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ABSTRACT 

Income smoothing is an action taken by volunteer management to reduce 

fluctuations in earningsreported by manipulating the variables (accounting) or quasi- 

transactions (real) as far as possible by accounting principles generally accepted 

(GAAP). The aims of this reaserch is to identify some variables that affect amount of 

income smoothing at at the Consumer Goods Industry during the period 2006 to 2008. 

The variables are the Net profit margin (NPM), Operating profit margin (OPM), Return 

On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) and the Financial Leverage (LEV). 

Research method which used is multiple linear regressions with distributed lag 

model, processed by Eviews 6. Regression results shows that four independent variables 

used may affect dependent variable as much as 63.95% and the rest which is 36,05% 

explained by other variables that not being used in this research model.  

Partially, the conclution of this research is factors net profit margin, operating 

profit margin, return on assets and return on equity does not have a significant influence 

on consumption goods sector companies the opportunity to conduct income smoothing. 

Factors that affect the practice of income smoothing opportunities namely firm size and 

financial leverage. 

Keywords : Income smoothing, Net profit margin (NPM), Operating profit margin 

(OPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) and the Financial 

Leverage (LEV). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis menjadi pemicu yang kuat bagi 

manajemen perusahaan untuk menampilkan performa terbaik dari perusahaan yang 

dipimpinnya, karena baik buruknya performa perusahaan akan berdampak terhadap nilai 

pasar perusahaan di pasar dan juga mempengaruhi minat investor untuk menanam atau 

menarik investasinya dari sebuah perusahaan. Selain bertanggung jawab untuk 

menampilkan performa terbaik perusahaan, manajemen juga bertanggung jawab untuk 

menyediakan laporan keuangan  bagi semua pihak yang berkepentingan dengan 

informasi akuntansi perusahaan. Secara umum, semua bagian dari laporan keuangan 

yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan adalah keseluruhan laporan keuangan yang disajikan 

oleh suatu perusahaan. 

Laporan keuangan merupakan sarana  informasi utama kepada pihak di luar 

perusahaan. Dengan semakin pesatnya perkembangan pasar modal di Indonesia dewasa 

ini, maka peranan laporan keuangan menjadi semakin penting. Laporan keuangan harus 
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mampu menggambarkan posisi keuangan dan hasil-hasil usaha perusahaan pada saat 

tertentu secara wajar (Dwiatmini dan Nurkholis, 2008). Dalam Pernyataan Standar 

Akuntansi Keuangan (PSAK), 2009 dinyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah 

menyediakan informasi yang menyangkut posisi laporan keuangan, kinerja serta 

perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar 

pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh perusahaan adalah salah satu sumber informasi mengenai posisi keuangan 

perusahaan, kinerja serta perubahan posisi keuangan yang sangat berguna untuk 

pengambilan keputusan. (Almilia dan Kristiaji,  2005). Oleh karena itu, sepatutnya 

laporan keuangan dapat memenuhi keperluan para pengguna terutama berkaitan dengan 

kebenaran informasi tersebut. 

Salah satu informasi yang sangat penting untuk pengambilan keputusan adalah 

informasi atas laba. Pentingnya informasi laba juga disebutkan dalam Statement of 

Financial Concepts (SFAC) No 1, selain untuk menilai kinerja manajemen, juga 

membantu mengestimasi kemampuan laba yang representatif, serta untuk menaksir 

risiko dalam investasi atau kredit. Informasi laba secara umum menjadi perhatian utama 

dalam penaksiran kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Bagi investor, informasi 

laba merupakan data dasar dalam melakukan analisis saham serta untuk memprediksi 

prospek earning di masa mendatang. Informasi laba merupakan komponen laporan 

keuangan perusahaan yang bertujuan untuk menilai kinerja manajemen, membantu 

mengestimasi kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang,  memprediksi 

laba, dan menaksir risiko dalam investasi atau meminjamkan dana.  

Kecenderungan lebih memperhatikan informasi laba telah banyak ditemukan dan 

dikemukakan banyak peneliti, hal ini diketahui secara pasti oleh manajemen, terutama 

kalangan manajer hal ini dikarenakan kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut. 
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Sehingga disadari atau tidak, hal tersebut telah mendorong para manajer untuk 

melakukan tindakan manajemen laba ( earning management ) bahkan untuk melakukan 

manipulasi laba (earnings manipulation). Tindakan manajemen laba telah memunculkan 

beberapa kasus skandal pelaporan akuntansi yang secara luas diketahui, antara lain 

Enron, Merck, World Com dan mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, 

Marcuss, Saunders dan Tehranian, 2006 dalam Almilia dan Kristiaji,  2005). Beberapa 

penelitian di Indonesia juga menemukan bahwa terdapat indikasi dilakukannya tindakan 

perataan laba oleh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta yang sekarang 

telah diganti dengan Bursa Efek Indonesia.  

Salah satu indikasi tindakan atas manajemen laba yaitu income smoothing 

hypothesis. Income smoothing hypothesis menaksir bahwa laba dimanipulasi untuk 

mengurangi fluktuasi laba sesuai dengan tingkat wajar bagi perusahaan. Hal ini juga 

disebabkan jika pada suatu kondisi dimana pihak manajemen ternyata tidak berhasil 

mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan memanfaatkan fleksibilitas 

yang diperbolehkan oleh standar akuntansi. Manajemen termotivasi untuk 

memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau keuntungan maksimal 

bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan menerapkan metode 

akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih baik. Pemberian fleksibilitas bagi 

manajemen untuk memilih metode akuntansi maupun kebijakan akuntansi yang dapat 

memaksimalkan kepentingannya maka hal ini dapat mendorong praktik perataan laba.   

Perataan laba (income smoothing) dapat didefinisikan sebagai normalisasi laba 

yang dilakukan secara sengaja untuk mencapai trend atau level tertentu).
1
 Perataan dari 

laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai pengurangan atau fluktuasi yang 

                                                           
1
 Prof.Dr. Imam Ghozali M.Com.Akt dan Dr. Anis Chairi,M.Com,Akt, 2007 buku teori akuntasi 
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disengaja terhadap beberapa tingkatan laba yang saat ini dianggap normal oleh 

perusahaan. Dengan pengertian ini, perataan mencerminkan suatu usaha dari manajemen 

perusahaan untuk menurunkan variasi yang abnormal dalam laba sejauh yang diizinkan 

oleh prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang baik.
2
 Untuk meratakan laba, 

manajer mengambil tindakan yang meningkatkan laba yang di laporkan ketika laba 

tersebut rendah dan mengambil tindakan yang menurunkan laba yang dilaporkan ketika 

laba tersebut relatif tinggi. Manajer perusahaan ingin meratakan laba yang di laporkan 

untuk menurunkan persepsi pemegang saham atas variabilitas earning, karena tindakan 

seperti itu dapat memberi pengaruh nilai yang positif pada nilai pasar saham perusahaan.  

Praktik perataan laba biasanya difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu: (1) apakah 

perusahaan benar-benar melakukan perataan laba, (2) kemampuan berbagai teknik 

akuntansi untuk meratakan  laba, dan (3) kondisi yang efektif untuk melakukan perataan 

laba. 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. Walapun banyak tujuan dan 

alasan yang melatarbelakangi manajemen melakukan perataan laba, tetap saja tindakan 

tersebut dapat merubah kandungan informasi atas laba yang dihasilkan perusahaan.  

Penelitian mengenai praktik perataan laba di Indonesia menghasilkan beberapa 

temuan yang berbeda akan faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba. Zuhroh 

(2006) menemukan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba di 

Indonesia adalah leverage operasi. Sementara dalam Juniarti, Corolina, (2005) 

                                                           
2
 Ahmed riahi-belkaoui, accounting theory 5

th
ed. Penerjemah : ali akbar yulianto dan risnawati dermauli 

(2006) 
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menemukan bahwa faktor profitabilitas dan jenis industri menjadi penjelas perilaku 

perataan laba di Indonesia. Penelitian yang dilakukan Andreas, (2007) menemukan 

bahwa faktor yang berpengaruh pada praktik perataan laba pada perusahaan go public di 

Indonesia adalah ukuran perusahaan. Perusahaan yang berukuran kecil akan lebih 

cenderung untuk melakukan praktik perataan laba dibandingkan dengan perusahaan 

besar, karena perusahaan besar cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar dari 

analis dan investor dibandingkan perusahaan kecil. Sebaliknya perusahaan yang 

memiliki aktiva besar yang kemudian dikategorikan sebagai perusahaan besar umumnya 

akan mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak seperti, para analis, investor, 

maupun pemerintah. Untuk itu perusahaan besar diperkirakan akan menghindari 

fluktuasi laba yang terlalu drastis, sebab kenaikan laba yang drastis akan memberikan 

kesan yang kurang baik. Oleh karena itu, perusahan besar diperkirakan memiliki 

kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan tindakan perataan laba. Perataan laba 

menjadi suatu hal yang merugikan investor karena investor tidak akan memperoleh 

informasi yang akurat mengenai laba untuk mengevaluasi tingkat pengembalian dan 

varians dari portofolionya bila terdapat praktik perataan laba.  

Perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja 

untuk meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang 

dipandang normal bagi suatu perusahaan. Dalam hal ini, perataan laba menunjukkan 

suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam 

batas-batas yang diijinkan dalam praktik akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar.
3
  

Beberapa penelitian diatas dilakukan pada seluruh perusahaan go public yang 

terdapat di BEI. Sementara perusahaan di sektor industri barang konsumsi juga 

                                                           
3
 Prof.Dr. Imam Ghozali M.Com.Akt dan Dr. Anis Chairi,M.Com,Akt, (2007), buku 

teori akuntansi 

 Analisis Perataan..., Rika Insany Arief, Ak.-Ibs, 2010



 

merupakan salah satu emiten terbesar di BEI maka perlu adanya penelitian lebih lanjut 

yang meneliti tindakan income smoothing khusus pada industri barang konsumsi. 

Tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat di 

sektor tersebut tentunya akan membawa dampak terhadap reaksi pasar. Pemilihan obyek 

penelitian berupa perusahaan barang konsumsi karena alasan berikut : 

1. Permintaan terhadap barang konsumsi bersifat inelastis, artinya persentase 

perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dibanding persentase 

perubahan harga. 

2. Permintaan terhadap barang konsumsi tidak banyak dipengaruhi oleh 

situasi perekonomian negara, hal ini disebabkan barang-barang konsumsi 

termasuk barang kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan primer. 

3. Perusahaan barang konsumsi merupakan pendorong dalam pasar bagi 

perusahaan lainnya, sebab perusahaan barang konsumsi sangat tergantung 

pada produk-produk bahan baku dan peralatan yang dihasilkan oleh 

perusahaan lain. 

Maka berdasarkan uraian diatas mendorong penulis melakukan penelitian 

dengan judul: “ Analisis Perataan Laba Terhadap Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek 

Indonesia 
4
 (2006-2008).” 

1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di kemukakan 

permasalahan sebagai berikut : 
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1) Apakah besaran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

2) Apakah Net Profit Margin berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

3) Apakah Operating profit margin berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

4) Apakah Return On Asset berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

5) Apakah Return On Equity berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

6) Apakah Leverage berpengaruh terhadap perataan laba pada industri 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

7) Apakah besaran perusahaan, Net Profit Margin, Operating Profit Margin, 

Return On Asset, Return On Equity dan Financial Leverage berpengaruh 

terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, maka 

penelitian akan dilakukan pada Industri Barang Konsumsi. Pertimbangan penulis dalam 

memilih Industri Barang Konsumsi adalah karena penulis ingin mengetahui lebih 

mendalam lagi bagaimana praktik perataan laba di terapkan pada Industri Barang 

Konsumsi. Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah : 

1. Periode pengamatan yang digunakan sangat pendek jika dibandingkan 

dengan peneitian-penelitian serupa di luar Indonesia. Periode pengamatan 

dalam penelitian ini hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 
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tahun 2008 yang berakibat pada terbatasnya sampel yang diteliti. Dalam 

kurun waktu tersebut di Indonesia telah terjadi kondisi krisis ekonomi 

yang memungkinkan terjadinya ketidak-konsistenan dengan hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya.  

2. Perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

perusahaan yang termasuk industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan menggunakan metode (purposive) judgement 

sampling. Dengan metode (purposive) judgement sampling, sampel 

dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria 

pemilihan sampel yang ditentukan. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga 

peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan 

terjadinya kesalahan dalam perhitungan. 

4. Metode perhitungan income smoothing menggunakan index eckel. 

5. Hanya menggunakan enam variabel bebas seperti Besaran Perusahaan, 

Net profit margin (NPM) , Operating profit margin (OPM) ,Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Financial Leverage (LEV). 

sementara masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

tindakan perataan laba. 

1.4  Tujuan Penelitian 

1) Apakah besaran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

2) Apakah Net Profit Margin berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 
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3) Apakah Operating Profit Margin berpengaruh terhadap perataan laba 

pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

4) Apakah Return On Asset berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

5) Apakah Return On Equity berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

6) Apakah Financial Leverage berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

7) Apakah besaran perusahaan, Net Profit Margin, Operating Profit Margin, 

Return On Asset, Return On Equity dan Financial Leverage berpengaruh 

terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI? 

1.5 Manfaat Penulisan 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi pihak – pihak yang 

memerlukan, yaitu : 

1. Bagi Penulis  

Menambah pengetahuan mengenai analisa pengaruh perataan laba dan faktor-

faktor yang mempengaruhinya pada perusahaan-perusahaan publik di 

Indonesia, khususnya perusahaan yang termasuk dalam sektor barang 

konsumsi. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukkan pada pemakai 

informasi dalam laporan keuangan terutama pihak eksternal mengenai praktik 

perataan laba yang mungkin dilakukan oleh perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. 

 Analisis Perataan..., Rika Insany Arief, Ak.-Ibs, 2010



 

3. Bagi Pembaca 

Bagi para akademis dan para peneliti dapat digunakan sebagai bahan 

informasi dan pengembangan selanjutnya serta sebagai penambah wawasan 

baca bagi mahasiswa. 

 

 

 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Bab I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan secara ringkas mengenai teori-teori yang mendasari 

masalah yang diteliti. Teori-teori yang dikemukakan antara lain tentang 

pengertian laba, studi kandungan informasi atas laba, pengertian perataan laba, 

faktor- faktor yang mempengaruhi perataan laba, alasan dilakukannya perataan 

laba, , penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian, metode penelitian, data 

yang digunakan, metode pengumpulan data, metoda analisis data. 

Bab IV : ANALISIS  DAN PEMBAHASAN 
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Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum perusahaan, analisis 

statistik deskriptif, uji goodness of fit ( Hosmer dan Lemeshow) dan uji regresi 

logit. 

Bab V: KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang mungkin 

dapat diterima dan bermanfaat bagi perusahaan dan pihak pihak yang 

berkepentingan sehubungan dengan hasil penelitian. 

 

 

 

BAB 2 

LANDASAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Pengertian Laba  

 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI),2009 memiliki pengertian sendiri mengenai 

income. IAI tidak menerjemahkan income dengan istilah laba, tetapi dengan istilah 

penghasilan. Penghasilan atau income didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi 

selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi modal.
5
 

 Pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah laba 

akuntansi yang merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba 
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sebagai pengukur kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran 

pendapatan dan biaya. Jadi dalam hal ini laba hanya merupakan angka artikulasi dan 

tidak didefinisikan tersendiri secara ekonomik seperti halnya aktiva atau hutang.
6
 Laba 

merupakan ringkasan hasil aktivitas operasi usaha yang dinyatakan dalam istilah 

keuangan dan laba merupakan informasi perusahaan yang paling diminati dalam pasar 

uang. 
7
Secara umum laba memiliki pengertian selisih lebih pendapatan di atas biaya 

biayanya dalam jangka waktu (periode) tertentu. Laba sering digunakan sebagai suatu 

dasar untuk pengenaan pajak, kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi serta 

pengambilan keputusan, dan unsur prediksi. Besar kecilnya laba sebagai pengukur 

kenaikan aktiva sangat tergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. 

Laba hanya merupakan angka artikulasi dan tidak didefenisikan tersendiri seperti halnya 

aktiva atau hutang. 

Fisher dan Bed Ford (dalam Chairi dan Ghozali, 2007) menyatakan bahwa pada 

dasarnya ada tiga konsep laba yang umum dibicarakan dan digunakan dalam ekonomi 

konsep laba tersebut adalah : 

1) Psychic income, yang menunjukan konsumsi barang atau jasa yang dapat 

memenuhi kepuasan dan keinginan individu. 

2) Real income, yang menunjukan kenaikan dalam kemakmuran ekonomi yang 

ditunjukan oleh kenaikan biaya hidup (cost of living). 

3) Money income, yang menunjukan nilai moneter sumber-sumber ekonomi 

yang digunakan untuk mengkonsumsikan sesuai dengan biaya hidup. 

2.1.2. Kualitas informasi Laba 
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Informasi laba harus dilihat dalam kaitannya dengan persepsi pengambilan 

keputusan. Oleh karena itu, kualitas informasi laba ditentukan oleh kemampuannya 

memotivasi tindakan individu dan membantu pengambilan keputusan yang efektif. Hal 

ini didukung oleh FASB yang menerbitkan SFAC No 1 yang menganggap bahwa laba 

akuntansi merupakan pengukuran yang baik atas prestasi perusahaan dan oleh karena itu 

laba akuntansi hendaknya dapat digunakan dalam prediksi arus kas dan laba dimasa yang 

akan datang. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, Hendriksen dalam bukunya Accounting 

Theory edisi kelima (2007) menetapkan tiga konsep dalam usaha mendefinisikan dan 

mengukur laba menurut tingkatan bahasa, (Muhammad Yusuf & Soraya), adapun 

konsep-konsep tersebut meliputi: 

1) Konsep laba pada tingkat sintaksis (struktural)  

Pada tingkat sintaksis konsep laba dihubungkan dengan konvensi (kebiasaan) dan 

aturannya logis serta konsisten dengan mendasarkan pada premis dan konsep 

yang telah berkembang dari praktek akuntansi yang ada. Tedapat dua pengukuran 

laba pada tingkat sintaksis yaitu: pendekatan transaksi dan pendekatan aktivitas. 

2) Konsep laba pada tingkat semantik (interpretasi)  

Pada konsep ini laba ditelaah melalui hubungannya dengan realita ekonomi. 

Dalam usahanya memberikan makna interpretatif dari konsep laba akuntansi, 

para akuntan seringkali merujuk pada dua konsep ekonomi. Kedua konsep 

ekonomi tersebut adalah konsep pemeliharaan modal dan laba sebagai alat ukur 

efisiensi. 

3) Konsep laba pada tingkat pragmatis (perilaku) 

Pada tingkat pragmatis (perilaku) konsep laba dikaitkan dengan pengguna 

laporan keuangan terhadap informasi yang tersirat dari perusahaan. Beberapa 
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reaksi pengguna dapat ditunjukkan dengan proses pengambilan keputusan dari 

investor dan keditor, reaksi harga surat terhadap pelaporan laba atau reaksi 

umpan balik dari manajemen dan akuntan terhadap laba uang yang dilaporkan. 

 Informasi tentang laba beserta komponen-komponennya yang menjadi fokus 

perhatian oleh pihak-pihak eksternal didasarkan pada accrual accounting. Dasar ini 

secara umum menyediakan indikasi yang lebih baik tentang kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan arus kas yang menguntungkan dibandingkan dengan informasi yang 

disusun hanya terbatas pada penerimaan dan pengeluaran kas (cash basis). Laporan 

keuangan tidak dirancang untuk mengukur nilai suatu perusahaan secara langsung tetapi 

informasi yang disediakan itu dimaksudkan untuk mengestimasi nilai perusahaan oleh 

pihak-pihak yang membutuhkan. 
8
 

 Beaver (1968) dalam Assih dan Gudono (2006) menyatakan bila pengumuman 

laba tahunan mengandung informasi, variabilitas perubahan harga akan tampak lebih 

besar saat laba diumumkan daripada saat lain selama tahun yang bersangkutan karena 

terdapat perubahan dalam keseimbangan nilai harga saham saat itu selama periode 

pengumuman. Hasil penelitiannya memberi bukti bahwa perilaku harga dan volume 

sekitar tanggal pengumuman mengindikasikan bahwa laba tahunan mengandung 

informasi yang relevan untuk penilaian perusahaan. 

2.1.3. Manajemen Laba 

Manajemen laba dapat didefinisi sebagai “intervensi manajemen dengan sengaja 

dalam proses penentua laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi.
9
 Manajemen laba 
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sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi 

yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas. 
10

Manajemen laba merupakan 

salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan. Menurut sugiri 

(2006) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu : 

1) Definisi Sempit. 

Manajemen laba dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode 

akuntansi. Manajemen laba dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku 

manajer untuk bermain dengan komponen discretionary accruals dalam 

menentukan besarnya laba. 

2) Definisi Luas. 

Manajemen laba merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) 

laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit usaha dimana manajer bertanggung 

jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomi 

jangka panjang unit tersebut. 

Perataan laba (income smoothing) terkait erat dengan konsep manajemen laba 

(earnings management). Penjelasan konsep manajemen laba menggunakan pendekatan 

teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba 

dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan  pemilik (principal) 

yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat 

kemakmuran yang dikehendakinya. Dalam hubungan keagenan, manajemen memiliki 

asimetri informasi terhadap pihak-pihak eksternal perusahaan, seperti investor dan 

kreditor.  Asimetri informasi terjadi ketika pemilik sebagai principal tidak dapat 

memonitor langsung aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan manajemen 
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bekerja sesuai dengan keinginan pemilik atau dengan kata lain principal tidak memiliki 

informasi yang cukup mengenai kinerja agent. Sedangkan manajemen sebagai agent 

memiliki kelebihan informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan 

secara keseluruhan. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk 

memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan manajemen memanfaatkan adanya 

asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang 

tidak diketahui pemilik dan untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada 

pemilik terutama bila informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja 

manajemen. Bentuk-bentuk manajemen laba yang dilakukan oleh manajer antara lain :
11

 

1) Taking a bath, dilakukan ketika keadaan buruk yang tidak menguntungkan tidak 

bisa dihindari pada periode berjalan dengan cara mengakui biaya-biaya pada 

periode-periode yang akan datang dan kerugian periode berjalan. 

2) Income minimization, dilakukan saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang 

tinggi dengan tujuan agar tidak mendapatkan perhatian politis. Kebijakan yang 

diambil bisa berupa pembebanan pengeluaran iklan, riset dan pengembangan 

yang cepat dan sebagainya. 

3) Income maximization, yaitu memaksimalkan laba agar memperoleh bonus yang 

lebih besar. Demikian pula dengan perusahaan yang mendekati suatu pelanggaran 

kontrak hutang jangka panjang, manajer perusahaan tersebut akan cenderung 

untuk memaksimalkan laba. 

4) Income smoothing, merupakan bentuk manajemen laba yang paling sering 

dilakukan dan paling populer. Lewat income smoothing, manajer menaikkan atau 
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menurunkan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga 

perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi. 

