataan laba 

yang dihasilkan, sehingga perusahaan cenderung melakukan perataan laba. 

pada variabel ukuran perusahaan, semakin besar nilai ukuran perusahaan 

maka semakin besar pula indeks perataan laba yang dihasilkan, sehingga 

perusahaan cenderung tidak melakukan perataan laba. 

2) Hasil penelitian ini tidak menemukan bukti antara hubungan variabel 

kebijakan dividen dan ukuran perusahaan dengan perataan laba, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa risiko keuangan, nilai perusahaan, dan 

profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 
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5.2 Keterbatasan penelitian dan saran 

1) Sampel penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan yang 

bergerak pada bidang otomotif serta komponen-komponen pendukung 

sehingga hasil dari penelitian ini hanya dapat digunakan untuk perusahaan 

otomotif serta komponen pendukungnya. Penelitian yang akan datang 

sebaiknya menggunakan sampel perusahaan dari sektor industri lain yang 

lebih luas dan tahun penelitian yang lebih banyak agar pengujian lebih 

akurat serta mendapatkan tingkat signifikansi yang lebih akurat. 

2) Penelitian ini hanya menggunakan variabel kebijakan dividen, risiko 

keuangan, dan nilai perusahaan serta variabel kontrol yaitu ukuran 

perusahaan dan profitabilitas. Diharapkan untuk penelitian yang akan 

dilakukan selanjutnya menambahkan variabel lain seperti reputasi auditor, 

tenur audit, rotasi KAP, dan faktor lain yang dianggap dapat 

mempengaruhi perataan laba. 
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Lampiran 4 Daftar perusahaan perata dan non perata laba  

Tahun 
Perusahaan 

Jumlah 
Perata laba Bukan perata laba 

2008 6 10 16 

2009 11 5  16 

2010 5 11 16 

2011 8 8 16 

2012 5 11 16 

Jumlah 35 45 80 

 

Tahun  2008 2009 2010 2011 2012 

Perusahaan 

Perata  
 AUTO 

 BRAM 

 INDS 

 LPIN 

 MASA 

 PRAS 

 ASII 

 AUTO 

 BRAM 

 IMAS 

 INDS 

 LPIN 

 MASA 

 NIPS 

 PRAS 

 TURI 

 UNTR 

 BRAM 

 INDS 

 LPIN 

 MASA 

 PRAS 

 ASII 

 BRAM 

 LPIN 

 MASA 

 NIPS 

 PRAS 

 TURI 

 UNTR 

 BRAM 

 LPIN 

 MASA 

 NIPS 

 PRAS 

Perusahaan 

Non perata 
 AMFG 

 ASII 

 GDYR 

 GJTL 

 IMAS 

 INTA 

 NIPS 

 SMSM 

 TURI 

 UNTR 

 AMFG 

 GDYR 

 GJTL 

 INTA 

 SMSM 

 AMFG 

 ASII 

 AUTO 

 GDYR 

 GJTL 

 IMAS 

 INTA 

 NIPS 

 SMSM 

 TURI 

 UNTR 

 AMFG 

 AUTO 

 GDYR 

 GJTL 

 IMAS 

 INDS 

 INTA 

 SMSM 

 AMFG 

 ASII 

 AUTO 

 GDYR 
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 INTA 

 SMSM 

 TURI 

 UNTR 
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LAMPIRAN 5 Statistik deskriptif (Sebelum Outlier) 

 ECKEL DPR DER TOBIN SIZE PROF 
 Mean  12.80840  0.315615  1.812625  0.775750  14.75229  0.114000 
 Median  1.377338  0.177000  1.025000  0.710000  14.53134  0.100000 
 Maximum  827.7054  3.029400  17.78000  2.330000  19.02102  0.650000 
 Minimum -329.6874  0.000000  0.230000  0.190000  11.83436 -0.090000 
 Std. Dev.  106.5081  0.447430  2.528266  0.404947  1.660882  0.089649 
 Skewness  5.234847  3.357752  4.004078  1.400709  0.547104  2.662155 
 Kurtosis  45.48175  18.81433  22.75989  5.690811  2.999108  17.30192 

       
 Jarque-Bera  6381.047  983.9700  1515.280  50.29469  3.990966  776.3110 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.135948  0.000000 

       
 Sum  1024.672  25.24920  145.0100  62.06000  1180.183  9.120000 
 Sum Sq. Dev.  896173.2  15.81532  504.9781  12.95456  217.9238  0.634920 

       
 Observations  80  80  80  80  80  80 
 
Statistik deskriptif (Setelah Outlier) 

 ECKEL DPR DER TOBIN SIZE PROF 
 Mean  2.801709  0.327807  1.420667  0.757500  14.88462  0.119667 
 Median  1.283239  0.249800  1.010000  0.680000  14.58538  0.110000 
 Maximum  78.01617  3.029400  7.450000  2.330000  19.02102  0.650000 
 Minimum -27.66283  0.000000  0.230000  0.190000  11.92462 -0.090000 
 Std. Dev.  12.84117  0.457209  1.407019  0.408924  1.739467  0.094886 
 Skewness  3.215327  3.735217  2.339855  1.363433  0.577799  2.787734 
 Kurtosis  21.55279  21.62821  9.013260  5.718328  2.708256  17.56152 