2.1.4. Perataan Laba 

2.1.4.1.Tindakan Perataan Laba 

  Konsep laba adalah sebagai alat peramalan yang mendorong tindakan perataan 

laba. Persepsi yang ada di masyarakat tentang laba yang berkembang adalah dengan 

memandang laba yang tidak berfluktuasi ( smooth ) dan stabil diyakini lebih baik 

daripada laba yang 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 mengundang sebagian 

manajemen perusahaan untuk merekayasa laporan laba atau rugi, sehingga menghasilkan 

laba pada tingkat atau kencederungan ( trend ) yang mereka inginkan. Jadi, secara garis 

besar praktik perataan laba merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manajemen 

untuk menekan variasi dalam laba dengan tujuan agar laba yang dilaporkan tidak 

fluktuatif, dimana jumlah laba satu periode tidak terlalu besar dibandingkan dengan 

jumlah laba periode sebelumnya, sehingga laba yang dilaporkan tersebut terlihat stabil 

pertumbuhannya sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang normal yang diharapkan pada 

periode itu, dan hal ini dilakukan dengan teknik-teknik akuntansi atau manajemen yang 

diperbolehkan oleh standar maupun prinsip yang berlaku. 

2.1.4.2.Pengertian Perataan Laba 

 Perataan laba ( income smoothing) adalah " pengurangan fluktuasi laba dari 

tahun ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi 

pendapatannya ke periode-periode yang kurang menguntungkan. Definisi yang lebih 

mengenai perataan laba melihatnya sebagai fenomena "proses manipulasi profil waktu 

dari pendapatan atau laporan pendapatan untuk membuat laporan laba menjadi kurang 
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bervariasi,sambil sekaligus tidak meningkatkan pendapatan yang dilaporkan selama 

periode tersebut. Kedua definisi di atas sepertinya mengandung maksud bahwa hanya 

terdapat satu bentuk perataan laba yang digunakan untuk meredam fluktuasi yang terjadi 

pada pendapatan menuju ke arah tingkat pendapatan yang diharapkan.
12

  

 Dari beberapa studi yang membedakan beberapa potensi jenis perataan yang 

berbeda, artikel yang ditulis oleh Eckel memberikan klasifikasi yang lebih mendetail 

mengenai berbagai jenis arus perataan laba. Pembedaan yang pertama dinyatakan antara 

perataan yang dibuat atau disengaja dan perataan alami.  Pembedaan kedua adalah untuk 

mengklasifikasikan perataan yang dibuat atau disengaja tadi menjadi suatu perataan 

artifisial atau perataan nyata. Berbagai jenis perataan ini akan dijelaskan lebih lanjut. 

Perataan yang direncanakan atau disengaja mengacu secara spesifik kepada 

keputusan atau pilihan yang disengaja untuk meredam fluktuasi pendapatan ke suatu 

tingkat tertentu. Oleh sebab itu, perataan yang dibuat atau disengaja ini pada dasarnya 

adalah suatu perataan akuntansi yang menggunakan fleksibilitas yang ada dalam prinsip-

prinsip akuntansi yang berlaku umum dan pilihan-pilihan serta kombinasi-kombinasi 

yang tersedia untuk meratakan laba. Karenanya dan pada dasarnya perataan laba adalah 

suatu bentuk akuntansi yang dirancang.
13

 

Perataan alami berbeda dengan perataan buatan adalah produk alamiah dari 

proses penghasilan laba, dan bukannya hasil dari tindakan yang diambil oleh 

manajemen. Eckel memberikan contoh berikut ini : “ Sebagai contoh, orang akan 
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memiliki ekspektasi bahwa proses penghasilan laba dari suatu perusahaan fasilitas umum 

adalah sedemikian rupa sehingga arus labanya secara alami akan rata”. Perataan yang 

dibuat dapat dicapai baik melalui perataan artificial ataupun perataan nyata. Perataan 

artificial adalah hasil yang diperoleh dari penggunaan manipulasi akuntansi untuk  

meratakan laba, seperti yang diungkapkan oleh Eckel. 

Manipulasi-manipulasi ini tidak mencerminkan peristiwa-peristiwa ekonomi 

yang mendasari atau mempengaruhi arus kas, melainkan menggeserkan biaya dan/atau 

pendapatan dari satu periode ke periode lainnya. Sebagai contoh, sebuah perusahaan 

akan meningkatkan atau menurunkan perataan laba yang dilaporkannya dengan 

mengubah asumsi aktuarianya yang berhubungan dengan biaya pensiun. Terakhir, 

perataan yang sesungguhnya melibatkan pilihan yang disengaja dan perubahan waktu 

dari transaksi yang dapat mempengaruhi arus kas dan mengendalikan peristiwa ekonomi 

yang mendasarinya. Hal ini dapat dilakukan dengan memilih dan mengubah waktu 

pembelian, menyewa produksi, investasi, penjualan, penganggaran modal, penelitian dan 

pengembangan, periklanan dan keputusan-keputusan lainnya.  

Pada dasarnya ini adalah suatu pilihan pelaksanaan bisnis yang secara sengaja 

akan mengubah arus kas dari sebuah perusahaan kearah peredaman fluktuasi dari 

pendapatan. Bentuknya antara lain berupa upaya untuk mengendalikan peristiwa 

ekonomi yang terjadi atau upaya untuk membuat suatu peristiwa ekonomi dengan 

maksud mempengaruhi arus kas dan meratakan laba. Tindakan yang diambil oleh 

manajemen dalam perataan riil dimaksudkan untuk mengubah keputusan produksi 

dan/atau ivestasi perusahaan pada akhir tahun, dengan didasarkan atas pengetahuan 

mengenai bagaimana kinerja perusahaan sampai dengan saat tersebut. Terdapat beberapa 

definisi perataan laba dalam penelitian Wibowo ( 2008 ) : 
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1. Pengurangan fluktuasi dari tahun ke tahun melalui pemindahan earnings dari 

tahun puncak untuk mengurangi periode kesuksesan ( Copeland, 1968;Imhoff, 

1977). 

2. Tindakan yang disengaja untuk melemahkan fluktuasi atas penghasilan yang 

diyakini akan membuat perusahaan menjadi stabil atu normal ( Beidleman, 1973; 

Barnea, Ronen and Sadan, 1975; Moses, 1987; Ma,1987; Albrecht and 

Richardson, 1990). 

3. Kasus khusus atas ketidakcukupan pengungkapan ( disclosure ) dari laporan 

keuangan ( Imhoff, 1981). 

4. Usaha yang disengaja oleh manajemen untuk memberikan sinyal informasi 

kepada pengguna laporan keuangan ( Ronan and Sadan, 1981). 

5. Perangkat yang digunakan manejemn untuk mengurangi variabilitas income yang 

dilaporkan terhadap target yang diharapkan melalui variabel artificial ( akuntansi 

) ( Koch, 1981 ; Fern, Brown and Dickey, 1994 ). 

6. Sinyal dari manajemen dalam memilih metode atau kebijakan akuntansi di dalam 

Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP ) untuk meminimalkan 

fuktuasi yang berdampak pada performa perusahaan di masa datang ( Givoly and 

Ronen, 1981; Ashari, Koh, Tan and  Wong, 1994). 

7. Hal yang biasa dilakukan untuk menyalahgunakan laporan keuangan ( Hector, 

1989 ). 

 Untuk mendapatkan definisi dan gambaran yang lebih jelas mengenai perataan 

laba, Eckel memberikan pendapat bahwa definisi perataan laba tidak dapat dipisahkan 

dari tipe perataan laba.         

2.1.4.3.Tujuan Perataan Laba 
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 Seperti halnya definisi, tujuan dari perataan laba ini juga mendatangkan banyak 

sekali pendapat dari banyak para peneliti terdahulu. Berbagai penelitian yang telah 

dilakukan membuktikan banyak tujuan yang melatarbelakangi terjadinya perataan laba 

pada suatu perusahaan. Menurut Foster (1986) dalam Kustono (2008) , tujuan perataan 

laba adalah sebagai berikut : 

1. Memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan 

tersebut memiliki resiko yang rendah 

2. Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap 

laba di masa yang akan datang 

3. Meningkatkan kepuasan relasi bisnis 

4. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen 

5. Meningkatkan kompensasi bagi manajemen   

2.1.4.4.Alasan Dilakukan Perataan Laba 

 Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa menajer 

melakukan perataan laba. Motivasi yang mendorong dilakukannya perataan laba adalah 

untuk memperbaiki hubungan dengan kreditor, investor dan karyawan, serta meratakan 

siklus bisnis melalui proses psikologis. Sementara itu, Gordon (2004) mengajukan 

proposisi berkaitan dengan perataan laba sebagai berikut:
14

 

1. Kriteria yang digunakan manajemen perusahaan dalam memilih metode 

akuntansi adalah untuk memaksimumkan kepuasan atau kemakmurannya, 

2. Kepuasan merupakan fungsi dari keamanan pekerjaan, level dan tingkat 

pertumbuhan gaji serta level dan tingkat pertumbuhan besaran (size) perusahaan, 
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3. Kepuasan pemegang saham dan kenaikkan performan perusahaan dapat 

meningkatkan status dan reward bagi manajer, 

4. Kepuasan yang sama tergantung pada tingkat pertumbuhan dan stabilitas laba 

perusahaan. 

Alasan lain yang terkait dengan perataan laba adalah sebagai berikut : 

1) Mengurangi total pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. 

2) Meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan karena laba yang stabil 

akan mendukung kebijakan pembayaran dividen yang stabil. 

3) Meningkatkan hubungan antara manajer dan karyawan karena pelaporan laba 

yang meningkat tajam memberi kemungkinan munculnya tuntutan kenaikan gaji 

atau upah. 

4) Siklus peningkatan dan penurunan laba dapat ditandingkan dan gelombang 

optimisme dan pesimisme dapat diperlunak. 

Koch dalam Suwito (2005) menyatakan perataan laba dapat didefenisikan sebagai 

cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan 

agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara artifisial melalui metode 

akuntansi, maupun secara riil melalui transaksi. Menurut Atmini dalam Suwito (2005) 

tindakan perataan laba mempunyai dua tipe yaitu perataan laba yang dilakukan secara 

sengaja oleh manajemen dan perataan laba yang terjadi secara alami. Perataan laba 

secara alami terjadi sebagai akibat dari proses menghasilkan suatu aliran laba yang 

merata, sementara perataan laba yang disengaja dapat terjadi akibat teknik perataan laba 

riil atau teknik perataan laba atifisial. 

Dari berbagai alasan yang telah dijelaskan di atas, para peneliti memiliki 

kecenderungan untuk mengacu pada alasan yang dikemukakan oleh Edy dan Arleen 

(2005). Mereka mengungkapkan dengan adanya praktek perataan laba, yaitu : 
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1. Skema kompensasi manajemen dihubungkan dengan kinerja perusahaan yang 

disajikan dalam laba akuntansi yang dilaporkan, karena itu setiap fluktuasi 

dalam laba akan berpengaruh langsung terhadap kompensasi. 

2. Fluktuasi dalam kinerja manajemen dapat mengakibatkan intervensi pemilik 

untuk mengganti manajemen dengan cara pengambilalihan atau penggantian 

untuk mengganti manajemen secara langsung. Dengan adanya alasan adanya 

ancaman penggantian ini, maka manajemen terdorong untuk membuat laporan 

yang sesuai dengan keinginan pemilik. 

2.1.4.5. Jenis Perataan Laba 

Ada dua jenis perataan laba, yaitu :
15

 

1) Intentional atau designed smoothing Intentional atau designed smoothing ialah 

keputusan atau pilihan yang dibuat untuk mengatur fluktuasi earnings pada level 

yang diinginkan. Designed smoothing dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu artificial 

smoothing ( perataan laba artificial) dan real smoothing (perataan laba riil). 

2)  Natural smoothing adalah income generating process yang natural, bukan hasil 

dari tindakan yang diambil oleh manajemen. 

Dan penjelasan tipe perataan laba dapat memperjelas kerangka ide dan definisi 

operasional perataan laba yang di perkenalkan oleh Eckel: 
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Gambar 2.1 

Tipe Perataan Laba 

Sumber: Norm Eckel, 1981. The Income Smoothing Hypothesis vol.17 

2.1.4.6. Teknik Perataan Laba 

Berbagai tehnik yang digunakan dalam melakukan perataan laba antara lain : 

1) Perataan melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi. Pihak 

manajemen dapat menentukan atau mengendalikan waktu transaksi melalui 

kebijakan manajemen sendiri (accruals), misal : pengeluaran biaya riset dan 

pengembangan. Selain itu banyak juga perusahaan yang menerapkan kebijakan 

diskon dan kredit sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah 

piutang dan penjualan pada bulan terakhir tiap kuarter, sehingga laba kelihatan 

lebih stabil pada periode tertentu.  

2) Perataan melalui alokasi untuk beberapa periode tertentu. Manajer memiliki 

kewenangan untuk mengalokasikan pendapatan atau beban untuk periode 

tertentu. Misalnya, jika penjualan meningkat maka manajemen dapat 

membebankan biaya riset dan penelitian serta amortisasi goodwill pada periode 

itu untuk menstabilkan laba.  

3) Perataan melalui klarifikasi, manajemen memiliki kewenangan dan kebijakan 

sendiri untuk mengklarisifikasikan pos-pos rugi laba dalam kategori yang 

berbeda. Misalnya jika pendapatan non operasi sulit didefinisikan maka manajer 

dapat mengklarifikasikan pos itu pada pendapatan operasi atau pendapatan non 
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operasi. Dan hal itu dapat digunakan sewaktu-waktu untuk meratakan laba 

melihat kondisi pendapatan periode itu. 
16

 

 Teknik-teknik itu memang mungkin untuk dilakukan karena Prinsip Akuntansi 

Berterima Umum (PABU) memberikan berbagai pilihan dalam mencatat berbagai 

pilihan dalam mencatat berbagai peristiwa keuangan. Manajemen memiliki 

keleluasaan untuk mengganti satu metode ke metode lainya. 

2.1.4.7.Terjadinya Perataan Laba 

Perataan laba dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu: 

1. Manajemen dapat menentukan waktu terjadinya kejadian tertentu melalui 

kebijakan yang dimiliki (misalnya biaya riset dan pengembangan) untuk 

mengurangi variasi laba yang dilaporkan. Sebagai alternatif manajer juga dapat 

menentukan waktu pengakuan kejadian tersebut. Jadi perataan laba dapat 

dilakukan dengan pengendalian saat terjadinya atau saat pengakuan suatu 

kejadian. 

2. Mengubah metode akuntansi, dalam hal ini manajer dapat mengalokasikan 

pendapatan atau biaya tertentu untuk beberapa periode akuntansi. 

3. Manajer memiliki kebijakan sendiri dalam mengklasifikasikan pos-pos laba rugi 

tertentu kedalam kategori berbeda. Contohnya pendapatan dan biaya yang tidak 

berulang-ulang dapat diklasifikasikan sebagai ordinary / extraordinary item 

untuk menimbulkan kesan yang lebih merata pada ordinary income yang 

dilaporkan.  

2.1.4.8.Faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba 
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Berdasarkan pengaruh perataan laba terhadap kekayaan manajemen, maka dapat 

disimpulkan bahwa faktor-faktor pendorong perataan laba merupakan cerminan dari 

berbagai upaya manajemen untuk menghindari konflik dengan pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dengan perusahaan. Perataan laba dapat dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yang mendorong manajer untuk melakukan perataan laba. Banyak penelitian 

empiris terdahulu telah menguji faktor-faktor tersebut untuk beberapa faktor masih 

disimpulkan berpengaruh dan tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Berikut ini 

disajikan penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

dan tidak mempengaruhi perataan laba. 

Tabel 2.1 

 

Sumber : Jurnal Muhammad Yusuf & Soraya (2004), Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Asing Dan Non Asing Di Indonesia. 

Tabel 2.2 
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Sumber : Jurnal Muhammad Yusuf & Soraya (2004), Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Praktik Perataan Laba Pada Perusahaan Asing Dan Non Asing Di Indonesia. 

Penelitian ini akan menguji beberapa faktor yang diduga mempengaruhi perilaku 

perataan laba : 

 

1. Ukuran Perusahaan (SIZE) 

 Pada awalnya, ukuran perusahaan dapat dijadikan parameter dalam 

menganalisa pengaruhnya terhadap perataan laba, terkait dengan adanya asumsi 

bahwa perusahaan yang besar diidentikkan dengan aktiva yang besar pula dan 

perusahaan yang tidak besar tidak selamanya diidentikkan dengan padat modal, 

tetapi bisa jadi padat karya. Dengan demikian dimungkinkan adanya komponen lain 

yang dapat dijadikan parameter dalam mengukur besarnya perusahaan, yaitu nilai 

pasar saham ( Juniarti dan Corolina, 2005). Hal ini Kustiani (2006) memberikan 

batasan besaran sebuah perusahaan berdasarkan atas total aktiva, yaitu: 

1) Perusahaan dikategorikan besar jika memiliki total aktiva diatas 25 milyar. 

2) Perusahaan menengah memiliki total aktiva diantara 10 sampai 20 milyar 

3) Perusahaan kecil memiliki total aktiva dibawah 10 milyar. 
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 Ukuran Perusahaan (size) umumnya dinilai dari besarnya aktiva perusahaan. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil 

perusahaan yang menurut berbagai cara, antara lain : total aktiva, log size, dan lain-lain. 

Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar 

(large firm), perusahaan menengah (medium firm) dan perusahaan kecil (small firm). 

Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total asset perusahaan ( Suwito, 2005) 

 Menurut Mastika ( 2005), ukuran perusahaan dapat dinyatakan dalam total 

aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aktiva, penjualan dan 

kapitalisasi pasar, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ketiga variabel 

ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa 

besar perusahaan. Semakin besar aktiva, maka semakin banyak modal yang ditanam. 

Semakin banyak penjualan maka semakin banyak perputaran uang. Semakin besar 

kapitalisasi pasar, maka semakin dikenal masyarakat. Dari ketiga variabel ini, nilai 

aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai kapitalisasi pasar dan penjualan 

dalam mengukur ukuran perusahaan. 

 Kusumo (2007) berpendapat bahwa perusahaan besar akan mampu 

mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat mengakses ke pasar modal dengan 

lebih mudah jika dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Perusahaan yang dapat 

dengan mudah mengakses ke pasar modal maka perusahaan tersebut akan mampu 

mendapatkan dana dalam waktu yang relatif cepat. Oleh karena itu, perusahaan dengan 

ukuran yang lebih besar diperkirakan akan memiliki kemampuan untuk menghasilkan 

arus kas yang lebih besar sehingga akan mampu membayar deviden yang lebih tinggi 

dan dapat meningkatkan laba dibandingkan dengan perusahaan kecil.  

2. Net Profit Margin (NPM) 
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Marjin laba bersih ini diduga mempengaruhi perataan laba, secara logis marjin ini 

terkait langsung dengan objek perataan laba. Beattie dkk. (1994) dalam Hanna Meilani 

Salno dan Zaki Baridwan (2000), menginvestigasi penggunaan berbagai instrumen 

laporan keuangan, seperti metode depresiasi, perubahan kebijakan akuntansi, dan 

extraordinary items untuk meratakan penghasilan. Secara logis, NPM dapat 

merefleksikan motivasi manajer untuk meratakan laba. Laba setelah pajak merupakan 

laba yang dikembalikan kepada pemilik (pemegang saham) setelah semua biaya 

dikurangkan, pembayaran bunga diterima atau dibayar dan pajak dilunasi. Rasio net 

profit margin mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. 

Rasio ini memberi gambaran tentang laba untuk para pemegang saham sebagai 

prosentase dari penjualan. Rasio net profit margin ini mengukur seluruh efisiensi, baik 

produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga maupun manajemen 

pajak. 

 

3. Operating Profit Margin (OPM) 

Variabel tambahan dalam penelitian ini secara logis mempengaruhi perataan laba 

karena variabel laba operasi berkaitan dengan laba perusahaan..  Manajer terdorong 

melakukan perataan laba melalui marjin laba operasi ini karena item-item lain diluar laba 

operasi (extraordinary items, pembayaran deviden, biaya bunga dan pajak) merupakan 

item yang tidak rutin terjadi dalam perusahaan. Sehingga manajer hanya  melakukan 

perataan laba melalui item-item marjin laba operasi perusahaan. Dengan kata lain 

perataan pada marjin operasi ini dilakukan manajemen tanpa memperhatikan pendapatan 

dan beban diluar usaha, pendapatan deviden, biaya bunga, extraordinary items serta 
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pajak penghasilan. Laba operasi (laba kotor) merupakan nilai dari penjualan (bersih dari 

PPN atau pajak penjualan) dikurangi biaya produksi (disebut juga biaya langsung : 

BBB,BTK, BOP). Laba kotor ini harus dibayarkan untuk biaya overhead, bunga, dan 

pajak serta masih tersisa cukup bagi para pemilik (pemegang saham) agar mereka tetap 

mau mendukung operasi perusahaan. Peran manajemen adalah mempertahankan atau 

menurunkan prosentase laba kotor melalui penekanan item-item laba kotor (Harga pokok 

penjualan, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum) sehingga pos laba operasi 

(laba usaha) dapat dikendalikan fluktuasinya. 

OPM =   Laba Operasi 

      Penjualan 

4. Return on asset (ROA) 

Return on Assets (ROA) merupakan ukuran penting untuk menilai sehat atau 

tidaknya perusahaan, yang mempengaruhi investor untuk membuat keputusan. 

Perusahaan yang memiliki ROA yang lebih tinggi cenderung melakukan perataaan laba 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih rendah karena manajemen tahu akan 

kemampuan untuk mendapatkan laba pada masa mendatang sehingga memudahkan 

dalam menunda atau mempercepat laba (Assih dkk., 2000), sedangkan White (2004) 

menemukan bukti bahwa perusahaan yang ROA menurun cenderung pula untuk 

melakukan tindakan yang sama. Dapat diduga bahwa fluktuasi laba yang akan memberi 

dampak pada  makin rendah atau menurunnya profitabilitas akan mendorong manajer 

untuk meratakan labanya. Return on asset (ROA) yang diukur dari rasio antara laba 

bersih setelah pajak dan total aktiva. 

  ROA =     LABA BERSIH SEBELUM PAJAK  

     TOTAL AKTIVA 

5. Return On Equity (ROE) 
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Rentabilitas modal sendiri dalam hal ini adalah pengembalian atas ekuitas saham 

biasa digunakan untuk mengukur tingkat laba yang dihasilkan dari investasi pemegang 

saham. Investor memandang bahwa return on equity merupakan indikator profitabilitas 

yang penting, karena return on equity merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan 

manajemen dalam rangka melakukan tugasnya yakni menghasilkan keuntungan yang 

maksimal bagi para pemilik modal.  Menurut Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti 

(2007;74),  “Return on equity merupakan rasio untuk mengukur seberapa banyak 

keuntungan (laba) yang menjadi hak pemilik modal sendiri.” Sedangkan menurut Susan 

Irawaty (2006;61), “Return on equity atau yang sering disebut dengan rate of return on 

net worth, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan 

dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan 

tersebut.”  

Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan, bahwa return on equity adalah 

rasio yang digunakan oleh para investor untuk melihat sejauhmana perusahaan dapat 

memberikan keuntungan di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, dengan 

return on equity yang tinggi, perusahaan memiliki peluang untuk memberikan 

pendapatan yang besar bagi para pemegang saham. Dalam hal ini akan berdampak pada 

peningkatan harga saham. 

ROE =   Laba Bersih Setelah Pajak  

Total Equity 

6. Financial Leverage (lev)  

Menurut Brigham (2004:213) “leverage keuangan (financial leverage) 

merupakan penggunaan utang untuk meningkatkan laba”. Penggunaan utang dalam 

investasi sebagai tambahan untuk mendanai aktiva perusahaan diharapkan dapat 

meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh pemilik perusahaan, karena aktiva 
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perusahaan digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan yang 

tujuannya untuk menghasilkan laba. Selain itu ada dua alasan yang dikemukakan oleh 

Brigham mengenai alasan mengapa penggunaan utang ataupun financial leverage lebih 

menguntungkan, yakni (1) bunga merupakan pengurang pajak sementara dividen untuk 

pemegang ekuitas bukan, serta (2) karena bunga merupakan pengurang pajak, laba yang 

tersedia untuk pemegang ekuitas menjadi lebih besar. 

Merupakan rasio yang mengukur sebagaimana perusahaan dibelanjai dengan 

utang, yaitu bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Semakin tinggi 

utang perusahaan yang berarti semakin tinggi pula resiko perusahaan terutama terhadap 

ketidakmampuan membayar pokok dan bunga pinjaman. perusahaan dengan leverage 

operasi rendah memiliki resiko kecil, sebaliknya perusahaan dengan leverage operasi 

tinggi memiliki resiko besar jika perekonomian menurun tetapi memiliki kesempatan 

untuk memperoleh laba besar bila kondisi perekonomian membaik. kondisi ini memberi 

peluang bagi manajer untuk melakukan perataan laba agar terlihat bahwa kondisi 

perusahaan sedang membaik, sehingga memiliki kemampuan yang lebih besar dalam 

mencetak laba. 

Menurut Brigham (2001:86) ”rasio total hutang terhadap total aktiva, yang pada 

umumnya disebut rasio hutang (debt ratio), mengukur persentase dana yang disediakan 

oleh kreditur”. Hal tersebut mencerminkan bagaimana perusahaan didanai atau dengan 

kata lain bagaimana perusahaan mendanai total asetnya melalui pendanaan hutang. 

Karena financial leverage merupakan suatu alat sebagai pengungkit keuangan melalui 

hutang yang bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian investasi, maka rasio hutang 

dapat digunakan sebagai rasio yang mewakili financial leverage, karena pada dasarnya 

pendanaan melalui hutang ditujukan untuk mendanai aset produktif perusahaan. Adapun 

cara menghitungnya adalah sebagai berikut : 

 Analisis Perataan..., Rika Insany Arief, Ak.-Ibs, 2010



 

Debt To Total Assets =    Total Hutang 

Total Aset 

2.2 Peneliti Sebelumnya dan Pengembangan Hipotesis 

. Penelitian mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Edy dan Arleen (2005), 

Masodah (2007), Wibowo (2008), Asih dan Gudono (2000), Jatiningrum (2000), Salno 

dan Baridwan (2000), Yulianto (2007), Syahriana (2006) dan Igan Budiasih (2006). 

Penelitian Edy dan Arleen dilakukan terhadap perusahaan manufaktur dan non 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2000-2002. Dalam penelitian 

tersebut tindakan perataan laba sebagai variabel dependen sedangkan ukuran perusahaan, 

jenis usaha, profitabilitas perusahaan, leverage operasi perusahaan dan net profit margin 

sebagai variabel independen. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari jenis usaha, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, 

leverage operasi perusahaan, dan net profit margin terhadap tindakan perataan laba.  

Masodah melakukan penelitian pada sektor industri perbankan dan lembaga 

keuangan lainnya dari tahun 1992-2004. Dalam penelitian tersebut ukuran perusahaan, 

bonus plan, leverage yang diproksikan dengan rasio hutan modal, dan profitabilitas 

digunakan sebagai variabel independen. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan, bonus plan, dan profitabilitas tidak mempengaruhi perataan laba hanya 

leverage yang mempengaruhi perataan laba.  

Wibowo meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi praktek perataan laba pada 

perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEJ dari tahun 2004-2006 dengan 

ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, net profit margin, kinerja masa kini, dan 

tingkat leverage sebagai variabel independen. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa 

secara serentak dan secara parsial ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, net profit 
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margin, kinerja masa kini, dan tingkat leverage perusahaan berpengaruh terhadap 

tindakan perataan laba. 

Asih dan Gudono (2000), meneliti faktor–faktor yang dapat dikaitkan dengan 

terjadinya praktik perataan laba dengan mengambil sampel perusahaan publik yang 

terdaftar di BEJ. Ketiga variabel independen yang diuji, yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas perusahaan dan leverage operasi perusahaan. Hasil penelitian menemukan 

bahwa hanya variabel leverage operasi perusahaan saja yang memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap praktik perataan laba yang dilakukan perusahaan publik di Indonesia.  

Jatiningrum ( 2000 ), meneliti faktor – faktor yang mempengaruhi praktik 

perataan laba pada perusahaan publik yang terdaftar di BEJ. Faktor – faktor idenpenden 

yang dimasukkan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, profitabilitas 

perusahaan dan sektor industri. Hasil penelitian ini adalah bahwa hanya variabel 

profitabilitas yang merupakan faktor pendorong dilakukanya praktik perataan laba.  

 Salno dan Baridwan (2000) yang menyatakan bahwa faktor–faktor besaran 

perusahaan, Net Profit Margin, kelompok usaha dan winner atau losser stocks secara 

signifikan tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba, dan tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan return antara perusahaan yang melakukan praktik perataan 

laba dengan yang tidak melakukan praktik perataan laba, serta tidak ada perbedaan 

resiko antara perusahaan yang melakukan perataan laba.  

Penelitian menurut Yulianto (2006) melakukan penelitian pada perusahaan go 

public di Bursa Efek Jakarta (2003-2005). Dari pengujian statistik terhadap hipotesis 

penelitian pertama menghasilkan kesimpulan bahwa faktor-faktor NPS, OPM, NPM, 

DKU1 dan DKU 2 dan WLS, secara keseluruhan tidak signifikan mempengaruhi praktik 

perataan laba. Begitu juga hasil secara parsial tidak ada satu pun variabel yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba.  Hipotesis kedua yang 
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menyatakan bahwa tidak ada perbedaan return antara perusahaan yang melakukan 

praktik perataan laba dengan perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba 

diterima oleh hasil penelitian ini. Hasil menunjukkan bahwa return saham pada 

perusahaan yang melakukan perataan laba hampir sama dengan return saham pada 

perusahaan yang tidak melakukan perataan laba. Hipotesis ketiga yang menyatakan 

bahwa tidak ada perbedaan risiko antara perusahaan yang melakukan praktik perataan 

laba dengan perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba diterima oleh hasil 

penelitian ini. Hal ini berarti risiko yang diperkirakan pada perusahaan yang melakukan 

perataan laba cenderung sama dengan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba. 

Penelitian ini juga merupakan perluasan dari penelitian Syahriana (2006). 

Penelitian Nani Syahriana (2006) menguji empat faktor yang dianggap mempengaruhi 

perataan laba. Adapun faktor tersebut meliputi besaran perusahaan, Net Profit Margin, 

Operating Profit Margin, dan Return On Asset. Variabel terikatnya adalah perataan laba. 

Sampel yang digunakan adalah 73 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta, yang dipilih dengan metode purposive judgement sampling. Dalam hasilnya 

tersebut menyatakan bahwa semua hasil uji hipotesis penelitian ini yang tidak signifikan 

atau tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba mungkin hal tersebut dipengaruhi 

oleh indeks Eckel (1981) yang kurang sensitif untuk menentukan status perata atau 

bukan perata laba. Peneliti menambahkan variabel independen yang telah diuji dalam 

penelitian Igan Budiasih yaitu Financial Leverage Igan Budiasih  menguji empat faktor 

yang dianggap mempengaruhi perataan laba yaitu ukuran perusahaan, Profitabilitas, 

Financial Leverage, dan Dividend Payout Ratio. Dalam hasilnya menyatakan bahwa 

untuk membahas hipotesis pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan, profitabilitas, financial leverage,dan dividend payout ratio 

berpengaruh positif signifikan terhadap praktik perataan laba, maka dilakukan uji t 
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.dengan hasil Ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap 

praktik perataan laba (X1), profitabilitas mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap praktik perataan laba (X2), financial leverage (X3) tidak mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap praktik perataan laba, dividend payout ratio (X4) mempunyai 

pengaruh positif signifikan terhadap praktik perataan laba. Penelitian ini menguji 

kembali penelitian Nani Syahriana (2006) dengan menambahkan variabel dan tahun 

yang berbeda yaitu tahun 2006-2008, dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih 

baik karena pada tahun tersebut kondisi ekonomi sudah mulai stabil dan untuk 

mengidentifikasi variabel baru yang diduga mempengaruhi tindakan perataan laba.  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini 

menggunakan variabel ukuran perusahaan, net profit margin, operating profit margin, 

return on assets, return on equity, dan financial leverage. Dan juga penelitian ini 

menggunakan sampel perusahaan industri barang konsumsi, rentang waktu 3 tahun yaitu 

dari tahun 2006 sampai dengan 2008. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan di 

sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena 

peneliti menguji pengaruh status perataan laba terhadap kinerja saham serta untuk 

kemudahan dalam memperoleh data. Bursa Efek Indonesia (BEI) dipilih sebagai 

narasumber dalam penelitian ini karena berdasarkan logika Bursa Efek Indonesia (BEI) 

merupakan bursa yang paling besar dan representatif di Indonesia 

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka dibutuhkan hipotesa mengenai 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada perusahaan dan literatur 

yang telah disebutkan dalam uraian sebelumnya. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi 

praktik perataan laba terangkum dalam bentuk hipotesis null. Berikut ini hipotesa 

alternatif: 
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H01  : Ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Ha1  : Ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba 

pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

H02  : Net profit margin (NPM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan 

laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Ha2 : Net profit margin (NPM) berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba 

pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

H03  : Operating profit margin (OPM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Ha3  : Operating profit margin (OPM) berpengaruh secara signifikan terhadap perataan 

laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

H04  : Return on asset (ROA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan 

laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Ha4 : Return on asset (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba 

pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

H05  : Return on equity (ROE) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan 

laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Ha5 : Return on equity (ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba 

pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

H06  : Financial Leverage (LEV) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Ha6 : Financial Leverage (LEV)  berpengaruh secara signifikan terhadap perataan 

laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 
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H07 : Besaran perusahaan, Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return On 

Asset, Return On Equity dan Financial Leverage tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar 

di BEI. 

Ha7 : Besaran perusahaan, Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return On 

Asset, Return On Equity dan Financial Leverage berpengaruh secara signifikan 

terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

 

 

 

 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran Mekanisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Ukuran 

Perusahaan 

Net Profit 

Margin Status Perusahaan 

0 = Perusahaan bukan 

perata laba 

1 = Perusahaan perata 

laba 

 

Laporan  

Keuangan 

Operating 

Profit Margin 

Return On 

Asset 

Return 

On Asset 

Financial 

Leverage 

 Analisis Perataan..., Rika Insany Arief, Ak.-Ibs, 2010



 

 

 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran Mekanisme 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Keenam variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah, pertama besaran 

perusahaan yang diukur dari total aktiva yang dimiliki masing-masing perusahaan. 

Kedua, Net Profit Margin yang merupakan marjin dari laba bersih setelah pajak dibagi 

dengan total penjualan. Ketiga, Operating Profit Margin merupakan majin atas laba 

operasi dibagi dengan total penjualan. Keempat, Return On Asset yang merupakan laba 

bersih sebelum pajak dibagi dengan total aktiva. Kelima, Return On Equity yang 

merupakan laba bersih setelah pajak dibagi dengan total equity. Keenam , Financial 

Leverage yang merupakan total utang dibagi dengan total aktiva.  

BAB 3 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

Dalam penulisan ini, populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

tergolong dalam perusahaan go public yang bergerak dalam sektor industri barang 

konsumsi dan  terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dipilihnya Bursa Efek Indonesia 

sebagai tempat penelitian karena BEI merupakan bursa yang pertama di Indonesia yang 

dianggap memiliki data yang lebih lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. Maka 

penelitian ini menggunakan sampel 32 sesuai dengan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yang bersifat data sekunder melalui pembacaan laporan publikasi 
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perusahaan yang terkait, maka penulis melakukan studi literatur di perpustakaan 

Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) yang bertempat di Jl. Kemang 

Raya no. 35 Kebayoran baru, Jakarta Selatan.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1. Data Yang Dihimpun 

 Data tersebut berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber 

yang ada yaitu yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data 

tersebut melalui laporan publikasi perusahaan yang telah go public dengan periode 

laporan publikasi Desember 2006 hingga Desember 2008 di dapat dari Bursa Efek 

Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah 

data dari luar perusahaan/lembaga atau yang berasal dari tinjauan pustaka serta literatur 

dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, ataupun internet.  

 

3.2.2. Metode Pengumpulan Sampel 

 Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

Purposive sampling, yaitu teknik yang termasuk ke dalam katagori non probability 

sampling. Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu sesuai dengan yang dikehendaki dalam suatu penelitian. Teknik ini dipilih untuk 

memberikan hasil penelitian yang dapat dibandingkan secara adil dan merata antar 

perusahaan yang menjadi objek penelitian ini.  

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data 

 Berdasarkan Indonesian Capital Market Directory dan situs resmi
17

 yang di dapat 

32 perusahaan yang bergerak dalam sektor industri barang konsumsi hingga tahun 2008. 

                                                           
17 http // www .idx.co.id. 
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Tabel 3.1 menyajikan daftar Emiten yang bergerak di sektor industri barang konsumsi 

hingga tahun 2008. Penyeleksian sampel penelitian menggunakan teknik purposive 

sampling dimana terdapat kriteria-kriteria tertentu. Kriteria dalam penentuan sampel 

berdasarkan teknik purposive sampling antara lain : 

1. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI dari tahun 2006-2008. 

2. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan pada tahun terakhir, yaitu 

2006, 2007, 2008. 

3. Perusahaan yang tidak melakukan akuisisi atau merger selama periode 

pengamatan. Bila perusahaan melakukan akusisi dan merger selama periode 

pengamatan akan mengakibatkan variabel-variabel dalam penelitian mengalami 

perubahan yang tidak sebanding dengan periode sebelumnya. Sedangkan bila 

suatu perusahaan dilikuidasi maka hasil penelitian tidak akan berguna karena 

perusahaan tersebut di masa yang akan datang tidak lagi beroperasi. 

4. Perusahaan yang laporan keuangannya dari tahun 2006-2008 tidak berturut-turut 

merugi. 

 Berdasarkan karakteristik pemilihan sampel diatas diperoleh perusahaan yang 

akan digunakan sebagai sampel penelitian. Table 3.1. berikut ini menyajikan hasil seleksi 

sampel dengan metode purposive judgement sampling. 

      Tabel 3.1 

Seleksi Sampel 

Keterangan                          

Jumlah 

Jumlah sampel awal        32 

Pelanggaran kriteria I 

 Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI dari tahun 2006-2008  0 
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Pelanggaran kriteria II 

 Perusahaan tersebut tidak menerbitkan laporan keuangan pada   

 tahun terakhir, yaitu 2006, 2007, 2008    0 

Pelanggaran kriteria III 

 Emiten yang melakukan akuisisi atau merger minimal sekali selama  

tahun 2006 – 31 Desember 2008, melakukan restrukturisasi,dan  

mengalami perubahan kelompok usaha.    1 

Pelanggaran kriteria IV 

 Emiten yang berturut-turut merugi     1 

                  30 

 

Jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 30 perusahaan dari seluruh 

perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama kurun waktu 2006-2008. 

Selanjutnya seluruh sampel diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam kelompok perata dan 

kelompok bukan perata. 

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas ditemukan perusahaan yang akan menjadi 

sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 Tabel 3.2 

 Nama Perusahaan populasi 

  

No. Nama Perusahaan 

1 PT. Aqua Golden Mississippi Tbk 

2 PT. Cahaya Kalbar Tbk 

3 PT. Davomas Abadi Tbk 

4 PT. Delta Djakarta Tbk 

5 PT. Multi Bintang indoesia TBk 

6 PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk 

7 PT. Sekar Laut Tbk 

8 PT. Siantar TOP Tbk 

9 PT. Ultra Jaya Milk Tbk 

10 PT. Mayora Indah Tbk 

11 PT. Unilever Indonesia Tbk 

12 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 
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13 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk 

14 PT. Gudang Garam Tbk 

15 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk 

16 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 

17 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk 

18 PT. Merck Tbk 

19 PT. Indofarma (PERSERO) Tbk 

20 PT. Kalbe Farma Tbk 

21 PT. Kimia Farma (PERSERO) Tbk 

22 PT. Prydam Farma Tbk 

23 PT. Schering-Plough Indonesia Tbk 

24 PT. Mustika Ratu Tbk 

25 PT. Mandom Indonesia Tbk 

26 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk 

27 PT. Kedaung Indah Can Tbk 

28 PT. Langgeng Makmur Industri Tbk 

29 PT. Tempo Scan Pacific Tbk 

30 PT. Taisho Pharmaceutical Indo (SQBI) 

  

 

3.3. METODE ANALISIS DATA 

3.3.1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis-

hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Pengolahan data diawali dengan jumlah 

sampel yang telah diseleksi diklasifikasikan ke dalam kelompok perata dan bukan perata 

menggunakan Income Smoothing Index. . Data kemudian diolah dengan menggunakan  

Eviews versi 6. Pengolahan data statistik  tersebut dilakukan untuk pengujian asumsi 

klasik agar model regresi yang dibangun memenuhi sifat BLUE (Best Linear Unbiased 

Estimator). Jika sifat BLUE telah terpenuhi maka model regresi telah dianggap layak 

untuk memprediksi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Data yang akan 

diteliti dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode data panel, yakni data 
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gabungan antara data silang (cross section) dengan data runtut waktu (time series) 

(Winarno, 2009). 

Secara umum penggunaan data panel akan menghasilkan intersep atau slope 

koefisien yang berbeda pada setiap perusahaan dan setiap periode waktu. Oleh karena 

itu, yang model yang pertama adalah model perhitungan income smoothing.Berdasarkan 

income smoothing index, perusahaan diklasifikasikan sebagai perusahaan perata laba bila 

memperoleh income smoothing index lebih dari satu.  Langkah-langkah yang dilakukan 

untuk perhitungan index smoothing adalah sebagai berikut : 

a. Menghitung means of sales dan means of earnings 

b. Menghitung standard deviation of sales dan standard deviation of earnings 

c. Menghitung coefficients of variations of sales ( CVi sales ) dan menghitung 

coefficients  of variations of earnings ( CVi earnings ) perusahaan yang diteliti 

d. Dengan diperolehnya CVi sales dan CVi earnings, maka perhitungan index 

smoothing perusahaan yang diteliti dapat dilakukan.  

Hasil perhitungan coefficients of variations mencerminkan tingkat keseragaman 

atau fluktuasi data yang ada selama kurun waktu pengamatan. Oleh karena itu semakin 

kecil nilai coefficients of variations berarti semakin seragam nilai data atau fluktuasi data 

rendah, sedangkan semakin besar nilai coefficient of variations berarti semakin tidak 

seragam data atau fluktuasi data yang diteliti tinggi. Jadi besarnya nilai coefficient of 

variation of sales akan mencerminkan tingkat keseragaman atau fluktuasi data sales dari 

masing-masing perusahaan pada kurun waktu penelitian, sedangkan nilai coefficient of 

variation of earnings akan mencerminkan tingkat keseragaman atau fluktuasi data 

earnings dari masing-masing perusahaan yang diteliti. Perusahaan dikatakan melakukan 

praktik perataan laba apabila mempunyai nilai coefficient of variation of sales lebih besar 
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dari coefficient of variation of earnings atau mempunyai nilai index smoothing lebih 

besar dari satu. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut mempunyai coefficient of 

variation of sales lebih besar dari coefficient of variation of earnings atau mempunyai 

coefficient of variations of earnings lebih kecil atau sama dengan coefficient of variation 

of sales. Dengan kata lain perusahaan yang mempunyai nilai index smoothing lebih besar 

dari satu akan mempunyai nilai coefficient of variation of sales lebih besar dari nilai 

coefficient of variation of earnigs yang lebih seragam (fluktuasi kecil) dibandingkan 

dengan tingkat keseragaman data sales. 

Adapun untuk menghitung income smoothing index dapat menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

      CV¡ sales 

ISi = ---------------------- 

CV¡ earnings  

Dimana: 

ISi = Income Smoothing Index. 

CV¡ sales = Coefficients of variation of sales. 

CV¡ earnings = Coefficients of variation of earnings. 

Berdasarkan indeks Eckel (1981) suatu perusahaan diklasifikasikan ke dalam kelomopk 

perata apabila: 

CV¡ sales > CV¡ earnings 

Untuk Coefficients of Variation (CV) dari sales dan earning dapat dihitung sebagai 

berikut: 

          σI sales             σΙ earnings 

CV¡ sales = ------------- dan: CV¡ earnings = ----------------- 

                   Xi sales                                     |Х¡|earnings 
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Dimana: 

σΙ sales = standard deviation of sales. 

σΙ earnings = standard deviation of earnings. 

Х¡ sales = means of sales. 

|Χ¡|earnings = means of earnings. 

Ashari, dkk (1994) dalam Jatiningrum (2007) mengemukakan alasan mengapa 

indeks Eckel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih sebagai petunjuk terjadi atau 

tidaknya perataan laba. Adapun alasan yang dikemukakan antara lain : 

a) Objektif dan berdasarkan pada statistik dengan pemisahan yang jelas antara 

perusahaan yang melakukan perataan laba dan yang tidak melakukan.  

b) Mengukur terjadinya praktik perataan laba tanpa memaksakan prediksi 

pendapatan, pembuatan model yang diharapkan, pengujian biaya atau 

pertimbangan yang subjektif. 

c) Mengukur perataan laba dengan menjumlahkan pengaruh dari beberapa variabel 

perata laba yang potensial dan menyelidiki pola perilaku perataan laba selama 

periode waktu tertentu.  

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder perusahaan yang 

terdaftar di BEI adalah sebagai berikut : 

1. Total aktiva tahun 2006-2008 

2. Laba bersih setelah pajak tahun 2006-2008 

3. Laba bersih sebelum pajak tahun 2006-2008 

4. Laba Operasi tahun 2006-2008 

5. Penjualan Bersih 2006-2008 

6. Net Profit Margin tahun 2006-2008 

7. Operating Profit Margin tahun 2006-2008 
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8. Return On Asset tahun 2006-2008 

9. Return On Equity tahun 2006-2008 

10. Financial Leverage tahun 2006-2008 

3.3.2. Identifikasi dan pengukuran Variabel 

1. Variabel tidak bebas ( Dependen variabel ) 

 Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah perataan laba yang diukur 

dengan indeks Eckel. Penggunaan indeks ini dapat diketahui perusahaan melakukan 

perataan laba atau tidak. 

2. Variabel bebas ( independen variabel ) 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel besaran perusahaan akan 

menggunakan nilai rupiah (Rp) dan ln total aktiva sebagai ukurannya. 

b) Net Profit Margin (NPM) yang diukur dengan rata-rata dari rasio laba bersih 

setelah pajak (LBSP) dibagi total penjualan selama tiga tahun. 

c) Operating profit margin (OPM) yang diukur dari rasio antara laba operasi dengan 

total penjualan. 

d) Return on asset (ROA) yang diukur dari rasio antara laba bersih sebelum pajak 

dan total aktiva. 

e) Return on equity (ROE) yang diukur dari rasio antara laba bersih setelah pajak 

dan total equity. 

f) Financial leverage diukur dengan rasio antara total utang dengan total aktiva. 