       
 Jarque-Bera  963.8987  1007.044  145.1474  37.06275  3.551306  607.8091 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.169373  0.000000 

       
 Sum  168.1025  19.66840  85.24000  45.45000  893.0770  7.180000 
 Sum Sq. Dev.  9728.845  12.33334  116.8024  9.865925  178.5189  0.531193 

       
 Observations  60  60  60  60  60  60 
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LAMPIRAN 6 Uji normalitas 

 

Uji normalitas  
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Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2012
Observations 80

Mean      -1.07e-15
Median  -1.906386
Maximum  542.6584
Minimum -171.9545
Std. Dev.   80.78613
Skewness   3.570848
Kurtosis   26.90851

Jarque-Bera  2075.402
Probability  0.000000

0
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Series: Standardized Residuals
Sample 2008 2012
Observations 60

Mean      -1.48e-17
Median  -0.411130
Maximum  6.711368
Minimum -6.927261
Std. Dev.   2.546886
Skewness   0.490901
Kurtosis   3.743406

Jarque-Bera  3.791466
Probability  0.150208
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LAMPIRAN 7 Uji Chow 

 
Redundant Fixed Effects Tests   
Equation: Untitled   
Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  
     
     Cross-section F 24.042688 (15,39) 0.0000 

Cross-section Chi-square 139.620199 15 0.0000 
     
          

Cross-section fixed effects test equation:  
Dependent Variable: ECKEL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/14/14   Time: 12:27   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 16   
Total panel (unbalanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -16.87735 9.956738 -1.695068 0.0958 

DPR 11.33827 3.381385 3.353145 0.0015 
DER 2.695470 0.857486 3.143455 0.0027 

TOBIN 2.667970 2.893988 0.921901 0.3607 
SIZE 0.243061 0.668543 0.363569 0.7176 
PROF 54.26801 16.90141 3.210857 0.0022 

     
     R-squared 0.596899     Mean dependent var 2.801709 

Adjusted R-squared 0.559574     S.D. dependent var 12.84117 
S.E. of regression 8.521989     Akaike info criterion 7.217816 
Sum squared resid 3921.712     Schwarz criterion 7.427251 
Log likelihood -210.5345     Hannan-Quinn criter. 7.299737 
F-statistic 15.99226     Durbin-Watson stat 0.967988 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

 

 

 

 

 

LAMPIRAN 8 Uji Hausman 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: Untitled   
Test cross-section random effects  
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Test Summary 

Chi-Sq. 
Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

     
     Cross-section random 71.170886 5 0.0000 
     
          

Cross-section random effects test comparisons: 
     

Variable Fixed   Random  Var(Diff.)  Prob.  
     
     DPR -4.825107 7.013165 2.292659 0.0000 

DER -0.348396 0.564146 0.016433 0.0000 
TOBIN 1.589262 1.305636 0.191618 0.5170 
SIZE 3.185044 1.200546 1.303692 0.0822 
PROF -0.989677 31.166346 26.128058 0.0000 

     
          

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: ECKEL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/14/14   Time: 12:29   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 16   
Total panel (unbalanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -43.61523 21.59270 -2.019906 0.0503 

DPR -4.825107 2.447832 -1.971176 0.0558 
DER -0.348396 0.438046 -0.795341 0.4312 

TOBIN 1.589262 1.646054 0.965498 0.3402 
SIZE 3.185044 1.441904 2.208915 0.0331 
PROF -0.989677 10.02829 -0.098688 0.9219 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.960662     Mean dependent var 2.801709 

Adjusted R-squared 0.940489     S.D. dependent var 12.84117 
S.E. of regression 3.132587     Akaike info criterion 5.390813 
Sum squared resid 382.7110     Schwarz criterion 6.123833 
Log likelihood -140.7244     Hannan-Quinn criter. 5.677537 
F-statistic 47.62068     Durbin-Watson stat 2.583086 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     

 

LAMPIRAN 9 Uji multikolinearitas 

 DPR DER TOBIN SIZE PROF 
DPR  1.000000 -0.074347  0.001745  0.064369  0.687374 
DER -0.074347  1.000000  0.248035 -0.168177 -0.208978 

TOBIN  0.001745  0.248035  1.000000  0.157877  0.080485 
SIZE  0.064369 -0.168177  0.157877  1.000000  0.185763 
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PROF  0.687374 -0.208978  0.080485  0.185763  1.000000 
      

LAMPIRAN 10 Uji Heterokedastisitas 

Heteroskedasticity Test: White  
     
     F-statistic 1.234978     Prob. F(20,23) 0.3109 

Obs*R-squared 22.78387     Prob. Chi-Square(20) 0.2995 
Scaled explained SS 22.32522     Prob. Chi-Square(20) 0.3231 