Financial leverage diproksikan dengan Debt to total Assets. 

3.3.3. Teknik Pengujian Statistik 

Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 29 perusahaan yang 

kemudian dikelompokkan menjadi perusahaan yang melakukan peraatan laba dan 
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yang tidak melakukan perataan laba. Untuk menguji perusahaan yang dipilih, 

maka digunakan metode statistik deskriptif yang meliputi rata-rata dan distribusi 

frekuensi.  

Setelah data terkumpul kemudian langkah-langkah berikutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Memisahkan perusahaan yang melakukan perata dan tidak dengan menggunakan 

indeks Eckel. Untuk itu perlu dilakukan : 

a) Menghitung CVi Sales dan CVi Earnings untuk masing-masing sampel. 

b) Setelah CVi Sales dan CVi Earnings diketahui, terhadap masing-masing 

perusahaan akan diberi status. Untuk perusahaan dengan CVi Sales > CVi 

Earnings diberi status 1 yang berarti perusahaan tersebur telah melakukan 

perataan laba dan untuk perusahaan dengan CVi Sales < CVi Earnings diberi 

status 0 yang berarti perusahaan tersebut tidak melakukan perataan laba. 

2. Analisa Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik perusahaan yang 

dijadikan sampel. Pengujian dengan menggunakan statistik deskriptif meliputi 

nilai maksimum, nilai minimum, dan rata-rata. 

3. Analisa Hasil Pengujian Multivarite Test 

Pengujian multivariate dilakukan menggunakan program Eviews 6.0 yang akan 

menghasilkan nilai Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test yang 

selanjutnya akan digunakan untuk menentukan pengaruh variabel size, npm, 

opm, roa, roe, dan lev  secara serentak terhadap perataan laba.  

4. Pengujian Hipotesis. 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan multivariate test, 

dalam hal ini logit analisis (disebut juga dengan regresi binary logistik) dengan 
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menggunakan program Eviews 6.0  untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Karena dalam penelitian ini variabel 

dependennya bersifat variabel dummy, yaitu: 

0= bila outcome tidak terjadi atau perusahaan tidak melakukan perataan laba 

1= bila outcome terjadi atau perusahaan melakukan perataan laba 

Maka penulis berpendapat analisis logit adalah yang paling sesuai untuk digunakan 

model dari analisis ini adalah sebagai berikut: 

Persamaan linear : 

p

p
Ln

1
 = bo + b1x1+  b2x2+  b3x3+ b4x4+  b5x5+  b6x6 + e1 

Keterangan : 

p

p
Ln

1
 = Status perusahaan perata laba = 1, bukan perata laba = 0 

bo            = Konstanta 

b1 b2 b3     = Koefisien regresi 

  x1               = Ukuran perusahaan (Size) 

 x2           = Net Profit Margin (NPM) 

  x3              = Operating Profit Margin (OPM)    

  x4              = Return On Assets (ROA)             

 x5              = Return On Equity (ROE)      

 x6              = Financial Leverage (LEV) 

 e1              = Standar error ( variabel luar yang mempengaruhi variabel dependen) 

 Pada tahap ini langkah-langkah yang diambil sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis  

b) Menentukan tingkat signifikansi (a) sebesar 5%. 
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c) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan terhadap H0 : 

Jika p < a, maka H0 ditolak, jika p > a, maka H0 diterima, 

d) Penarikan kesimpulan hipotesis. 

Pengujian hipotesis tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan program 

Eviews 6.0 dan kesimpulannya akan ditentukan dari nilai p yang muncul. 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengamati signifikansi nilai p 

(probabilitas value) dengan tingkat keyakinan 95% (tingkat signifikansi 5 %). 

 

 

 

 

BAB 4 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

terutama pada sektor industri barang konsumsi yang meliputi makanan dan minuman, 

rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah 

tangga. Pertumbuhan penjualan pada industri barang konsumsi tergolong relatif lebih 

stabil dibandingkan industri lainnya. Hal ini dikarenakan jika perekonomian dalam 

keadaan tidak baik, biasanya masyarakat tidak akan berhenti membeli kebutuhan hidup 

sehari-hari melainkan mengurangi jumlah barang konsumsi, sehingga perusahaan 

industri barang konsumsi lebih kuat menghadapi kondisi perekonomian yang buruk 

dibandingkan dengan perusahaan industri lainnya. Hal ini bukan berarti industri barang 
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konsumsi sepenuhnya terbebas dari dampak krisis, akan tetapi industri barang konsumsi 

dapat tetap bertahan mengikuti laju perekonomian. Apabila pertumbuhan ekonomi 

lambat, pertumbuhan industri ini juga ikut lambat. Diperkirakan industri barang 

konsumsi akan berpeluang besar untuk berkembang. 

Objek dalam penelitian ini adalah industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI 

tahun 2006-2008. Jumlah perusahaan daring masing-masing kelompok sebagai berikut: 

1) Makanan dan minuman terdiri dari 14 perusahaan yaitu AQUA, AKASHA, CEKA, 

DAVO, DLTA, INDF, MYOR, MLBI, PDSN, SKLT, STTP, AISA, ULTJ, UNVR. 

2) Rokok terdiri dari 3 perusahaan yaitu RMBA, GGRM, HMSP 

3) Farmasi terdiri dari 9 

Perusahaan-perusahaan yang go public dari Desember 2006 hingga Desember 2008 pada 

industri barang konsumsi adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar Populasi dan Sampel Sebelum Purposive Sampling 

No. Nama Perusahaan  Kode 

1 PT. Aqua Golden Mississippi Tbk AQUA     

2 PT. Cahaya Kalbar Tbk CEKA     

3 PT. Davomas Abadi Tbk DAVO     

4 PT. Delta Djakarta Tbk DLTA     

5 PT. Multi Bintang indoesia TBk MLBI     

6 PT. Prasidha Aneka Niaga Tbk PSDN     

7 PT. Sekar Laut Tbk SKLT     

8 PT. Siantar TOP Tbk STTP     

9 PT. Ultra Jaya Milk Tbk ULTJ     

10 PT. Mayora Indah Tbk MYOR     

11 PT. Unilever Indonesia Tbk UNVR     

12 PT. Indofood Sukses Makmur Tbk INDF 

13 PT. Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk AISA     

14 PT. Gudang Garam Tbk GGRM 

15 PT. Bentoel Internasional Investama Tbk RMBA 

16 PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk HMSP 

17 PT. Darya-Varia Laboratoria Tbk DVLA 
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   Sumber :    Bursa Efek Indonesia  

Berdasarkan metode purposive sampling yang dipakai dalam penelitian ini maka 

di dapat hanya 30 perusahaan yang terpilih sebagai sampel, yang secara lengkap dan 

sesuai dengan kriteria tersebut. 

 Dalam pengujian perlu dilakukan uji outlayer untuk memastikan bahwa data yang 

digunakan tidak memiliki nilai yang ektrim (zscore >3), sehingga hasil kesimpulannya 

tidak bias. Dalam pengujian terdapat 1 perusahaan yang ektrim yaitu pada (UNVR) 

sehingga perusahaan tersebut dibuang dan berkuranglah satu perusahaan sehingga 

jumlah perusahaan yang digunakan hanya 29 perusahaan. 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor (SIZE, NPM, OPM, 

ROA, ROE dan LEV) secara signifikan mempengaruhi perataan laba. sampel besar (n > 

30) dengan sampel sejumlah 29 tersebut maka dibutuhkan 87 laporan keuangan yang 

dijadikan sub sampel penelitian. 

18 PT. Merck Tbk MERK 

19 PT. Indofarma (PERSERO) Tbk INAF     

20 PT. Kalbe Farma Tbk KLBF 

21 PT. Kimia Farma (PERSERO) Tbk KAEF     

22 PT. Prydam Farma Tbk PYFA     

23 PT. Schering-Plough Indonesia Tbk SCPI     

24 PT. Taisho Pharmaceutical Indo  SQBI 

25 PT. Taisho Pharmaceutical Indo SQBB 

26 PT. Mustika Ratu Tbk MRAT     

27 PT. Mandom Indonesia Tbk TCID     

28 PT. Kedawung Setia Industrial Tbk KDSI     

29 PT. Kedaung Indah Can Tbk KICI     

30 PT. Akasha ADES 

31 PT. Langgeng Makmur Industri Tbk LMPI     

32 PT. Tempo Scan Pacific Tbk TSPC     
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 Analisis hasil penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu perhitungan income 

smoothing untuk menganalisisis perbedaan perusahaan yang melakukan perataan laba 

dan yang tidak melakukan perata laba, kemudian tahap kedua adalah analisis statistik 

deskriptif, uji goodness of fit test dan regresi binary logit. 

4.2.1 Perhitungan Income Smoothing 

 Berdasarkan data penjualan dan laba dari 29 perusahaan go publik di Bursa Efek 

Jakarta yang memenuhi kriteria purposive judgement sampling dilakukan perhitungan 

index smoothing terhadap masing-masing perusahaan. Perhitungan index smoothing 

dimaksudkan untuk menentukan kategori suatu perusahaan melakukan praktik perataan 

laba atau tidak melakukan praktik perataan laba. Perusahaan dikategorikan melakukan 

praktik perataan laba apabila memperoleh nilai index smoothing lebih besar dari satu, 

sedangkan perusahaan yang memperoleh nilai index smoothing lebih kecil atau sama 

dengan satu dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan 

laba. Penggunaan index smoothing dalam menentukan kategori perusahaan melakukan 

praktik perataan laba atau tidak melakukan perataan laba didasarkan pertimbangan-

pertimbangan sebagai berikut : 

1) Index smoothing ini telah digunakan oleh peneliti-peneliti terdahulu, baik di luar 

negeri maupun di Indonesia. 

2) Laba yang digunakan dalam menghitung index smoothing adalah laba yang 

sesungguhnya terjadi. 

3) Penjualan yang digunakan adalah penjualan yang sesungguhnya terjadi. 

4) Tersedianya data penjualan dan laba sesungguhnya yang dilaporkan perusahaan 

dalam Indonesian Capital Market Directory memudahkan perhitungan index 

smoothing. 
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Setelah data terkumpul kemudian peneliti memisahkan perusahaan perata dan 

bukan perata laba dengan menghitung Coefficient of variations ( CVi ) terlebih dahulu. 

Coefficient of variations of sales diperoleh dengan membagi standard deviation of sales 

dengan means of e sales. Hasil perhitungan Coefficient of variations of sales yang 

dilakukan terhadap 28 perusahaan dilakukan dengan mengambil 3 tahun sebelum 2006 

untuk mendapat Coefficient of variations of sales dan earnings untuk tahun 2006, 

Coefficient of variations of sales dan earnings  untuk tahun 2007,  Coefficient of 

variations of sales dan earnings  untuk tahun 2008 dapat dilihat di lampiran. 

Hasil perhitungan index smoothing yang dilakukan terhadap 87 perusahaan yang 

menjadi objek dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 4.3 berikut ini: 

 

 

 

Tabel 4.2 

Perusahaan yang melakukan perataan laba di tahun 2006 

No Perusahaan 

Income 

Smoothing STATUS 

1 AQUA 0.353339541 Bukan Perata 

2 CEKA -0.196968588 Bukan Perata 

3 DAVO 0.579865962 Bukan Perata 

4 DLTA 0.495508833 Bukan Perata 

5 MLBI 1.221484725 Perata 

6 PSDN 0.214122414 Bukan Perata 

7 SKLT 0.044366426 Bukan Perata 

8 STTP 0.233897421 Bukan Perata 

9 ULTJ 0.276721461 Bukan Perata 

10 MYOR 0.516751546 Bukan Perata 

11 INDF 0.157878261 Bukan Perata 

12 AISA 0.210623466 Bukan Perata 

13 GGRM 1.106729777 Perata 

14 RMBA 1.133104872 Perata 

15 HMSP 1.152379218 Perata 

16 DVLA 0.742360987 Bukan Perata 
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17 MERK 1.002137926 Perata 

18 INAF 0.637784164 Bukan Perata 

19 KLBF 1.41553413 Perata 

20 KAEF 0.322475408 Bukan Perata 

21 PYFA 0.946925013 Bukan Perata 

22 SCPI -0.092443408 Bukan Perata 

23 MRAT 0.321010794 Bukan Perata 

24 TCID 1.009254383 Perata 

25 KDSI 0.129193122 Bukan Perata 

26 KICI -0.389598654 Bukan Perata 

27 LMPI 0.020114465 Bukan Perata 

28 TSPC 0.843316499 Bukan Perata 

29 SQBI 0.123367124 Bukan Perata 

 

 Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

 

 

 

Tabel 4.3 

Perusahaan yang melakukan perataan laba di tahun 2007 

No Perusahaan 

Income 

Smoothing STATUS 

1 AQUA 0.583575744 Bukan perata 

2 CEKA 0.247229856 Bukan perata 

3 DAVO 0.991702666 Bukan perata 

4 DLTA 0.438568662 Bukan perata 

5 MLBI 0.630023736 Bukan perata 

6 PSDN 0.148342097 Bukan perata 

7 SKLT 0.13434992 Bukan perata 

8 STTP 0.301214576 Bukan perata 

9 ULTJ 0.287988021 Bukan perata 

10 MYOR 0.463873238 Bukan perata 

11 INDF 0.256438351 Bukan perata 

12 AISA 0.279688842 Bukan perata 

13 GGRM 1.216773521 Perata 

14 RMBA 0.766286477 Bukan perata 
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15 HMSP 1.122438789 Perata 

16 DVLA 0.299773076 Bukan perata 

17 MERK 1.329600802 Perata 

18 INAF 0.986871842 Bukan perata 

19 KLBF 1.882442138 Perata 

20 KAEF 1.031099522 Perata 

21 PYFA 0.971588471 Bukan Perata 

22 SCPI 0.030190198 Bukan Perata 

23 MRAT 0.529068063 Bukan Perata 

24 TCID 1.351650639 Perata 

25 KDSI 0.443041506 Bukan Perata 

26 KICI 1.639559997 Perata 

27 LMPI -0.00051386 Bukan Perata 

28 TSPC 1.932038843 Perata 

29 SQBI 1.79998865 Perata 

 

 Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

 

 

Tabel 4.4 

Perusahaan yang melakukan perataan laba di tahun 2008 

No Perusahaan 

Income 

Smoothing STATUS 

1 AQUA 0.660993584 Bukan Perata 

2 CEKA 2.666693818 Perata 

3 DAVO -0.028926186 Bukan Perata 

4 DLTA 0.683718768 Bukan Perata 

5 MLBI 0.998382738 Bukan Perata 

6 PSDN 0.059808001 Bukan Perata 

7 SKLT 0.644283048 Bukan Perata 

8 STTP 0.116241541 Bukan Perata 

9 ULTJ 1.6698832 Perata 

10 MYOR 0.93581585 Bukan Perata 

11 INDF 1.280862083 Perata 

12 AISA 0.2195552 Bukan Perata 

13 GGRM 1.232171738 Perata 

14 RMBA 1.239386322 Perata 
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 Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Dari tabel diatas diperoleh sebanyak 28 perusahaan yang melakukan praktik 

perataan laba selama 3 tahun periode 2006-2008, terlihat dari index smoothing yang 

nilainya diatas angka satu, dan terdapat 59 perusahaan yang index smoothingnya kurang 

dari satu sehingga dapat digolongkan menjadi perusahaan bukan perata selama 3 tahun 

periode 2006-2008. 

4.2.2 Analisis Statistik Deskriptif 

15 HMSP 1.797312647 Perata 

16 DVLA 0.438160698 Bukan Perata 

17 MERK 1.962733787 Perata 

18 INAF 0.365735334 Bukan Perata 

19 KLBF 1.037536781 Perata 

20 KAEF 0.929253602 Bukan Perata 

21 PYFA 1.90915007 Perata 

22 SCPI 0.118665814 Bukan Perata 

23 MRAT 0.316775672 Bukan Perata 

24 TCID 1.996379104 Perata 

25 KDSI 0.471471618 Bukan Perata 

26 KICI 0.016410021 Bukan Perata 

27 LMPI 0.103511768 Bukan Perata 

28 TSPC 1.58763703 Perata 

29 SQBI 1.28799677 Perata 
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Berdasarkan statistik deskriptif pada tabel 4.5 yang tampak bahwa jumlah 

perusahaan yang diteliti adalah sebanyak 29 perusahaan dan jumlah observasi seluruhnya 

adalah 87. Nilai rata-rata (mean) dari size, npm, opm, roa, roe dan lev adalah diatas nilai 

standar deviasinya, sehingga disimpulkan bahwa tidak banyak terjadi perubahan/gejolak 

pada variabel size, npm, opm, roa, roe dan lev selama periode penelitian.  

Tabel 4.5 

Hasil Descritive Statistic 

 

 

 

 

 Sumber diolah dengan Eviews versi 6.0 

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah data yang digunakan 

sebagai sampel berjumlah 29 perusahaan, dengan 6 variabel penelitian ( SIZE, NPM, 

OPM, ROA, ROE dan LEV ). Variabel SIZE memiliki nilai minimum (terendah) sebesar 

Rp 80.300.000.000,- dan nilai maksimum (tertinggi) sebesar Rp 39.600.000.000.000,-. 

Nilai rata-ratanya (mean) sebesar Rp 3.280.000.000.000,-. Semakin besar total aktiva 

maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut dan semakin banyak modal yang 

ditanam. 

Variabel NPM memiliki nilai terendah sebesar -0.197000 atau -19.70% serta nilai 

tertinggi sebesar 0.262639 atau 26.26% .  Nilai rata-rata sebesar   0.057336 ( 5.73%). 

Jika dilihat rata-rata nilai net profit margin (NPM) perusahaan-perusahaan industri 

barang konsumsi selama periode penelitian sangat kecil sebesar 5.73% itu artinya, 

semakin tinggi margin laba bersih semakin bagus karena itu berarti perusahaan mampu 

 N Minimum Maximum Mean 

SIZE 87  8.03E+10 3.96E+13  3.28E+12 

NPM 87 -0.197000 0.262639  0.057336 

OPM 87 -0.204000  0.373915  0.095509 

ROA 87 -0.125000  0.319862  0.071514 

ROE 87 -0.253000  0.766000  0.137445 

LEV 87 -0.015000  0.929000  0.557072 
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mencetak tingkat keuntungan yang tinggi begitu juga sebaliknya semakin rendah margin 

laba bersih maka semakin tidak bagus karena keuntungan yang di dapat akan rendah.  

Variabel OPM memiliki nilai terendah sebesar -0.204000 atau -20.40% dan nilai 

tertinggi  0.373915 atau sebesar 37.39%. Nilai rata-ratanya adalah 0.095509 (9.55%). 

Begitu juga jika dilihat rata-rata operating margin (OPM) sebesar  9.55% artinya angka 

tersebut menunjukkan laba dari operasional perusahaan  memiliki 9.55% keuntungan 

dari penjualan selama periode 2006-2008. 

Variabel ROA memiliki nilai terendah sebesar -0.125000 atau -12.50% serta nilai 

tertinggi sebesar  0.319862 atau 31.99% .  Nilai rata-rata sebesar    0.071514 ( 7.15%). 

Rata-rata nilai Return On Asset (ROA) selama periode penelitian sebesar 7.15% artinya 

tingkat keuntungan yang didapat sebesar 7.15% dari total aktiva yang dikeluarkan 

selama produksi.  

Variabel ROE memiliki nilai terendah sebesar -0.253000 atau -25.53% dan nilai 

tertinggi   0.766000 atau sebesar 76.60%. Nilai rata-ratanya adalah 0.137445 (13.74%). 

Rata-rata nilai Return On Equity (ROE) selama periode penelitian sebesar 13.74% 

artinya tingkat keuntungan yang didapat sebesar 13.74% dari total equity yang 

dikeluarkan selama produksi.  

Rasio pengukuran perusahaan, yang dipresentasikan dengan variabel leverage, 

memiliki nilai terendah sebesar -0.015000 atau -1.50% dan nilai tertinggi sebesar 

 0.929000 atau 92.9% . Nilai rata-ratanya adalah sebesar  0.557072 atau 55.71%.. Hal 

tersebut mencerminkan bagaimana perusahaan didanai atau dengan kata lain bagaimana 

perusahaan mendanai total asetnya melalui pendanaan hutang sebesar 55.71. semakin 

besar nilai leverage maka semakin besar risk dan return yang di hadapi oleh perusahaan 

barang konsumsi. 
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4.2.3 Analisa Hasil Pengujian Multivarite Test 

Pengujian multivariate dilakukan menggunakan regresi logit yang akan 

menghasilkan nilai Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test yang selanjutnya akan 

digunakan untuk menentukan pengaruh variabel size, npm, opm, roa, roe, dan lev  secara 

serentak terhadap perataan laba.  

Langkah yang harus dilakukan sebelum melakukan uji hipotesis adalah pengujian 

model (overall fit model) terhadap data. Test yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Hosmer and lemeshow goodness of fit test, uji empiris ini cocok atau sesuai dengan 

model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan 

fit), jika nilai Hosmer and Lemeshow goodness of fit test statistic sama dengan atau 

kurang dari 0.05, maka hipotesis nol ditolak yang berarti ada perbedaan yang signifikan 

antara model dengan nilai observasinya sehingga goodness fit model tidak baik karena 

model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistic Hosmer and 

Lemeshow goodness of fit lebih besar dari 0.05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak 

dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model 

dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Hosmer And Lemeshow Goodness Of Fit Test 

Hosmer & Lemeshow Test 5.9706 

Prob. Chi-Sq 0.7873 

 Sumber : Hasil Olahan Penulis 

Berdasarkan hasil Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test diperoleh nilai 

H-L Statistik  sebesar 5.9706 dengan nilai Prob Chi Square (χ2) sebesar 0.7873 atau 

0.7873 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis nol tidak dapat 

ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 
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model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya dan penelitian ini dapat 

dilanjutkan. 

4.2.4 Uji Chow ( Chow’s Test) 

Menurut Chow, uji stabilitas tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan 

peramalan atau prediksi. Uji kekuatan prediksi Chow ini mengiikuti distribusi F dengan 

df numerator n2 dan denominator n1. Jika nilai F hitung lebih besar daripada nilai F 

kritisnya maka signifikan. Berarti terdapat ketidakstabilan parameter. Sebaliknya jika 

tidak signifikan dimana nilai F hitung lebih kecil dari nilai F kritisnya maka terdapat 

kestabilan parameter. 

Tabel 4.7 

Uji Chow 

Redundant Fixed Effects Tests   

Equation: Untitled   

Test cross-section fixed effects  

     
     Effects Test Statistic   d.f.  Prob.  

     
     Cross-section F 2.790304 (28,52) 0.1857 

Cross-section Chi-square 9.803248 28 0.0000 

     
 

 

 

    
          Berdasarkan uji F ini berarti kita menerima hipotesis nol yang berarti tidak 

berpengaruh terhadap perataan laba. Sedangkan uji pada uji LR, nilai hitung statistik chi 

square = 9.803248 dan nilai kritisnya dengan α= 5%. Hasil uji LR ini mendukung hasil 

uji F. Kita juga bisa menolak atau menerima hipotesis nol dengan melihat nilai 

probabilitas masing-masing uji. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa dengan uji chow 

hasilnya adalah common effect oleh karena itu tidak perlu dilakukan Hausman Test. 
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4.2.5 Analisis Regresi Binary Logit 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari setiap 

hubungan. Level of significance (α) yang ditetapkan adalah sebesar 5%, yang berarti 

bahwa batas toleransi kesalahan yang dapat ditolerir adalah sebesar 5%. Dengan kata 

lain, level of confidence dari pengujian hipotesis ini adalah sebesar 95%. Apabila p-value 

< 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen terdapat hubungan yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

 Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan regresi logit antara SIZE, NPM, 

OPM, ROA, ROE, Lev sebagai variable independent terhadap IS (income smoothing) 

sebagai variable dependen. 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Logit dengan Eviews 

Dependent Variable: IS   

Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 08/21/10   Time: 13:26   

Sample: 1 87    

Included observations: 87   

Convergence achieved after 6 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 

     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 

     
     C 16.75675 8.662458 1.934411 0.0531 

SIZE 0.338756 0.275548 1.229389 0.0189 

NPM -5.734666 15.64478 -0.046959 0.9625 

OPM -7.640904 5.574226 -0.294373 0.7685 

ROA -36.26752 17.35633 -2.089585 0.1367 

ROE -17.26242 6.946693 -2.484984 0.1130 

LEV 2.532531 2.531681 1.000336 0.0271 

     
     McFaddenR-squared 0.639472 Mean dependent var 0.321839 

S.D. dependent var 0.469890 S.E. of regression 0.277144 

Akaike info criterion 0.613921 Sum squared resid 6.144686 

Schwarz criterion 0.812327 Log likelihood -19.70557 

Hannan-Quinn 

criter. 0.693813 Restr. log likelihood -54.65757 
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Sumber : Data yang telah diolah dengan program Eviews 6.0 

Dari tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa koefisien (R
2
) yaitu sebesar 0.639472 

yang berarti bahwa variasi variabel IS (perataan laba) dapat dijelaskan oleh variabel 

independen adalah sebesar 0.639472 atau sebesar 63.95% sedangkan sisanya sebesar 

36.05% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

   Dengan memperhatikan hasil regresi dan model regresi binary logit maka di 

dapat persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan perataan laba pada 

perusahaan barang konsmsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan dapat 

digambarkan sebagai berikut :         

Persamaan linear : 

p

p
Ln

1
  =  16.75675 + 0.338756 LnSIZE - 5.734666 NPM - 7.640904 OPM - 

36.26752 ROA  - 17.26242 ROE +  2.532531 LEV + 8.662458 

Berdasarkan persamaan regresi binary logit tersebut , masing-masing variabel 

dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap tindakan perataan laba, sebagai berikut : 

a) Ukuran Perusahaan ( SIZE) 

Ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0.338756 

sehingga dapat diartikan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar 

pula manajemen melakukan tindakan perataan laba karena perusahaan yang 

mempunyai asset yang semakin besar maka beban penyusutannya juga akan 

LR statistic 69.90401 Avg. log likelihood -0.226501 

Prob(LR statistic) 0.000000    

     

     
     Obs with Dep=0 59 Total obs 87 

Obs with Dep=1 28    
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semakin besar sehingga perusahaan untuk berusaha menutupi laba yang semakin 

tidak stabil, perusahaan cenderung melakukan perataan laba. Hal ini mengandung 

arti bahwa apabila nilai koeisien regresi variabel lainnya tetap maka perubahan 

ukuran perusahaan sebesar 1% akan menaikkan tindakan perataan laba sebesar 

0.338756 atau 33.88%. 

b) Net Profit Magin (NPM) 

Rasio Net Profit Margin memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar - 

5.734666 sehingga dapat diartikan semakin besar rasio Net Profit Margin maka 

semakin kecil manajemen melakukan tindakan perataan laba karena jika laba 

perusahaan semakin naik maka perusahaan tidak perlu melakukan perataan laba. 

Hal ini disebabkan karena Net Profit Margin merupakan salah satu dasar yang 

digunakan dalam pengukuran kinerja manajemen. Besar kecilnya nilai Net Profit 

Margin suatu perusahaan akan menunjukkan efektif tidaknya kinerja manajemen 

dalam perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang efektif cenderung tidak 

melakukan praktik perataan laba karena perusahaan tersebut mengoptimalkan 

penjualan untuk menaikkan laba dari waktu ke waktu, mungkin dengan cara 

memberikan inovasi terhadap produknya, penjualan melalui banyak iklan,dll. 

Sehingga perusahaan tidak perlu melakukan perataan laba dikarenakan para 

investor sudah mempercayakan untuk menanamkan modal di perusahaan industri 

barang konsumsi.  Sebaliknya perusahaan yang kurang efektif cenderung 

melakukan praktik perataan laba , tujuannya agar investor tertarik karena 

perusahaan dipandang sebagai perusahaan yang efektif. Hal ini mengandung arti 

bahwa apabila koefisien regresi variabel lainnya tetap maka perubahan rasio net 

profit margin sebesar 1% akan menurunkan tindakan perataan laba sebesar  - 

5.734666 atau 573.46%. 
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c) Operating Profit Margin (OPM) 

Rasio Net Profit Margin memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar - 

7.640904 sehingga dapat diartikan semakin besar rasio Operating Profit Margin 

maka semakin kecil manajemen melakukan tindakan perataan laba karena jika 

laba perusahaan semakin naik maka perusahaan tidak perlu melakukan perataan 

laba. Hal ini disebabkan karena apabila nilai operating profit margin perusahaan 

rendah, maka operasi perusahaan tersebut dikatakan tidak efisien dengan kinerja 

manajemen yang kurang baik, sehingga tidak dapat mengoptimalkan laba dan 

menghasilkan laba yang merata, hal tersebut tentu akan berdampak pada besar 

kecilnya pengembalian (Return) yang layak atas investasi. Investor juga tentunya 

akan memperhatikan nilai operating profit margin dalam menilai kinerja 

manajemen yang akhirnya akan dijadikan sebagai pertimbangan sebelum mereka 

berinvestasi. perusahaan mempunyai strategi penjualan yang mengakibatkan laba 

nya naik sehingga dengan naikknya laba akan menarik investor. Hal ini 

mengandung arti bahwa apabila koefisien regresi variabel lainnya tetap maka 

perubahan rasio operating profit margin sebesar 1% akan menurunkan tindakan 

perataan laba sebesar - 7.640904. 

d) Return On Asset ( ROA) 

Return On Asset memiliki koefisien regresi bertanda negatif - 36.26752 sehingga 

dapat diartikan semakin besar rasio return on asset maka semakin kecil 

manajemen melakukan tindakan perataan laba karena pihak manajemen sudah 

menggunakan aset perusahaan secara optimal sehingga laba yang dihasilkan 

cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga tidak perlu 

dilakukan perataan laba, karena inti dari perataan laba yaitu memanipulasi kinerja 

perusahaan dari sisi financial income yang tidak stabil kalau sudah dikatakan 
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stabil dilihat dari segi ROA maka tidak perlu dilakukan income smoothing lagi 

karena para investor sudah akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan industri 

barang konsumsi. Hal ini mengandung arti bahwa apabila koefisien regresi 

variabel lainnya tetap maka perubahan rasio return on asset sebesar 1% akan 

menurunkan tindakan perataan laba sebesar  - 36.26752. 

e) Return On Equity ( ROE) 

Return On Equity memiliki koefisien regresi bertanda negatif - 17.26242 

sehingga dapat diartikan semakin besar rasio Return On Equity maka semakin 

kecil manajemen melakukan tindakan perataan laba karena perolehan laba yang 

sesungguhnya terjadi di periode tahun 2006-2008 tersebut tinggi, dengan 

tingginya perolehan laba maka pihak manajemen tidak akan termotivasi untuk 

menaikkan laba dengan metode income smoothing (perataan laba). Pihak 

manajemen menilai bahwa perolehan laba pada tahun tersebut sudah cukup 

mendorong harga saham dan selanjutnya mendorong investor untuk 

meningkatkan investasinya di perusahaan industri barang konsumsi. Hal ini 

mengandung arti bahwa apabila koefisien regresi variabel lainnya tetap maka 

perubahan rasio return on asset sebesar 1% akan menurunkan tindakan perataan 

laba sebesar - 17.26242. 

f) Financial Leverage (LEV) 

Rasio Financial Leverage memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 

2.532531 sehingga dapat diartikan semakin besar rasio leverage maka semakin 

besar pula manajemen melakukan tindakan perataan laba. Hal tersebut 

dikarenakan Penggunaan utang dalam investasi sebagai tambahan untuk 

mendanai aktiva perusahaan diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang 

akan diperoleh pemilik perusahaan, karena aktiva perusahaan digunakan oleh 
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perusahaan untuk kegiatan operasional perusahaan yang tujuannya untuk 

menghasilkan laba. Semakin naik leverage maka semakin besar resiko yang 

dihadapi perusahaan karena semakin besar utang bunga yang harus di bayarkan. 

Perataan laba cenderung dilakukan oleh perusahaan yang leveragenya tinggi 

daripada perusahaan lain dengan tujuan untuk menjamin kepentingan kreditor 

atas pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan. Sehingga laba terlihat 

bagus dan kreditor merasa aman untuk memberikan pinjaman. Hal ini 

mengandung arti bahwa apabila nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap 

maka perubahan rasio leverage sebesar 1% akan menaikkan tindakan perataan 

laba sebesar 2.532531. 

4.2.6 Hasil Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan tabel 4.8 didapat Uji t yang kita liat dari definisi Odds Ratio (OR) 

atas masing-masing variabel independen yang dicerminkan atas nilai probability. Jika 

hasil probability diatas 0.05 maka variabel tersebut dikatakan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perataan laba dan sebaliknya jika hasil probability di bawah 0.05 

maka variabel independen tersebut dikatakan berpengaruh signifikan terhadap perataan 

laba      Tabel 4.9 (Uji T dan Uji F) 

Pengujian Hasil Keterangan 

Uji t (profitabilitas)   

SIZE P-value = 0.0189 ≤ 0.05  Ho1 Ditolak 

NPM P-value = 0.9625 ≥ 0.05  Ho2 Diterima  

OPM P-value = 0.7685 ≥ 0.05  Ho3 Diterima  

ROA  P-value = 0.1367 ≥ 0.05  Ho4 Diterima  

ROE P-value = 0.1130 ≥ 0.05 Ho5 Diterima 

LEV  P-value = 0.0271 ≤ 0.05  Ho6 Ditolak  

UjI F (Prob(LR statistic)  P-value = 0.0000 ≤ 0.05  Ho Ditolak 

 Analisis Perataan..., Rika Insany Arief, Ak.-Ibs, 2010



 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

1. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang 

tampak dalam nilai total aktiva, dan di ukur dengan logaritma total aktiva 

(Wibowo,2008). 

Dari tabel 4.8 tersebut didapat tingkat signifikan sebesar 0.0189 oleh karena 

probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05 maka model dapat dipakai untuk 

memprediksi tindakan perataan laba. Hal ini berarti H01 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan perataan 

laba.   Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wibowo (2008), dan Igan Budiasih (2006) yang menyatakan bahwa ukuran 

perusahaan  berpengaruh secara signiikan terhadap tindakan perataan laba. 

Tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Edy dan Arleen (2005), Salno dan Baridwan (2000), Jatiningrum ( 2000 ), 

Asih dan Gudono (2000), Syahriana (2006), dan Masodah (2006) yang 

menyatakn ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tindakan 

perataan laba. Sehingga terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu mengenai 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba. 

2. Net Profit Margin  

Net profit margin adalah rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap 

penjualan bersih (Masodah,2007). Menurut Edy dan Arleen (2005) Net profit 

margin diduga mempengaruhi perataan laba, karena secara logis margin ini 

terkait langsung dengan objek perataan laba. 

Variabel rasio net profit margin mempunyai nilai profitabilitas sebesar 

0.9625 lebih besar dari level of significant yang telah ditentukan sebesar 0.05. 
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Dapat disimpulkan H02 diterima sehingga rasio net profit margin secara parsial 

tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Tidak signifikannya NPM 

terhadap tindakan perataan laba, kemungkinan disebabkan karena rata-rata 

perusahaan telah memiliki kinerja yang cukup baik sehingga perusahaan 

melakukan praktik perataan laba bukan karena ketidakefektifan dalam 

menghasilkan laba atas penjualan yang ada namun karena motivasi lain seperti 

memperbaiki citra perusahaan atau hanya untuk kepentingan internal manajemen 

saja yaitu meningkatkan kompensasi manajemen yang dihubungkan dengan 

kinerja perusahaan yang disajikan dalam laba akuntansi yang dilaporkan, karena 

itu setiap fluktuasi dalam laba akan berpengaruh langsung terhadap 

kompensasinya. 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Edy 

dan Arleen (2005), Salno dan Baridwan (2000), Syahriana (2006), Yulianto 

(2007) serta Masodah (2007) yang menunjukkan hasil bahwa net profit margin 

tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Tetapi, bertolak belakang 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Edy dan Arleen (2005) dan Wibowo 

(2008) yang menyatakan bahwa net profit margin mempengaruhi perataan laba 

sehingga terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu mengenai pengaruh net 

profit margin terhadap tindakan perataan laba. 

3. Operating Profit Margin  

Operating profit margin (OPM) yang diukur dari rasio antara laba operasi 

dengan total penjualan. Pada rasio ini, angka laba yang digunakan dalam 

perhitungan adalah yangberasal dari kegiatan usaha pokok perusahaan. Rasio ini 

mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan sehingga rasio yang tinggi 

menunjukkan keadaan yang kurang baik karena berarti bahwa setiap rupiah 
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penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi, dan yang tersedia untuk laba 

kecil. 

Variabel Operating Profit Margin secara parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang 

ditunjukkan dengan P-Value (0,7685 > 0,05). Dapat disimpulkan H03 diterima 

sehingga rasio Operating Profit Margin secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perataan laba. Tidak signifikannya variabel ini kemungkinan 

disebabkan karena OPM merupakan perbandingan antara laba kotor dengan 

penjualan. Sedangkan laba kotor belum dapat dijadikan sebagai acuan atas 

keberhasilan dalam menghasilkan laba bersih perusahaan, karena masih banyak 

komponen-komponen yang mempengaruhi laba bersih seperti pendapatan lain-

lain seperti keuntungan penjualan investasi, keuntungan selisih nilai transaksi, 

penghasilan bunga dan penghasilan lainnya. Sehingga besar kecilnya nilai 

operating profit belum dapat menunjukkan bahwa laba yang akan diperoleh 

perusahaan akan besar atau sebaliknya mengingat faktor penghasilan lainnya juga 

cukup besar dan dapat bersifat penambah maupun pengurang sesuai dengan nilai 

yang ada. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Syahriana (2006) serta Yulianto (2007) yang menunjukkan hasil bahwa operating 

profit margin tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

4. Return On Assets (ROA) 

Return On Assets juga sering disebut rentabilitas ekonomis merupakan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang 
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dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum 

pajak (EBIT) dibagi total aktiva.
18

 

Sedangkan hasil penelitian variabel Return on asset secara parsial tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan 

oleh perusahaan, yang ditunjukkan dengan profitabilitas (0.1367 > 0,05). Dapat 

disimpulkan H04 diterima sehingga rasio Return On Assets secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Tidak Signifikan variabel ini 

diduga karena ROA yang lebih tinggi cenderung melakukan perataan laba 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih rendah kemampuannya untuk 

mendapatkan laba pada masa mendatang sehingga memudahkan dalam menunda 

atau mempercepat laba. investor cenderung tidak mengabaikan atau 

menggunakan informasi yang ada secara maksimal (Noor,2004:77) sehingga 

manajemen pun termotivasi melakukan perataan laba melalui variabel tersebut. 

Hasil penelitian penulis konsisten terhadap penelitian Edy dan Arleen (2005), 

Asih dan Gudono (2000) Syahriana (2006) serta Masodah (2007). Tetapi bertolak 

belakang dengan penelitian Jatiningrum (2000). 

5. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity ini sering disebut dengan rate of return on Net Worth 

yaitu kemampuan perusahaan dalam mengahsilkan keuntungan dengan modal 

sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas 

modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong 

pajak atau EAT.
19
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Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas dapat dikatakan bahwa variabel return 

on equity (ROE) mempengaruhi variabel IS (perataan laba) dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.0179 dimana nilai 0.1130 > 0.05 dan dapat disimpulkan 

bahwa H05 diterima  yang berarti return on equity (ROE) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI. Tidak Signifikan variabel ini diduga karena investor cenderung 

tidak mengabaikan atau menggunakan informasi yang ada secara maksimal 

(Noor,2004:77) sehingga manajemen pun tidak termotivasi melakukan perataan 

laba melalui variabel tersebut. Hasil penelitian penulis konsisten terhadap 

penelitian Edy dan Arleen (2005)), Wibowo (2008), serta Masodah (2007). 

6. Financial Leverage (LEV) 

Menurut Keown, dkk (2001:402), financial leverage merupakan penggunaan aset 

perusahaan yang didanai dengan surat-surat berharga (surat hutang dengan 

tingkat bunga tetap atau saham preferen dengan tingkat dividen konstan) dengan 

tingkat pengembalian yang tetap (terbatas) yang diharapkan dapat meningkatkan 

keuntungan bagi pemegang saham. 

Variabel Financial Leverage secara parsial berpengaruh secara signifikan 

terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang 

ditunjukkan dengan Probability (0,0271 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa H06 

ditolak  yang berarti Financial Leverage (LEV) berpengaruh secara signifikan 

terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. Hal 

ini dapat dikarenakan jika perusahaan mengalami default (tidak dapat melunasi 

kewajibannya pada saat jatuh tempo) karena kesulitan keuangan. Perusahaan 

yang melakukan hal seperti ini sangat rentan melakukan perataan laba. Praktik 

perataan laba dilakukan ketika perusahaan mengetahui terancam default, 
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diantaranya dengan memilih metode akuntansi yang dapat meningkatkan 

labanya. Dengan LEV yang tinggi maka mengakibatkan perusahaan mengalami 

kesulitan untuk memperoleh dana tambahan dari penggunaan aktiva yang tidak 

optimal. Sehingga tingkat leverage perusahaan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap tindakan perataan laba. Koefisien ini menunjukkan semakin 

tinggi tingkat utang perusahaan maka manjer akan semakin banyak melakukan 

perataan laba untuk menghindari pelanggaran kontrak utang ( Debt Covenant 

Hypothesis). Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Edy dan arleen (2005) dan Igan Budiasih (2006) yang menyatakan bahwa 

tidak terdapat pengaruh signifikan dari tingkat leverage perusahaan terhadap 

tindakan perataan laba, tetapi hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Wibowo (2008), serta Masodah (2007) yang menyatakan bahwa 

leverage berpengaruh terhadap perataan laba.  

7. Berdasarkan hasil pengolahan pada tabel 4.8, maka diperoleh nilai F-statistik 

sebesar lebih kecil dari 0.0000 (0.000 < 0.05), maka H0 ditolak dan menerima Ha 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan, net profit margin, 

operating profit margin, return on asset, return on equity, dan financial leverage 

secara bersamaan berpengaruh terhadap perataan laba. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya di atas adalah sebagai berikut : 

1. Hipotesis pertama menguji pengaruh antara ukuran perusahaan (SIZE) terhadap 

IS (perataan laba), dan dapat dikatakan bahwa Ha1 diterima yang berarti ukuran 

perusahaan (SIZE) berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

2. Hipotesis kedua menguji pengaruh antara net profit margin (NPM) terhadap IS 

(perataan laba) dan dapat dikatakan bahwa Ha2 ditolak yang berarti net profit 

margin (NPM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

3. Hipotesis ketiga menguji pengaruh antara operating profit margin (OPM) 

terhadap IS (perataan laba) dan dapat dikatakan bahwa Ha3 ditolak yang berarti 

operating profit margin (OPM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

4. Hipotesis keempat menguji pengaruh antara return on asset (ROA) terhadap IS 

(perataan laba) dapat dikatakan bahwa Ha4 ditolak yang berarti operating profit 

margin (ROA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

5. Hipotesis kelima menguji pengaruh antara return on equity (ROE) terhadap IS 

(perataan laba) dan dapat dikatakan bahwa Ha5 ditolak yang berarti operating 
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profit margin (ROE) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba 

pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

6. Hipotesis keenam menguji pengaruh antara Financial leverage (LEV) terhadap 

IS (perataan laba) dan dapat dikatakan bahwa Ha6 diterima yang berarti ukuran 

perusahaan (LEV) berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

7. Hipotesis ketujuh menguji pengaruh antara besaran perusahaan, Net Profit 

Margin, Operating Profit Margin, Return On Asset, Return On Equity dan 

Financial Leverage maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan menerima Ha berarti 

secara bersamaan berpengaruh terhadap perataan laba. 

5.2  SARAN 

  Berdasarkan hasil penelitian, secara statistik seluruh variabel bebas yang 

persamaannya dirancang oleh penulis hanya mempengaruhi sebesar 63.95% sedangkan 

sisanya sebesar 36.05% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan saran untuk penelitian 

berikutnya, yaitu : 

1. Bagi emitem sebaiknya tidak melakukan praktik perataan laba karena hal 

itu dapat menyebabkan pengungkapan laba yang tidak memadai dan 

menyesatkan. Dan hal itu tentu saja akan merugikan banyak pihak 

terutama bagi investor yang akan menilai perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan yang baik padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Karena 

praktik perataan laba ini telah dilakukan oleh beberapa perusahaan di 

Indonesia.  
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2. Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia ( IAI), perlu meningkatkan kualitas 

standar pelaporan keuangan dengan pembatasan-pembatasan dalam 

penggunaan tehnik, metode dan prinsip akuntansi agar tidak 

disalahgunakan untuk melakukan manipulasi informasi laba yang salah 

satunya adalah dalam bentuk perataan laba. Perataan Laba diperbolehkan 

jika tidak melewati batas-batas SAK, karena jika dikaitkan dengan 

laporan keuangan yang menjelaskan bahwa harus mencerminkan laba 

yang sebenarnya dan full disclosure ( pengungkapan penuh ) dalam PSAK 

1 dan PSAK 2. 

3. Penelitian yang akan datang sebaiknya meningkatkan cara mengukur dan 

mendeteksi adanya praktik perataan laba dan memasukkan variabel-

variabel lain yang diperkirakan mampu mempengaruhi praktik perataan 

laba misalnya harga saham dengan melihat pergerakan harga saham 

selama periode yang diteliti, , struktur kepemilikan dengan membedakan 

dari sisi manajer dan dari sisi pemilik , rencana bonus didasarkan pada 

waktu standar yang diperbolehkan untuk menyelesaikan satu unit, dan 

karyawan akan dibayar berdasarkan waktu standard dikalikan tariff per 

jam jika unit diselesaikan sesuai dengan standard atau lebih sedikit, 

dividend payout ratio yaitu dengan dividen per share dibagi dengan 

earning per share dikali 100% dan lain sebagainya. Penelitian selanjutnya 

juga sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu yang lebih lama dari 

penelitian ini dan memperbanyak perusahaan yang akan dijadikan sampel.  