     
     Test Equation:    

Dependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 09/14/14   Time: 12:58   
Sample: 1 60    
Included observations: 44   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 4835.632 1823.325 2.652096 0.0142 

DPR 2548.152 1499.716 1.699090 0.1028 
DPR^2 -118.5830 193.1058 -0.614083 0.5452 

DPR*DER 185.6899 187.8571 0.988463 0.3332 
DPR*TOBIN -396.8557 283.7967 -1.398380 0.1753 
DPR*SIZE -145.4383 103.5082 -1.405089 0.1734 

DPR*PROF -629.4543 2242.139 -0.280738 0.7814 
DER 195.1031 496.0957 0.393277 0.6977 

DER^2 4.693745 16.04729 0.292495 0.7725 
DER*TOBIN -222.9459 266.0311 -0.838045 0.4106 
DER*SIZE 0.608149 27.52872 0.022091 0.9826 

DER*PROF -921.1895 1376.361 -0.669294 0.5100 
TOBIN -505.3812 1619.330 -0.312093 0.7578 

TOBIN^2 63.85569 293.4681 0.217590 0.8297 
TOBIN*SIZE 50.35719 116.0808 0.433812 0.6685 

TOBIN*PROF 293.5718 4061.787 0.072277 0.9430 
SIZE -631.1307 233.6274 -2.701442 0.0127 

SIZE^2 19.53696 8.189832 2.385514 0.0257 
SIZE*PROF -86.79854 486.8951 -0.178269 0.8601 

PROF 1410.721 6919.856 0.203866 0.8403 
PROF^2 3029.800 10183.61 0.297517 0.7687 

     
     R-squared 0.517815     Mean dependent var 72.32074 

Adjusted R-squared 0.098524     S.D. dependent var 118.5832 
S.E. of regression 112.5901     Akaike info criterion 12.59123 
Sum squared resid 291560.1     Schwarz criterion 13.44278 
Log likelihood -256.0072     Hannan-Quinn criter. 12.90703 
F-statistic 1.234978     Durbin-Watson stat 1.285560 
Prob(F-statistic) 0.310893    

     
     

LAMPIRAN 11 Uji autokorelasi 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.170665     Prob. F(2,36) 0.8438 

Obs*R-squared 0.413263     Prob. Chi-Square(2) 0.8133 
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Test Equation:    
Dependent Variable: RESID   
Method: Least Squares   
Date: 09/14/14   Time: 12:53   
Sample: 1 60    
Included observations: 44   
Presample and interior missing value lagged residuals set to zero. 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -1.433876 13.18885 -0.108719 0.9140 

DPR -0.006782 4.284467 -0.001583 0.9987 
DER -0.042940 1.164932 -0.036860 0.9708 

TOBIN -0.002496 4.920451 -0.000507 0.9996 
SIZE 0.093086 0.901708 0.103233 0.9184 
PROF 1.033573 23.90048 0.043245 0.9657 

RESID(-1) 0.095345 0.257696 0.369992 0.7136 
RESID(-2) 0.030114 0.205096 0.146831 0.8841 

     
     R-squared 0.009392     Mean dependent var 1.86E-15 

Adjusted R-squared -0.183226     S.D. dependent var 8.602477 
S.E. of regression 9.357447     Akaike info criterion 7.473188 
Sum squared resid 3152.225     Schwarz criterion 7.797586 
Log likelihood -156.4101     Hannan-Quinn criter. 7.593490 
F-statistic 0.048762     Durbin-Watson stat 1.109788 
Prob(F-statistic) 0.999810    
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LAMPIRAN 12 Analisis hasil regresi (fixed effect model) 

Dependent Variable: ECKEL   
Method: Panel Least Squares   
Date: 09/14/14   Time: 12:31   
Sample: 2008 2012   
Periods included: 5   
Cross-sections included: 16   
Total panel (unbalanced) observations: 60  

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -43.61523 21.59270 -2.019906 0.0503 

DPR -4.825107 2.447832 -1.971176 0.0558 
DER -0.348396 0.438046 -0.795341 0.4312 

TOBIN 1.589262 1.646054 0.965498 0.3402 
SIZE 3.185044 1.441904 2.208915 0.0331 
PROF -0.989677 10.02829 -0.098688 0.9219 

     
      Effects Specification   
     
     Cross-section fixed (dummy variables)  
     
     R-squared 0.960662     Mean dependent var 2.801709 

Adjusted R-squared 0.940489     S.D. dependent var 12.84117 
S.E. of regression 3.132587     Akaike info criterion 5.390813 
Sum squared resid 382.7110     Schwarz criterion 6.123833 
Log likelihood -140.7244     Hannan-Quinn criter. 5.677537 
F-statistic 47.62068     Durbin-Watson stat 2.583086 
Prob(F-statistic) 0.000000    
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