Dalam melakukan penelitian perataan laba, dapat memasukkan objek 

penelitian dari sektor perusahaan yang lain, contohnya, asuransi, 

telekomunikasi, real estate, perdagangan dan sebagainya. Agar hasil 
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penelitian nantinya mampu menggambarkan secara menyeluruh keadaan 

perusahaan go public di Indonesia. Dan apabila jumlah sampel 

memungkinkan, penelitian selanjutnya untuk mengklasifikasikan perata 

laba dan tidak sebaiknya menggunakan model klasifikasi yang lain 

(misalnya model Michelson, 1995 atau lainnya). 

5.3  IMPLIKASI MANAJERIAL 

 Faktor  net profit margin, operating profit margin, return on asset dan return on 

equity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peluang perusahaan disektor barang 

konsumsi untuk melakukan perataan laba. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

peluang praktik perataan laba yaitu ukuran perusahaan dan financial leverage. Dengan 

itu dapat dibuktikan bahwa jika semakin besar ukuran perusahaan dan financial leverage 

maka kinerja perusahaan tersebut memburuk khususnya di financial incomenya sehingga 

pihak manajemen termotivasi untuk menstabilkan laba agar para investor dan kreditor 

tertarik untuk berinvestasi dan meminjamkan pinjaman terhadap perusahaan barang 

konsumsi. Oleh karena itu, manajemen harus berupaya maksimal dalam mengelola 

perusahaan untuk menghasilkan laba yang stabil dan rata dari tahun ke tahun dan tahan 

terhadap segala resiko, bukan dengan disengaja memanipulasi laporan keuangan dan 

memanipulasi laba agar stabil dari tahun ke tahun. Manajemen harus memberi tahu 

metode akuntansi apa yang di gunakan untuk laporan keuangan, sehingga terlihat 

transparansi kepada pihak diluar perusahaan. 

Manajemen juga harus memilih metode akuntansi yang memaksimalkan 

utilitasnya, yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar 

atas dasar tingkat pendapatan (earnings) akan lebih banyak menggunakan metode 

akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan. Dalam suatu perusahaan yang 

memiliki rencana pemberian bonus, maka seorang manajer perusahaan akan melakukan 
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peningkatan laba saat ini yaitu dengan memilih metode akuntansi yang mampu 

menggeser laba dari masa depan ke masa kini. Tindakan ini dilakukan karena manajer 

termotivasi untuk mendapatkan upah yang lebih tinggi untuk masa kini. 

Namun dalam praktiknya, penetapan bonus yang akan diperoleh manajer selama 

satu periode memiliki nilai batas bawah (lower bound/bogey) dan batas atas (upper 

bound/cap). Jika laba perusahaan berada di bawah lower bound atau bogey maka tidak 

akan ada bonus yang dapat diperoleh manajer dan sebaliknya jika laba perusahaan 

berada di atas upper bound atau cap maka tidak akan ada bonus tambahan yang 

diperoleh manajer. Oleh karena itu, manajer pada umumnya akan menjaga agar laba 

perusahaan berada di antara lower bound atau bogey dan upper bound atau cap agar  

perusahaan  dapat mengurangi tindakan perataan laba. 
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Lampiran 1 

Coefficient of variations SALES 2006 

 

No Perusahaan 
PENJUALAN       

2004 2005 2006 
Standard 
Deviasi 

Mean of 
Sales CV Sales 2006 

1 AQUA 1.33315E+12 1.56316E+12 1.66561E+12 1.70263E+11 1.52064E+12 0.111967831 

2 CEKA 1.67612E+11 2.40713E+11 3.91062E+11 1.13929E+11 2.66462E+11 0.427560151 

3 DAVO 1.03218E+12 1.12089E+12 1.65658E+12 3.37816E+11 1.26989E+12 0.266020982 

4 DLTA 6.34587E+11 7.73558E+11 7.17299E+11 69903638464 7.08481E+11 0.098666899 

5 MLBI 7.10911E+11 8.52613E+11 8.91001E+11 94855595027 8.18175E+11 0.115935582 

6 PSDN 2.6999E+11 3.8783E+11 5.19849E+11 1.24997E+11 3.92556E+11 0.318417046 

7 SKLT 1.37754E+11 1.67282E+11 1.93928E+11 28099330390 1.66321E+11 0.168946139 

8 STTP 7.12558E+11 6.41698E+11 5.55208E+11 78804610311 6.36488E+11 0.123811589 

9 ULTJ 5.46325E+11 7.11732E+11 8.3523E+11 1.44958E+11 6.97762E+11 0.207746877 

10 MYOR 1.37813E+12 1.70618E+12 1.97151E+12 2.97245E+11 1.68527E+12 0.176377969 

11 INDF 1.79185E+13 1.87647E+13 2.19416E+13 2.12106E+12 1.95416E+13 0.108540988 

12 AISA 2.28437E+11 2.29973E+11 3.33455E+11 60193899648 2.63955E+11 0.228045889 

13 GGRM 2.42917E+13 2.48473E+13 2.63393E+13 1.05888E+12 2.51594E+13 0.042086767 

14 RMBA 4.22614E+12 2.17618E+12 2.99651E+12 1.03177E+12 3.13294E+12 0.329328009 

15 HMSP 1.76467E+13 2.466E+13 2.95451E+13 5.98083E+12 2.39506E+13 0.249715401 

16 DVLA 4.26796E+11 5.40437E+11 5.76669E+11 78197362491 5.14634E+11 0.151947496 

17 MERK 3.73341E+11 3.86346E+11 4.87601E+11 62552858378 4.15763E+11 0.150453278 

18 INAF 6.89522E+11 6.8404E+11 1.02668E+12 1.96257E+11 8.00079E+11 0.245297639 

19 KLBF 5.04282E+12 5.87094E+12 6.07155E+12 5.45332E+11 5.66177E+12 0.096318281 

20 KAEF 1.92599E+12 1.81643E+12 2.18971E+12 1.91874E+11 1.97738E+12 0.097034282 

21 PYFA 33968786017 39639626167 61336546459 14444774659 44981652881 0.32112592 

22 SCPI 1.12005E+11 1.32729E+11 1.23758E+11 10393058214 1.2283E+11 0.084613049 

23 MRAT 2.43879E+11 2.08097E+11 2.26387E+11 17892516026 2.26121E+11 0.079128094 

24 TCID 8.00612E+11 9.04764E+11 9.5163E+11 77298908334 8.85668E+11 0.087277477 

25 KDSI 5.42754E+11 6.31079E+11 6.57924E+11 60257599894 6.10586E+11 0.098688198 

26 KICI 87920731028 93143807493 75091973920 9289117576 85385504147 0.108790335 

27 LMPI 2.37296E+11 2.62412E+11 2.70682E+11 17387238471 2.56797E+11 0.067708142 

28 TSPC 2.37155E+12 2.49797E+12 2.72922E+12 1.81377E+11 2.53292E+12 0.071608073 

29 SQBI 2.21595E+11 1.66816E+11 2.43776E+11 39613907959 2.10729E+11 0.187985309 
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Lampiran 2 

Coefficient of variations SALES 2007 
 

 

 

 

 

 

No Perusahaan 
PENJUALAN       

2005 2006 2007 
Standard 
Deviasi Mean of Sales CV Sales 2007 

1 AQUA 1.56316E+12 1.66561E+12 1.95216E+12 2.01629E+11 1.72698E+12 0.116752469 

2 CEKA 2.40713E+11 3.91062E+11 8.12635E+11 2.96486E+11 4.8147E+11 0.615793386 

3 DAVO 1.12089E+12 1.65658E+12 2.80008E+12 8.57733E+11 1.85919E+12 0.46134862 

4 DLTA 7.73558E+11 7.17299E+11 8.36186E+11 59471799235 7.75681E+11 0.076670463 

5 MLBI 8.52613E+11 8.91001E+11 9.786E+11 64575469432 9.07405E+11 0.071165018 

6 PSDN 3.8783E+11 5.19849E+11 6.0006E+11 1.07164E+11 5.0258E+11 0.213227975 

7 SKLT 1.67282E+11 1.93928E+11 2.3705E+11 35206722871 1.9942E+11 0.176545567 

8 STTP 6.41698E+11 5.55208E+11 6.0033E+11 43258890578 5.99079E+11 0.072209016 

9 ULTJ 7.11732E+11 8.3523E+11 1.1268E+12 2.1313E+11 8.91254E+11 0.2391349 

10 MYOR 1.70618E+12 1.97151E+12 2.82844E+12 5.86541E+11 2.16871E+12 0.270455779 

11 INDF 1.87647E+13 2.19416E+13 2.78583E+13 4.6151E+12 2.28548E+13 0.201931209 

12 AISA 2.29973E+11 3.33455E+11 4.9987E+11 1.36166E+11 3.54433E+11 0.384180243 

13 GGRM 2.48473E+13 2.63393E+13 2.73894E+13 1.2774E+12 2.6192E+13 0.048770425 

14 RMBA 2.17618E+12 2.99651E+12 4.58601E+12 1.2252E+12 3.2529E+12 0.376649034 

15 HMSP 2.466E+13 2.95451E+13 2.97877E+13 2.89297E+12 2.79976E+13 0.10332922 

16 DVLA 5.40437E+11 5.76669E+11 4.94832E+11 41007786731 5.37313E+11 0.076320127 

17 MERK 3.86346E+11 4.87601E+11 5.47238E+11 81338284937 4.73728E+11 0.171698164 

18 INAF 6.8404E+11 1.02668E+12 1.27316E+12 2.95866E+11 9.94626E+11 0.297464816 

19 KLBF 5.87094E+12 6.07155E+12 7.00491E+12 6.05158E+11 6.3158E+12 0.095816497 

20 KAEF 1.81643E+12 2.18971E+12 2.36564E+12 2.80449E+11 2.12393E+12 0.132042769 

21 PYFA 39639626167 61336546459 86643019272 23524784377 62539730633 0.37615743 

22 SCPI 1.32729E+11 1.23758E+11 1.70351E+11 24721482714 1.42279E+11 0.173753261 

23 MRAT 2.08097E+11 2.26387E+11 2.52123E+11 22117605596 2.28869E+11 0.096638796 

24 TCID 9.04764E+11 9.5163E+11 1.01833E+12 57073025974 9.58242E+11 0.059560111 

25 KDSI 6.31079E+11 6.57924E+11 9.22557E+11 1.61096E+11 7.37186E+11 0.21852754 

26 KICI 93143807493 75091973920 64063800191 14680691036 77433193868 0.189591702 

27 LMPI 2.62412E+11 2.70682E+11 3.03167E+11 21542876697 2.78754E+11 0.077282784 

28 TSPC 2.49797E+12 2.72922E+12 3.12407E+12 3.16592E+11 2.78376E+12 0.113728151 

29 SQBI 1.66816E+11 2.43776E+11 2.60248E+11 49872601771 2.23613E+11 0.223030912 
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Lampiran 3 

Coefficient of variations SALES 2008 
 

 

 

 

 

 

No Perusahaan 
PENJUALAN       

2006 2007 2008 
Standard 
Deviasi 

Mean of 
Sales CV Sales08 

1 AQUA 1.66561E+12 1.95216E+12 2.33153E+12 3.34036E+11 1.9831E+12 0.168441021 

2 CEKA 3.91062E+11 8.12635E+11 1.96364E+12 8.13995E+11 1.05578E+12 0.770990294 

3 DAVO 1.65658E+12 2.80008E+12 3.39285E+12 8.82569E+11 2.61651E+12 0.33730835 

4 DLTA 7.17299E+11 8.36186E+11 1.17706E+12 2.38646E+11 9.10182E+11 0.262195978 

5 MLBI 8.91001E+11 9.786E+11 1325661000 5.40719E+11 6.23642E+11 0.867033666 

6 PSDN 5.19849E+11 6.0006E+11 7.13114E+11 97096311397 6.11008E+11 0.158911743 

7 SKLT 1.93928E+11 2.3705E+11 3.13125E+11 60353133662 2.48034E+11 0.243325696 

8 STTP 5.55208E+11 6.0033E+11 6.24401E+11 35126274400 5.93313E+11 0.059203617 

9 ULTJ 8.3523E+11 1.1268E+12 1.36261E+12 2.64179E+11 1.10821E+12 0.23838324 

10 MYOR 1.97151E+12 2.82844E+12 3.90767E+12 9.70205E+11 2.90254E+12 0.334260457 

11 INDF 2.19416E+13 2.78583E+13 3.87993E+13 8.55273E+12 2.9533E+13 0.289598774 

12 AISA 3.33455E+11 4.9987E+11 4.89172E+11 93145002382 4.40833E+11 0.21129339 

13 GGRM 2.63393E+13 2.73894E+13 3.02516E+13 2.02492E+12 2.79934E+13 0.072335419 

14 RMBA 2.99651E+12 4.58601E+12 5.9408E+12 1.4737E+12 4.50777E+12 0.326924503 

15 HMSP 2.95451E+13 2.97877E+13 3.46804E+13 2.8974E+12 3.13378E+13 0.092457146 

16 DVLA 5.76669E+11 4.94832E+11 5.77599E+11 47519160423 5.497E+11 0.086445584 

17 MERK 4.87601E+11 5.47238E+11 6.37134E+11 75274980919 5.57324E+11 0.135064924 

18 INAF 1.02668E+12 1.27316E+12 1.47859E+12 2.26266E+11 1.25947E+12 0.179650809 

19 KLBF 6.07155E+12 7.00491E+12 7.87737E+12 9.03079E+11 6.98461E+12 0.12929559 

20 KAEF 2.18971E+12 2.36564E+12 2.70473E+12 2.61779E+11 2.42003E+12 0.108172144 

21 PYFA 61336546459 86643019272 1.19581E+11 29205420793 89186846312 0.32746332 

22 SCPI 1.23758E+11 1.70351E+11 2.04012E+11 40300507509 1.6604E+11 0.24271528 

23 MRAT 2.26387E+11 2.52123E+11 3.07804E+11 41616557519 2.62105E+11 0.15877847 

24 TCID 9.5163E+11 1.01833E+12 1.23978E+12 1.50838E+11 1.06991E+12 0.140981982 

25 KDSI 6.57924E+11 9.22557E+11 1.07802E+12 2.124E+11 8.86168E+11 0.239684135 

26 KICI 75091973920 64063800191 93194684209 14707918158 77450152773 0.189901732 

27 LMPI 2.70682E+11 3.03167E+11 3.26183E+11 27884411118 3.00011E+11 0.092944735 

28 TSPC 2.72922E+12 3.12407E+12 3.63379E+12 4.53497E+11 3.16236E+12 0.143404451 

29 SQBI 2.43776E+11 2.60248E+11 3.58938E+11 62280927732 2.87654E+11 0.216513562 
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Lampiran 4 

Coefficient of variations EARNING 2006 

 

 

 

 

 

 

No kode 2004 2005 2006 Standard Deviasi Mean of Sales CV Sales 

1 AQUA 1.66561E+12 1.95216E+12 2.33153E+12 3.34036E+11 1.9831E+12 0.168441021 

2 CEKA 3.91062E+11 8.12635E+11 1.96364E+12 8.13995E+11 1.05578E+12 0.770990294 

3 DAVO 1.65658E+12 2.80008E+12 3.39285E+12 8.82569E+11 2.61651E+12 0.33730835 

4 DLTA 7.17299E+11 8.36186E+11 1.17706E+12 2.38646E+11 9.10182E+11 0.262195978 

5 MLBI 8.91001E+11 9.786E+11 1325661000 5.40719E+11 6.23642E+11 0.867033666 

6 PSDN 5.19849E+11 6.0006E+11 7.13114E+11 97096311397 6.11008E+11 0.158911743 

7 SKLT 1.93928E+11 2.3705E+11 3.13125E+11 60353133662 2.48034E+11 0.243325696 

8 STTP 5.55208E+11 6.0033E+11 6.24401E+11 35126274400 5.93313E+11 0.059203617 

9 ULTJ 8.3523E+11 1.1268E+12 1.36261E+12 2.64179E+11 1.10821E+12 0.23838324 

10 MYOR 1.97151E+12 2.82844E+12 3.90767E+12 9.70205E+11 2.90254E+12 0.334260457 

11 INDF 2.19416E+13 2.78583E+13 3.87993E+13 8.55273E+12 2.9533E+13 0.289598774 

12 AISA 3.33455E+11 4.9987E+11 4.89172E+11 93145002382 4.40833E+11 0.21129339 

13 GGRM 2.63393E+13 2.73894E+13 3.02516E+13 2.02492E+12 2.79934E+13 0.072335419 

14 RMBA 2.99651E+12 4.58601E+12 5.9408E+12 1.4737E+12 4.50777E+12 0.326924503 

15 HMSP 2.95451E+13 2.97877E+13 3.46804E+13 2.8974E+12 3.13378E+13 0.092457146 

16 DVLA 5.76669E+11 4.94832E+11 5.77599E+11 47519160423 5.497E+11 0.086445584 

17 MERK 4.87601E+11 5.47238E+11 6.37134E+11 75274980919 5.57324E+11 0.135064924 

18 INAF 1.02668E+12 1.27316E+12 1.47859E+12 2.26266E+11 1.25947E+12 0.179650809 

19 KLBF 6.07155E+12 7.00491E+12 7.87737E+12 9.03079E+11 6.98461E+12 0.12929559 

20 KAEF 2.18971E+12 2.36564E+12 2.70473E+12 2.61779E+11 2.42003E+12 0.108172144 

21 PYFA 61336546459 86643019272 1.19581E+11 29205420793 89186846312 0.32746332 

22 SCPI 1.23758E+11 1.70351E+11 2.04012E+11 40300507509 1.6604E+11 0.24271528 

23 MRAT 2.26387E+11 2.52123E+11 3.07804E+11 41616557519 2.62105E+11 0.15877847 

24 TCID 9.5163E+11 1.01833E+12 1.23978E+12 1.50838E+11 1.06991E+12 0.140981982 

25 KDSI 6.57924E+11 9.22557E+11 1.07802E+12 2.124E+11 8.86168E+11 0.239684135 

26 KICI 75091973920 64063800191 93194684209 14707918158 77450152773 0.189901732 

27 LMPI 2.70682E+11 3.03167E+11 3.26183E+11 27884411118 3.00011E+11 0.092944735 

28 TSPC 2.72922E+12 3.12407E+12 3.63379E+12 4.53497E+11 3.16236E+12 0.143404451 

29 SQBI 40351880000 9047730000 2.07136E+11 2435678976 1.43424E+11 0.014912453 
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Lampiran 5 

Coefficient of variations EARNING 2007 

No Perusahaan 
EARNING Standard 

Deviasi 

Mean of 

Earning 
CV Earning 

2005 2006 2007 

1 AQUA 64349873753 48853686588 65912835099 9430351820 47136686815 0.200063951 

2 CEKA -24238159233 15291187419 24676361894 25959202362 10422148111 2.490772736 

3 DAVO 90069211826 1.96277E+11 2.08456E+11 65120168635 1.39981E+11 0.465208612 

4 DLTA 56405259000 43284214000 47330712000 6719168738 38434838435 0.174819747 

5 MLBI 87014000000 73581000000 84385000000 7119030201 63024757550 0.11295609 

6 PSDN 1.18433E+11 11846984788 -8645694849 68227223849 47465486081 1.43740704 

7 SKLT 91601837156 4637123899 5741580571 49893327605 37968467308 1.314072733 

8 STTP 10636507502 14426010016 15594767180 2591996066 10812320191 0.239726166 

9 ULTJ 4527739591 14731717216 30316644576 12987678395 15640944944 0.83036405 

10 MYOR 45730497043 93575798388 1.41589E+11 47929344877 82206194503 0.583038117 

11 INDF 1.24018E+11 6.6121E+11 9.80357E+11 4.32771E+11 5.49589E+11 0.787445434 

12 AISA 936890593 129865719 15759724561 8800191129 6406668000 1.373598746 

13 GGRM 1.88965E+12 1.00782E+12 1.44359E+12 4.40922E+11 1.19549E+12 0.368820012 

14 RMBA 1.08166E+11 1.4551E+11 2.42917E+11 69570807096 1.41541E+11 0.491525096 

15 HMSP 2.38307E+12 3.53049E+12 3.62402E+12 6.91049E+11 2.55716E+12 0.270241213 

16 DVLA 71576356000 52508646000 49917853000 11827795830 46457662708 0.254593002 

17 MERK 57700045000 86537702000 89484528000 17562021544 62821074136 0.279556212 

18 INAF 9594742649 15240675138 11078807048 2926891036 9710278968 0.301421931 

19 KLBF 6.53329E+11 6.76582E+11 7.05694E+11 26236995083 5.15461E+11 0.050900102 

20 KAEF 52826570670 43989948288 52189435346 4928208338 38483540661 0.128060159 

21 PYFA 1328422334 1729406246 1743483869 235677164.4 1259247403 0.387157157 

22 SCPI -864303402 -2492567935 2568850071 2583787285 448941504.6 5.755287176 

23 MRAT 8510043884 9096227057 11130009996 1375021587 7527825631 0.182658533 

24 TCID 92864924821 1.00118E+11 1.11232E+11 9251052942 78366651657 0.118048337 

25 KDSI 7397998036 7351183857 14500297724 4114095314 8340893733 0.493243943 

26 KICI -10163747480 -14819139717 15742232136 16466075763 1806355176 0.115635721 

27 LMPI -50778534882 3313269414 12400202336 34156620828 -227110576 -150.3964344 

28 TSPC 2.96825E+11 2.72584E+11 2.78358E+11 12662130461 2.15107E+11 0.058864319 

29 SQBI 9047730000 2.07136E+11 2.27422E+11 35565466759 2.24456E+11 0.039875583 
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Lampiran 6 

 

Coefficient of variations EARNING 2008 

 

 

 

 

 

No Perusahaan 
EARNING       

2006 2007 2008 

Standard 

Deviasi 

Mean of 

Earning CV Earning 

1 AQUA 48853686588 65912835099 82336933380 16742627074 65701151689 0.254830039 

2 CEKA 15291187419 24676361894 27867555443 6537459354 22611701585 0.289118416 

3 DAVO 1.96277E+11 2.08456E+11 -5.10652E+11 4.11706E+11 -35306243779 -11.66100342 

4 DLTA 43284214000 47330712000 83754358000 22289342331 58123094667 0.383485127 

5 MLBI 73581000000 84385000000 222307000 45792253980 52729435667 0.868438158 

6 PSDN 11846984788 -8645694849 9448209908 11203373220 4216499949 2.657031508 

7 SKLT 4637123899 5741580571 4271023656 765548993.5 4883242709 0.243325696 

8 STTP 14426010016 15594767180 4816495973 5914387594 11612424390 0.509315488 

9 ULTJ 14731717216 30316644576 3.03712E+11 1.6253E+11 1.16253E+11 0.23838324 

10 MYOR 93575798388 1.41589E+11 1.9623E+11 51362770769 1.43798E+11 0.357186146 

11 INDF 6.6121E+11 9.80357E+11 1.03439E+12 2.01675E+11 8.91985E+11 0.226096765 

12 AISA 129865719 15759724561 28686156655 14299457368 14858582312 0.962370236 

13 GGRM 1.00782E+12 1.44359E+12 1.88049E+12 4.36335E+11 1.44397E+12 0.302178184 

14 RMBA 1.4551E+11 2.42917E+11 2.39138E+11 55179496362 2.09188E+11 0.263779337 

15 HMSP 3.53049E+12 3.62402E+12 3.89528E+12 1.89474E+11 3.68326E+12 0.051441883 

16 DVLA 52508646000 49917853000 70819094000 11393321067 57748531000 0.197291963 

17 MERK 86537702000 89484528000 98620070000 6299808563 91547433333 0.068814693 

18 INAF 15240675138 11078807048 5031898680 5133312179 10450460289 0.49120441 

19 KLBF 6.76582E+11 7.05694E+11 7.06822E+11 17143024793 6.96366E+11 0.124617837 

20 KAEF 43989948288 52189435346 55393774869 5881420470 50524386168 0.116407559 

21 PYFA 1729406246 1743483869 2308877329 330568873.3 1927255815 0.17152309 

22 SCPI -2492567935 2568850071 6620764829 4565975608 2232348988 2.045368189 

23 MRAT 9096227057 11130009996 22290067707 7103527202 14172101587 0.501233156 

24 TCID 1.00118E+11 1.11232E+11 1.14854E+11 7678731949 1.08735E+11 0.070618843 

25 KDSI 7351183857 14500297724 5716267895 4671580020 9189249825 0.508374471 

26 KICI -14819139717 15742232136 3057273250 15353999327 1326788556 11.5723031 

27 LMPI 3313269414 12400202336 2571939722 5472913082 6095137157 0.897914672 

28 TSPC 2.72584E+11 2.78358E+11 3.20648E+11 26242312948 2.9053E+11 0.090325716 

29 SQBI 2.07136E+11 2.27422E+11 2.94725E+11 24543342860 2.7734E+11 0.080385729 
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Lampiran 7 

Perusahaan yang melakukan perataan laba di tahun 2006 
 

No Perusahaan CV SALES CV EARNING IS STATUS 

1 AQUA 0.111967831 0.31688452 0.353339541 Bukan Perata 

2 CEKA 0.427560151 -2.17070222 -0.196968588 Bukan Perata 

3 DAVO 0.266020982 0.458762885 0.579865962 Bukan Perata 

4 DLTA 0.098666899 0.199122382 0.495508833 Bukan Perata 

5 MLBI 0.115935582 0.094913657 1.221484725 Perata 

6 PSDN 0.318417046 1.487079469 0.214122414 Bukan Perata 

7 SKLT 0.168946139 3.807972737 0.044366426 Bukan Perata 

8 STTP 0.123811589 0.529341402 0.233897421 Bukan Perata 

9 ULTJ 0.207746877 0.750743641 0.276721461 Bukan Perata 

10 MYOR 0.176377969 0.341320642 0.516751546 Bukan Perata 

11 INDF 0.108540988 0.687497995 0.157878261 Bukan Perata 

12 AISA 0.228045889 1.08271834 0.210623466 Bukan Perata 

13 GGRM 0.342086767 0.309096922 1.106729777 Perata 

14 RMBA 0.329328009 0.290642126 1.133104872 Perata 

15 HMSP 0.349715401 0.303472499 1.152379218 Perata 

16 DVLA 0.151947496 0.204681413 0.742360987 Bukan Perata 

17 MERK 0.250453278 0.249918969 1.002137926 Perata 

18 INAF 0.245297639 0.384609172 0.637784164 Bukan Perata 

19 KLBF 0.296318281 0.209333194 1.41553413 Perata 

20 KAEF 0.097034282 0.30090444 0.322475408 Bukan Perata 

21 PYFA 0.32112592 0.339124973 0.946925013 Bukan Perata 

22 SCPI 0.084613049 -0.915295651 -0.092443408 Bukan Perata 

23 MRAT 0.079128094 0.246496676 0.321010794 Bukan Perata 

24 TCID 0.087277477 0.086477184 1.009254383 Perata 

25 KDSI 0.098688198 0.763881213 0.129193122 Bukan Perata 

26 KICI 0.108790335 -0.279236937 -0.389598654 Bukan Perata 

27 LMPI 0.067708142 3.366141803 0.020114465 Bukan Perata 

28 TSPC 0.071608073 0.084912453 0.843316499 Bukan Perata 

29 SQBI 0.187985309 0.014912453 0.123367124 Bukan Perata 
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Lampiran 8 

Perusahaan yang melakukan perataan laba di tahun 2007 
 

No Perusahaan CV SALES CV EARNING IS STATUS 

1 AQUA 0.116752469 0.200063951 0.583575744 Bukan perata 

2 CEKA 0.615793386 2.490772736 0.247229856 Bukan perata 

3 DAVO 0.46134862 0.465208612 0.991702666 Bukan perata 

4 DLTA 0.076670463 0.174819747 0.438568662 Bukan perata 

5 MLBI 0.071165018 0.11295609 0.630023736 Bukan perata 

6 PSDN 0.213227975 1.43740704 0.148342097 Bukan perata 

7 SKLT 0.176545567 1.314072733 0.13434992 Bukan perata 

8 STTP 0.072209016 0.239726166 0.301214576 Bukan perata 

9 ULTJ 0.2391349 0.83036405 0.287988021 Bukan perata 

10 MYOR 0.270455779 0.583038117 0.463873238 Bukan perata 

11 INDF 0.201931209 0.787445434 0.256438351 Bukan perata 

12 AISA 0.384180243 1.373598746 0.279688842 Bukan perata 

13 GGRM 0.448770425 0.368820012 1.216773521 Perata 

14 RMBA 0.376649034 0.491525096 0.766286477 Bukan perata 

15 HMSP 0.30332922 0.270241213 1.122438789 Perata 

16 DVLA 0.076320127 0.254593002 0.299773076 Bukan perata 

17 MERK 0.371698164 0.279556212 1.329600802 Perata 

18 INAF 0.297464816 0.301421931 0.986871842 Bukan perata 

19 KLBF 0.095816497 0.050900102 1.882442138 Perata 

20 KAEF 0.132042769 0.128060159 1.031099522 Perata 

21 PYFA 0.37615743 0.387157157 0.971588471 Bukan Perata 

22 SCPI 0.173753261 5.755287176 0.030190198 Bukan Perata 

23 MRAT 0.096638796 0.182658533 0.529068063 Bukan Perata 

24 TCID 0.159560111 0.118048337 1.351650639 Perata 

25 KDSI 0.21852754 0.493243943 0.443041506 Bukan Perata 

26 KICI 0.189591702 0.115635721 1.639559997 Perata 

27 LMPI 0.077282784 -150.3964344 -0.00051386 Bukan Perata 

28 TSPC 0.113728151 0.058864319 1.932038843 Perata 

29 SQBI 0.223030912 0.039875583 1.79998865 Perata 
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Lampiran 9 

Perusahaan yang melakukan perataan laba di tahun 2008 
 

No Perusahaan CV SALES 

CV 

EARNING IS STATUS 

1 AQUA 0.168441021 0.254830039 0.660993584 Bukan Perata 

2 CEKA 0.770990294 0.289118416 2.666693818 Perata 

3 DAVO 0.33730835 -11.66100342 -0.028926186 Bukan Perata 

4 DLTA 0.262195978 0.383485127 0.683718768 Bukan Perata 

5 MLBI 0.867033666 0.868438158 0.998382738 Bukan Perata 

6 PSDN 0.158911743 2.657031508 0.059808001 Bukan Perata 

7 SKLT 0.156770621 0.243325696 0.644283048 Bukan Perata 

8 STTP 0.059203617 0.509315488 0.116241541 Bukan Perata 

9 ULTJ 0.398072168 0.23838324 1.6698832 Perata 

10 MYOR 0.334260457 0.357186146 0.93581585 Bukan Perata 

11 INDF 0.289598774 0.226096765 1.280862083 Perata 

12 AISA 0.21129339 0.962370236 0.2195552 Bukan Perata 

13 GGRM 0.372335419 0.302178184 1.232171738 Perata 

14 RMBA 0.326924503 0.263779337 1.239386322 Perata 

15 HMSP 0.092457146 0.051441883 1.797312647 Perata 

16 DVLA 0.086445584 0.197291963 0.438160698 Bukan Perata 

17 MERK 0.135064924 0.068814693 1.962733787 Perata 

18 INAF 0.179650809 0.49120441 0.365735334 Bukan Perata 

19 KLBF 0.12929559 0.124617837 1.037536781 Perata 

20 KAEF 0.108172144 0.116407559 0.929253602 Bukan Perata 

21 PYFA 0.32746332 0.17152309 1.90915007 Perata 

22 SCPI 0.24271528 2.045368189 0.118665814 Bukan Perata 

23 MRAT 0.15877847 0.501233156 0.316775672 Bukan Perata 

24 TCID 0.140981982 0.070618843 1.996379104 Perata 

25 KDSI 0.239684135 0.508374471 0.471471618 Bukan Perata 

26 KICI 0.189901732 11.5723031 0.016410021 Bukan Perata 

27 LMPI 0.092944735 0.897914672 0.103511768 Bukan Perata 

28 TSPC 0.143404451 0.090325716 1.58763703 Perata 

29 SQBI 0.216513562 0.080385729 1.28799677 Perata 
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Lampiran 10 

Tabel Statistic Descriptive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: 08/21/10   
Time: 15:35       

Sample: 1 87      
       
        SIZE NPM OPM ROA ROE LEV 
       
        Mean  3.28E+12  0.057336  0.095509  0.071514  0.137445  0.557072 

 Median  6.27E+11  0.040000  0.080000  0.046000  0.113000  0.605000 
 Maximum  3.96E+13  0.262639  0.373915  0.319862  0.766000  0.929000 
 Minimum  8.03E+10 -0.197000 -0.204000 -0.125000 -0.253000 -0.015000 
 Std. Dev.  7.05E+12  0.068404  0.088756  0.082800  0.156057  0.224874 
 Skewness  3.190614  0.118602  0.382564  1.084404  1.427430 -0.436375 
 Kurtosis  13.27073  6.091256  5.624361  4.385171  6.574607  2.420490 

       
 Jarque-Bera  530.0037  34.84398  27.08850  24.00630  75.86413  3.978521 
 Probability  0.000000  0.000000  0.000001  0.000006  0.000000  0.136797 

       
 Sum  2.86E+14  4.988224  8.309317  6.221711  11.95775  48.46525 
 Sum Sq. Dev.  4.27E+27  0.402398  0.677479  0.589607  2.094434  4.348884 

       
 Observations  87  87  87  87  87  87 
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Lampiran 11 

Hasil Uji Goodness of Fit Test 

Goodness-of-Fit Evaluation for Binary Specification    

Andrews and Hosmer-

Lemeshow Tests      

Equation: UNTITLED       

Date: 08/17/10   Time: 19:32      

Grouping based upon predicted risk (randomize ties)    

         
              Quantile of Risk Dep=0 Dep=1 Total H-L 

 Low High Actual Expect Actual Expect Obs Value 

         
         1 2.E-07 0.0008 8 7.99819 0 0.00181 8 0.00181 

2 0.0008 0.0021 8 7.98733 0 0.01267 8 0.01269 

3 0.0022 0.0059 9 8.96552 0 0.03448 9 0.03462 

4 0.0063 0.0119 8 7.92452 0 0.07548 8 0.07620 

5 0.0186 0.0882 8 8.64906 1 0.35094 9 1.24915 

6 0.1036 0.2459 7 6.59381 1 1.40619 8 0.14235 

7 0.2611 0.3958 4 5.39564 4 2.60436 8 1.10891 

8 0.3974 0.7932 6 3.86342 3 5.13658 9 2.07030 

9 0.8188 0.9839 0 0.61968 8 7.38032 8 0.67172 

10 0.9987 1.0000 0 0.00281 9 8.99719 9 0.00281 

         
           Total 58 58.0000 26 26.0000 87 5.87055 

         
         H-L Statistic 5.9706  Prob. Chi-Sq(8) 0.7873  
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Analisis Perataan Laba Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada 

Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia (2006-2008) 

Oleh Rika Insany Arief (200612064) 

S-1 Akuntansi STIE Indonesia Banking School 

ABSTRACT 

Income smoothing is an action taken by volunteer management to reduce 

fluctuations in earningsreported by manipulating the variables (accounting) or quasi- 

transactions (real) as far as possible by accounting principles generally accepted 

(GAAP). The aims of this reaserch is to identify some variables that affect amount of 

income smoothing at at the Consumer Goods Industry during the period 2006 to 2008. 

The variables are the Net profit margin (NPM), Operating profit margin (OPM), Return 

On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) and the Financial Leverage (LEV). 

Research method which used is multiple linear regressions with distributed lag 

model, processed by Eviews 6. Regression results shows that four independent variables 

used may affect dependent variable as much as 63.95% and the rest which is 36,05% 

explained by other variables that not being used in this research model.  

Partially, the conclution of this research is factors net profit margin, operating 

profit margin, return on assets and return on equity does not have a significant influence 

on consumption goods sector companies the opportunity to conduct income smoothing. 

Factors that affect the practice of income smoothing opportunities namely firm size and 

financial leverage. 

Keywords : Income smoothing, Net profit margin (NPM), Operating profit margin 

(OPM), Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE) and the Financial 

Leverage (LEV). 

1. PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Ketatnya persaingan dalam dunia bisnis menjadi pemicu yang kuat bagi 

manajemen perusahaan untuk menampilkan performa terbaik dari perusahaan yang 

dipimpinnya, karena baik buruknya performa perusahaan akan berdampak terhadap nilai 

pasar perusahaan di pasar dan juga mempengaruhi minat investor untuk menanam atau 

menarik investasinya dari sebuah perusahaan. Selain bertanggung jawab untuk 

menampilkan performa terbaik perusahaan, manajemen juga bertanggung jawab untuk 

menyediakan laporan keuangan  bagi semua pihak yang berkepentingan dengan 

informasi akuntansi perusahaan. Jika pada suatu kondisi dimana pihak manajemen 

ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan 

memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akutansi. Manajemen 

termotivasi untuk memperlihatkan kinerja yang baik dalam menghasilkan nilai atau 

keuntungan maksimal bagi perusahaan sehingga manajemen cenderung memilih dan 

menerapkan metode akuntansi yang dapat memberikan informasi laba lebih baik. 

Pemberian fleksibilitas bagi manajemen untuk memilih metode akuntansi maupun 

kebijakan akuntansi yang dapat memaksimalkan kepentingannya maka hal ini dapat 

mendorong praktik perataan laba.   
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Perataan dari laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai pengurangan atau 

fluktuasi yang disengaja terhadap beberapa tingkatan laba yang saat ini dianggap normal 

oleh perusahaan. Praktik perataan laba biasanya difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu: 

(1) apakah perusahaan benar-benar melakukan perataan laba, (2) kemampuan berbagai 

teknik akuntansi untuk meratakan  laba, dan (3) kondisi yang efektif untuk melakukan 

perataan laba. Maka berdasarkan uraian diatas mendorong penulis melakukan penelitian 

dengan judul: “ Analisis Perataan Laba Terhadap Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhinya Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek Indonesia 

(2006-2008).” 

1.2      Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di kemukakan 

permasalahan sebagai berikut : 

8) Apakah besaran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

9) Apakah Net Profit Margin berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

10) Apakah Operating profit margin berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

11) Apakah Return On Asset berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

12) Apakah Return On Equity berpengaruh terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

13) Apakah Leverage berpengaruh terhadap perataan laba pada industri 

barang konsumsi yang terdaftar di BEI? 

1.3. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah : 

6. Periode pengamatan yang digunakan sangat pendek jika dibandingkan 

dengan peneitian-penelitian serupa di luar Indonesia. Periode pengamatan 

dalam penelitian ini hanya 3 tahun yaitu dari tahun 2006 sampai dengan 

tahun 2008 yang berakibat pada terbatasnya sampel yang diteliti. Dalam 

kurun waktu tersebut di Indonesia telah terjadi kondisi krisis ekonomi 

yang memungkinkan terjadinya ketidak-konsistenan dengan hasil 

penelitian-penelitian sebelumnya.  

7. Perusahaan yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 

perusahaan yang termasuk industri barang konsumsi yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia dan menggunakan metode (purposive) judgement 

sampling. Dengan metode (purposive) judgement sampling, sampel 

dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel dengan kriteria 

pemilihan sampel yang ditentukan. 

8. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga 

peneliti tidak bisa mengendalikan dan mengawasi kemungkinan 

terjadinya kesalahan dalam perhitungan. 

9. Metode perhitungan income smoothing menggunakan index eckel. 

10. Hanya menggunakan enam variabel bebas seperti Besaran Perusahaan, 

Net profit margin (NPM) , Operating profit margin (OPM) ,Return On 

Asset (ROA), Return On Equity (ROE) dan Financial Leverage (LEV). 

sementara masih banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

tindakan perataan laba. 

1.4  Tujuan Penelitian 
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1) Untuk mengetahui apakah perataan laba dipengaruhi terhadap faktor-faktor 

besaran perusahaan, net profit margin, operating profit margin, return on asset, 

return on equity dan leverage secara signifikan dapat mempengaruhi praktik 

perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

2. LANDASAN TEORITIS 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.5. Pengertian Laba  

 Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI),2009 memiliki pengertian sendiri mengenai 

income. IAI tidak menerjemahkan income dengan istilah laba, tetapi dengan istilah 

penghasilan. Penghasilan atau income didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi 

selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau 

penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari 

kontribusi modal. 

2.1.6. Kualitas informasi Laba 

Informasi laba harus dilihat dalam kaitannya dengan persepsi pengambilan 

keputusan. Karena kualitas informasi laba ditentukan oleh kemampuannya memotivasi 

tindakan individu dan membantu pengambilan keputusan yang efektif. Hal ini didukung 

oleh FASB yang menerbitkan SFAC No 1 yang menganggap bahwa laba akuntansi 

merupakan pengukuran yang baik atas prestasi perusahaan dan oleh karena itu laba 

akuntansi hendaknya dapat digunakan dalam prediksi arus kas dan laba dimasa yang 

akan datang. 

2.1.7. Manajemen Laba 

Manajemen laba dapat didefinisi sebagai “intervensi manajemen dengan sengaja 

dalam proses penentua laba, biasanya untuk memenuhi tujuan pribadi.
20

 Manajemen laba 

sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi 

yang berterima umum baik didalam maupun diluar batas. 

2.1.8. Perataan Laba. 

2.1.4.9.Pengertian Perataan Laba 

 Perataan laba ( income smoothing) adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun 

ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi pendapatannya 

ke periode-periode yang kurang menguntungkan. Definisi yang lebih mengenai perataan 

laba melihatnya sebagai fenomena "proses manipulasi profil waktu dari pendapatan atau 

laporan pendapatan untuk membuat laporan laba menjadi kurang bervariasi,sambil 

sekaligus tidak meningkatkan pendapatan yang dilaporkan selama periode tersebut. 

2.1.4.10. Tujuan Perataan Laba 

 Tujuan perataan laba adalah sebagai berikut : 

6. Memperbaiki citra perusahaan di mata pihak luar bahwa perusahaan 

tersebut memiliki resiko yang rendah 

7. Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap 

laba di masa yang akan datang 

8. Meningkatkan kepuasan relasi bisnis 

9. Meningkatkan persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen 

10. Meningkatkan kompensasi bagi manajemen   

2.1.4.11. Alasan Dilakukan Perataan Laba 

                                                           
20

 Intermediate Accounting, Stice/Stice/Skousen book 1 edition 16
th

 2007 

 Analisis Perataan..., Rika Insany Arief, Ak.-Ibs, 2010



 

 Ada beberapa alasan yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa menajer 

melakukan perataan laba yaitu sebagai berikut: 

5. Kriteria yang digunakan manajemen perusahaan dalam memilih metode 

akuntansi adalah untuk memaksimumkan kepuasan atau kemakmurannya, 

6. Kepuasan merupakan fungsi dari keamanan pekerjaan, level dan tingkat 

pertumbuhan gaji serta level dan tingkat pertumbuhan besaran (size) perusahaan, 

7. Kepuasan pemegang saham dan kenaikkan performan perusahaan dapat 

meningkatkan status dan reward bagi manajer, 

8. Kepuasan yang sama tergantung pada tingkat pertumbuhan dan stabilitas laba 

perusahaan. 

2.1.4.12. Jenis Perataan Laba 

Ada dua jenis perataan laba, yaitu :
21

 

3) Intentional atau designed smoothing Intentional atau designed smoothing ialah 

keputusan atau pilihan yang dibuat untuk mengatur fluktuasi earnings pada level 

yang diinginkan. Designed smoothing dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu artificial 

smoothing ( perataan laba artificial) dan real smoothing (perataan laba riil). 

4)  Natural smoothing adalah income generating process yang natural, bukan hasil 

dari tindakan yang diambil oleh manajemen. 

2.1.4.13. Tehnik Perataan Laba 

Berbagai tehnik yang digunakan dalam melakukan perataan laba antara lain : 

4) Perataan melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan transaksi. Pihak 

manajemen dapat menentukan atau mengendalikan waktu transaksi melalui 

kebijakan manajemen sendiri (accruals), misal : pengeluaran biaya riset dan 

pengembangan. Selain itu banyak juga perusahaan yang menerapkan kebijakan 

diskon dan kredit sehingga hal ini dapat menyebabkan meningkatnya jumlah 

piutang dan penjualan pada bulan terakhir tiap kuarter, sehingga laba kelihatan 

lebih stabil pada periode tertentu.  

5) Perataan melalui alokasi untuk beberapa periode tertentu. Manajer memiliki 

kewenangan untuk mengalokasikan pendapatan atau beban untuk periode 

tertentu. Misalnya, jika penjualan meningkat maka manajemen dapat 

membebankan biaya riset dan penelitian serta amortisasi goodwill pada periode 

itu untuk menstabilkan laba.  

6) Perataan melalui klarifikasi, manajemen memiliki kewenangan dan kebijakan 

sendiri untuk mengklarisifikasikan pos-pos rugi laba dalam kategori yang 

berbeda. Misalnya jika pendapatan non operasi sulit didefinisikan maka manajer 

dapat mengklarifikasikan pos itu pada pendapatan operasi atau pendapatan non 

operasi. Dan hal itu dapat digunakan sewaktu-waktu untuk meratakan laba 

melihat kondisi pendapatan periode itu.  

2.1.4.14. Faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba 

Penelitian ini akan menguji beberapa faktor yang diduga mempengaruhi perilaku 

perataan laba : 

7. Ukuran Perusahaan (SIZE) 
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Ukuran Perusahaan (size) umumnya dinilai dari besarnya aktiva perusahaan. 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil 

perusahaan yang menurut berbagai cara, antara lain : total aktiva, log size, dan 

lain-lain. Pada dasarnya, ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm) dan 

perusahaan kecil (small firm). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada 

total asset perusahaan ( Suwito, 2005) 

8.   Net Profit Margin (NPM) 

Secara logis, NPM dapat merefleksikan motivasi manajer untuk meratakan laba. 

Laba setelah pajak merupakan laba yang dikembalikan kepada pemilik 

(pemegang saham) setelah semua biaya dikurangkan, pembayaran bunga diterima 

atau dibayar dan pajak dilunasi. Rasio net profit margin mengukur rupiah laba 

yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah penjualan. 

9. Operating Profit Margin (OPM) 

Manajer terdorong melakukan perataan laba melalui marjin laba operasi ini 

karena item-item lain diluar laba operasi (extraordinary items, pembayaran 

deviden, biaya bunga dan pajak) merupakan item yang tidak rutin terjadi dalam 

perusahaan. Sehingga manajer hanya  melakukan perataan laba melalui item-item 

marjin laba operasi perusahaan. Dengan kata lain perataan pada marjin operasi ini 

dilakukan manajemen tanpa memperhatikan pendapatan dan beban diluar usaha, 

pendapatan deviden, biaya bunga, extraordinary items serta pajak penghasilan. 

10. Return on asset (ROA) 

Return on Assets (ROA) merupakan ukuran penting untuk menilai sehat atau 

tidaknya perusahaan, yang mempengaruhi investor untuk membuat keputusan. 

Perusahaan yang memiliki ROA yang lebih tinggi cenderung melakukan 

perataaan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih rendah karena 

manajemen tahu akan kemampuan untuk mendapatkan laba pada masa 

mendatang sehingga memudahkan dalam menunda atau mempercepat laba (Assih 

dkk., 2000). 

11. Return On Equity (ROE) 

Return on equity adalah rasio yang digunakan oleh para investor untuk melihat 

sejauhmana perusahaan dapat memberikan keuntungan di masa yang akan 

datang. Atau dengan kata lain, dengan return on equity yang tinggi, perusahaan 

memiliki peluang untuk memberikan pendapatan yang besar bagi para pemegang 

saham. Dalam hal ini akan berdampak pada peningkatan harga saham. 

12. Leverage (lev)  

Merupakan rasio yang mengukur sebagaimana perusahaan dibelanjai dengan 

utang, yaitu bagian dari aktiva yang digunakan untuk menjamin utang. Semakin 

tinggi utang perusahaan yang berarti semakin tinggi pula resiko perusahaan 

terutama terhadap ketidakmampuan membayar pokok dan bunga pinjaman. 

Kondisi ini memberi peluang bagi manajer untuk melakukan perataan laba agar 

terlihat bahwa kondisi perusahaan sedang membaik, sehingga memiliki 

kemampuan yang lebih besar dalam mencetak laba. 

2.1 Peneliti Sebelumnya 

Penelitian mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Edy dan Arleen (2005), 

Masodah (2007), Wibowo (2008), Nani Syahriana (2006) dan Igan Budiasih (2006). 
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Penelitian Edy dan Arleen dilakukan terhadap perusahaan manufaktur dan non 

manufaktur yang listing di Bursa Efek Jakarta dari tahun 2000-2002. Dalam penelitian 

tersebut tindakan perataan laba sebagai variabel dependen sedangkan ukuran perusahaan, 

jenis usaha, profitabilitas perusahaan, leverage operasi perusahaan dan net profit margin 

sebagai variabel independen. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan dari jenis usaha, ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, 

leverage operasi perusahaan, dan net profit margin terhadap tindakan perataan laba. 

Masodah melakukan penelitian pada sektor industri perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya dari tahun 1992-2004. Dalam penelitian tersebut ukuran perusahaan, bonus plan, 

leverage yang diproksikan dengan rasio hutan modal, dan profitabilitas digunakan 

sebagai variabel independen. Hasil penelitian menyatakan bahwa ukuran perusahaan, 

bonus plan, dan profitabilitas tidak mempengaruhi perataan laba hanya leverage yang 

mempengaruhi perataan laba. Wibowo meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi 

praktek perataan laba pada perusahaan property dan real estate yang terdaftar di BEJ 

dari tahun 2004-2006 dengan ukuran perusahaan, profitabilitas perusahaan, net profit 

margin, kinerja masa kini, dan tingkat leverage sebagai variabel independen. Hasil dari 

penelitian ini adalah bahwa secara serentak dan secara parsial ukuran perusahaan, 

profitabilitas perusahaan, net profit margin, kinerja masa kini, dan tingkat leverage 

perusahaan berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

Penelitian ini juga merupakan perluasan dari penelitian Nani Syahriana (2006). 

Penelitian Nani Syahriana (2006) menguji empat faktor yang dianggap mempengaruhi 

perataan laba. Adapun faktor tersebut meliputi besaran perusahaan, Net Profit Margin, 

Operating Profit Margin, dan Return On Asset. Variabel terikatnya adalah perataan laba 

Dalam hasilnya tersebut menyatakan bahwa semua hasil uji hipotesis penelitian ini yang 

tidak signifikan atau tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba mungkin hal 

tersebut dipengaruhi oleh indeks Eckel (1981) yang kurang sensitif untuk menentukan 

status perata atau bukan perata laba. Peneliti menambahkan variabel independen yang 

telah diuji dalam penelitian Igan Budiasih yaitu Financial Leverage Igan Budiasih  

menguji empat faktor yang dianggap mempengaruhi perataan laba yaitu ukuran 

perusahaan, Profitabilitas, Financial Leverage, dan Dividend Payout Ratio.  

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Laporan  

Keuangan 

Status Perusahaan 

0 = Perusahaan bukan 

perata laba 

1 = Perusahaan perata 

laba 

 

Ukuran 

Perusahaan 

Financial 

Leverage 

Net Profit 

Margin 

Return On 

Asset 

Operating 

Profit Margin 

Return 

On Equity 

 Analisis Perataan..., Rika Insany Arief, Ak.-Ibs, 2010



 

 

 

 

 

 

Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka dibutuhkan hipotesa mengenai 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini mengacu pada perusahaan dan literatur 

yang telah disebutkan dalam uraian sebelumnya. Faktor-faktor yang tidak mempengaruhi 

praktik perataan laba terangkum dalam bentuk hipotesis null. Berikut ini hipotesa 

alternatif: 

H01  : Ukuran perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap       

perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Ha1  : Ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh secara signifikan terhadap 

perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

H02  : Net profit margin (NPM) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Ha2 : Net profit margin (NPM) berpengaruh secara signifikan terhadap 

perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

H03  : Operating profit margin (OPM) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI. 

Ha3  : Operating profit margin (OPM) berpengaruh secara signifikan 

terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

H04  : Return on asset (ROA) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Ha4 : Return on asset (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap 

perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

H05  : Return on equity (ROE) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Ha5 : Return on equity (ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap 

perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

H06  : Financial Leverage (LEV) tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

Ha6 : Financial Leverage (LEV)  berpengaruh secara signifikan 

terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI. 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Pemilihan Objek Penelitian 

Dalam penulisan ini, populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang 

tergolong dalam perusahaan go public yang bergerak dalam sektor industri barang 

konsumsi dan  terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dipilihnya Bursa Efek Indonesia 

sebagai tempat penelitian karena BEI merupakan bursa yang pertama di Indonesia yang 

dianggap memiliki data yang lebih lengkap dan telah terorganisasi dengan baik. Maka 

penelitian ini menggunakan sampel 32 perusahaan yang listing di sektor industri barang 

konsumsi dari tahun Desember 2006 sampai dengan Desember 2008.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 
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3.2.4. Data Yang Dihimpun 

 Data tersebut berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui sumber 

yang ada yaitu yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data 

tersebut melalui laporan publikasi perusahaan yang telah go public dengan periode 

laporan publikasi Desember 2006 hingga Desember 2008 di dapat dari Bursa Efek 

Indonesia. Selain itu, dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan adalah 

data dari luar perusahaan/lembaga atau yang berasal dari tinjauan pustaka serta literatur 

dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, ataupun internet.  

3.2.5. Metode Pengumpulan Sampel 

 Teknik penarikan sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan metode 

Purposive sampling, yaitu teknik yang termasuk ke dalam katagori non probability 

sampling. Purposive Sampling merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu sesuai dengan yang dikehendaki dalam suatu penelitian. 

3.2.6. Teknik Pengumpulan Data 

Kriteria dalam penentuan sampel berdasarkan teknik purposive sampling antara lain : 

5. Perusahaan yang telah terdaftar di BEI dari tahun 2006-2008. 

6. Perusahaan tersebut menerbitkan laporan keuangan pada tahun terakhir, yaitu 

2006, 2007, 2008. 

7. Perusahaan yang tidak melakukan akuisisi atau merger selama periode 

pengamatan. Bila perusahaan melakukan akusisi dan merger selama periode 

pengamatan akan mengakibatkan variabel-variabel dalam penelitian mengalami 

perubahan yang tidak sebanding dengan periode sebelumnya. Sedangkan bila 

suatu perusahaan dilikuidasi maka hasil penelitian tidak akan berguna karena 

perusahaan tersebut di masa yang akan datang tidak lagi beroperasi. 

8. Perusahaan yang laporan keuangannya dari tahun 2006-2008 tidak berturut-turut 

merugi. 

Jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 30 perusahaan dari seluruh 

perusahaan barang konsumsi yang terdaftar di BEI selama kurun waktu 2006-2008. 

Selanjutnya seluruh sampel diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam kelompok perata dan 

kelompok bukan perata. 

3.3 Identifikasi dan pengukuran Variabel 

3.3.1 Variabel tidak bebas ( Dependen variabel ) 

 Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah perataan laba yang diukur 

dengan indeks Eckel. Penggunaan indeks ini dapat diketahui perusahaan melakukan 

perataan laba atau tidak. 

3.3.2 Variabel bebas ( independen variabel ) 

 Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

g) Dalam penelitian ini, pengukuran untuk variabel besaran perusahaan akan 

menggunakan nilai rupiah (Rp) sebagai ukurannya. 

h) Net Profit Margin (NPM) yang diukur dengan rata-rata dari rasio laba bersih 

setelah pajak (LBSP) dibagi total penjualan selama tiga tahun. 

i) Operating profit margin (OPM) yang diukur dari rasio antara laba operasi dengan 

total penjualan. 

j) Return on asset (ROA) yang diukur dari rasio antara laba bersih sebelum pajak 

dan total aktiva. 

k) Return on equity (ROE) yang diukur dari rasio antara laba bersih setelah pajak 

dan total equity. 

l) Financial leverage diukur dengan rasio antara total utang dengan total aktiva. 

Financial leverage diproksikan dengan Debt to total Assets. 
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3.4 Pengujian Statistik 

Setelah data terkumpul kemudian langkah-langkah berikutnya adalah 

sebagai berikut: 

5. Memisahkan perusahaan yang melakukan perata dan tidak dengan menggunakan 

indeks Eckel. Untuk itu perlu dilakukan : 

c) Menghitung CVi Sales dan CVi Earnings untuk masing-masing sampel. 

d) Setelah CVi Sales dan CVi Earnings diketahui, terhadap masing-masing 

perusahaan akan diberi status. Untuk perusahaan dengan CVi Sales > CVi 

Earnings diberi status 1 yang berarti perusahaan tersebur telah melakukan 

perataan laba dan untuk perusahaan dengan CVi Sales  CVi Earnings diberi 

status 0 yang berarti perusahaan tersebut tidak melakukan perataan laba. 
6. Analisa Hasil Pengujian Multivarite Test 

Pengujian multivariate dilakukan menggunakan regresi logistik berganda yang 

akan menghasilkan nilai Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test yang 

selanjutnya akan digunakan untuk menentukan pengaruh variabel size, npm, 

opm, roa, roe, dan lev  secara serentak terhadap perataan laba.  

7. Pengujian Hipotesis. 
Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan multivariate test, 

dalam hal ini logit analisis (disebut juga dengan regresi binary logistik) untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Karena 

dalam penelitian ini variabel dependennya bersifat dikotomus, yaitu: 

0= bila outcome tidak terjadi atau perusahaan tidak melakukan perataan laba 

1= bila outcome terjadi atau perusahaan melakukan perataan laba 

Maka penulis berpendapat analisis logit adalah yang paling sesuai untuk digunakan 

model dari analisis ini adalah sebagai berikut: 

Persamaan linear : 

p

p
Ln

1
 = bo + b1x1+  b2x2+  b3x3+ b4x4+  b5x5+  b6x6 + e1 

Keterangan : 

p

p
Ln

1
 = Status perusahaan perata laba = 1, bukan perata laba = 0 

bo            = Konstanta 

b1 b2 b3     = Koefisien regresi 

  x1               = Ukuran perusahaan (Size) 

 x2           = Net Profit Margin (NPM) 

  x3              = Operating Profit Margin (OPM)    

  x4              = Return On Assets (ROA)             

 x5              = Return On Equity (ROE)      

 x6              = Financial Leverage (LEV) 

 e1              = Standar error ( variabel luar yang mempengaruhi variabel dependen) 

 Pada tahap ini langkah-langkah yang diambil sebagai berikut: 

e) Menentukan hipotesis  

f) Menentukan tingkat signifikansi (a) sebesar 5%. 

g) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan terhadap H0: 

Jika p ≤ a, maka H0 ditolak, jika p ≥ a, maka H0 diterima, 

h) Penarikan kesimpulan hipotesis. 

Pengujian hipotesis tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan program 

Eviews 6.0 dan kesimpulannya akan ditentukan dari nilai p yang muncul. 
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Pengujian hipotesis dilakukan dengan mengamati signifikansi nilai p 

(probabilitas value) dengan tingkat keyakinan 95% (tingkat signifikansi 5 %). 

8. ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 

terutama pada sektor industri barang konsumsi yang meliputi makanan dan minuman, 

rokok, farmasi, kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, dan peralatan rumah 

tangga. Pertumbuhan penjualan pada industri barang konsumsi tergolong relatif lebih 

stabil dibandingkan industri lainnya. Hal ini dikarenakan jika perekonomian dalam 

keadaan tidak baik, biasanya masyarakat tidak akan berhenti membeli kebutuhan hidup 

sehari-harim melainkan mengurangi jumlah barang konsumsi, sehingga perusahaan 

industri barang konsumsi lebih kuat menghadapi kondisi perekonomian yang buruk 

dibandingkan dengan perusahaan industri lainnya. 

Dalam pengujian perlu dilakukan uji outlayer untuk memastikan bahwa data yang 

digunakan tidak memiliki nilai yang ektrim (zscore >3), sehingga hasil kesimpulannya 

tidak bias. Dalam pengujian terdapat 1 perusahaan yang ektrim yaitu pada (UNVR) 

sehingga perusahaan tersebut dibuang dan berkuranglah satu perusahaan sehingga 

jumlah perusahaan yang digunakan hanya 29 perusahaan. 

4.2 Analisis Hasil Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor (SIZE, NPM, OPM, 

ROA, ROE dan LEV) secara signifikan mempengaruhi perataan laba. sampel besar (n > 

30) dengan sampel sejumlah 29 tersebut maka dibutuhkan 87 laporan keuangan yang 

dijadikan sub sampel penelitian. 

 Analisis hasil penelitian ini dibagi menjadi 2 tahap yaitu perhitungan income 

smoothing untuk menganalisisis perbedaan perusahaan yang melakukan perataan laba 

dan yang tidak melakukan perata laba, kemudian tahap kedua adalah uji goodness of fit 

test dan regresi binary logit. 

4.2.7 Perhitungan Income Smoothing 

 Berdasarkan data penjualan dan laba dari 29 perusahaan go publik di Bursa Efek 

Jakarta yang memenuhi kriteria purposive judgement sampling dilakukan perhitungan 

index smoothing terhadap masing-masing perusahaan. Perhitungan index smoothing 

dimaksudkan untuk menentukan kategori suatu perusahaan melakukan praktik perataan 

laba atau tidak melakukan praktik perataan laba. Perusahaan dikategorikan melakukan 

praktik perataan laba apabila memperoleh nilai index smoothing lebih besar dari satu, 

sedangkan perusahaan yang memperoleh nilai index smoothing lebih kecil atau sama 

dengan satu dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan 

laba.. 

a. Analisa Hasil Pengujian Multivarite Test 

Pengujian multivariate dilakukan menggunakan regresi logistik berganda yang 

akan menghasilkan nilai Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test yang selanjutnya 

akan digunakan untuk menentukan pengaruh variabel size, npm, opm, roa, roe, dan lev  

secara serentak terhadap perataan laba.  
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Tabel 4.7 

Hosmer and lemeshow goodness of fit test 

 

Hosmer & Lemeshow Test 5.9706 

Prob. Chi-Sq 0.7873 

 Sumber : Hasil Olahan Penulis 

 

Berdasarkan hasil Hosmer and Lemeshow Goodness-of-Fit Test diperoleh nilai 

H-L Statistik  sebesar 5.9706 dengan nilai Prob Chi Square (χ2) sebesar 0.7873 atau 

0.7873 lebih besar dari 0.05 sehingga dapat dikatakan bahwa hipotesis nol tidak dapat 

ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan 

model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya dan penelitian ini dapat 

dilanjutkan. 

b. Uji Regresi Binary Logit 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dari setiap 

hubungan. Level of significance (α) yang ditetapkan adalah sebesar 5%, yang berarti 

bahwa batas toleransi kesalahan yang dapat ditolerir adalah sebesar 5%. Dengan kata 

lain, level of confidence dari pengujian hipotesis ini adalah sebesar 95%. Apabila p-value 

< 0,05, maka dapat dikatakan bahwa variabel independen terdapat hubungan yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

 Berikut ini merupakan hasil dari perhitungan regresi logit antara SIZE, NPM, 

OPM, ROA, ROE, Lev sebagai variable independent terhadap IS (income smoothing) 

sebagai variable dependen. 

 

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Logit dengan Eviews 
 

Dependent Variable: IS   
Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) 

Date: 08/21/10   Time: 13:26   
Sample: 1 87    

Included observations: 87   
Convergence achieved after 6 iterations  

Covariance matrix computed using second derivatives 
     
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
     
     C 16.75675 8.662458 1.934411 0.0531 

SIZE 0.338756 0.275548 1.229389 0.0189 
NPM -5.734666 15.64478 -0.046959 0.9625 
OPM -7.640904 5.574226 -0.294373 0.7685 
ROA -36.26752 17.35633 -2.089585 0.1367 
ROE -17.26242 6.946693 -2.484984 0.1130 
LEV 2.532531 2.531681 1.000336 0.0271 

     
     McFadden R-squared 0.639472 Mean dependent var 0.321839 
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S.D. dependent var 0.469890 S.E. of regression 0.277144 
Akaike info criterion 0.613921 Sum squared resid 6.144686 
Schwarz criterion 0.812327 Log likelihood -19.70557 

Hannan-Quinn criter. 0.693813 Restr. log likelihood -54.65757 
LR statistic 69.90401 Avg. log likelihood -0.226501 

Prob(LR statistic) 0.000000    
     
     Obs with Dep=0 59 Total obs 87 

Obs with Dep=1 28    
     
     

Sumber : Data yang telah diolah dengan program Eviews 6.0 

Dari tabel 4.8 di atas, dapat dilihat bahwa koefisien (R
2
) yaitu sebesar 0.639472 

yang berarti bahwa variasi variabel IS (perataan laba) dapat dijelaskan oleh variabel 

independen adalah sebesar 0.639472 atau sebesar 63.95% sedangkan sisanya sebesar 

36.05% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. 

Persamaan linear : 

p

p
Ln

1
 =  16.75675 + 0.338756 SIZE - 5.734666 NPM - 7.640904 OPM - 36.26752 

ROA  - 17.26242 ROE +  2.532531 LEV + 8.662458 

Berdasarkan persamaan regresi binary logit tersebut , masing-masing variabel 

dapat diinterpretasikan pengaruhnya terhadap tindakan perataan laba, sebagai berikut : 

g) Ukuran Perusahaan ( SIZE) 

Ukuran perusahaan memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 0.338756 
sehingga dapat diartikan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar 

pula manajemen melakukan tindakan perataan laba karena perusahaan yang 

mempunyai asset yang semakin besar maka beban penyusutan nya juga akan 

semakin besar sehingga perusahaan untuk menutupi laba yang tidak stabil, 

perusahaan cenderung melakukan perataan laba. Hal ini mengandung arti bahwa 

apabila nilai koeisien regresi variabel lainnya tetap maka perubahan ukuran 

perusahaan sebesar 1% akan menaikkan tindakan perataan laba sebesar 0.338756 

atau 33.88%. 

h) Net Profit Magin (NPM) 

Rasio Net Profit Margin memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar - 

5.734666 sehingga dapat diartikan semakin besar rasio Net Profit Margin maka 

semakin kecil manajemen melakukan tindakan perataan laba karena jika laba 

perusahaan semakin naik maka perusahaan tidak perlu melakukan perataan laba. 

Hal ini disebabkan karena Net Profit Margin merupakan salah satu dasar yang 

digunakan dalam pengukuran kinerja manajemen. Besar kecilnya nilai Net Profit 

Margin suatu perusahaan akan menunjukkan efektif tidaknya kinerja manajemen 

dalam perusahaan tersebut. Sehingga perusahaan yang efektif cenderung tidak 

melakukan praktik perataan laba karena perusahaan tersebut mengoptimalkan 

penjualan untuk menaikkan laba dari waktu ke waktu, mungkin dengan cara 

memberikan inovasi terhadap produknya, penjualan melalui banyak iklan,dll. 

Sehingga perusahaan tidak perlu melakukan perataan laba dikarenakan para 

investor sudah mempercayakan untuk menanamkan modal di perusahaan industri 

barang konsumsi.  Sebaliknya perusahaan yang kurang efektif cenderung 

melakukan praktik perataan laba , tujuannya agar investor tertarik karena 

perusahaan dipandang sebagai perusahaan yang efektif. Hal ini mengandung arti 

bahwa apabila koefisien regresi variabel lainnya tetap maka perubahan rasio net 

 Analisis Perataan..., Rika Insany Arief, Ak.-Ibs, 2010



 

profit margin sebesar 1% akan menurunkan tindakan perataan laba sebesar  - 

5.734666 atau 573.46%. 

 

 

i) Operating Profit Margin (OPM) 

Rasio Net Profit Margin memiliki koefisien regresi bertanda negatif sebesar - 

7.640904 sehingga dapat diartikan semakin besar rasio Operating Profit Margin 

maka semakin kecil manajemen melakukan tindakan perataan laba karena jika 

laba perusahaan semakin naik maka perusahaan tidak perlu melakukan perataan 

laba. Hal ini disebabkan karena apabila nilai operating profit margin perusahaan 

rendah, maka operasi perusahaan tersebut dikatakan tidak efisien dengan kinerja 

manajemen yang kurang baik, sehingga tidak dapat mengoptimalkan laba dan 

menghasilkan laba yang merata, hal tersebut tentu akan berdampak pada besar 

kecilnya pengembalian (Return) yang layak atas investasi. Investor juga tentunya 

akan memperhatikan nilai operating profit margin dalam menilai kinerja 

manajemen yang akhirnya akan dijadikan sebagai pertimbangan sebelum mereka 

berinvestasi. perusahaan mempunyai strategi penjualan yang mengakibatkan laba 

nya naik sehingga dengan naikknya laba akan menarik investor. Hal ini 

mengandung arti bahwa apabila koefisien regresi variabel lainnya tetap maka 

perubahan rasio operating profit margin sebesar 1% akan menurunkan tindakan 

perataan laba sebesar - 7.640904. 

j) Return On Asset ( ROA) 

Return On Asset memiliki koefisien regresi bertanda negatif - 36.26752 sehingga 

dapat diartikan semakin besar rasio return on asset maka semakin kecil 

manajemen melakukan tindakan perataan laba karena pihak manajemen sudah 

menggunakan aset perusahaan secara optimal sehingga laba yang dihasilkan 

cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga tidak perlu 

dilakukan perataan laba, karena inti dari perataan laba yaitu me-make up kinerja 

perusahaan dari sisi financial income yang tidak stabil kalau sudah dikatakan 

stabil dilihat dari segi ROA maka tidak perlu dilakukan income smoothing lagi 

karena para investor sudah akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan industri 

barang konsumsi. Hal ini mengandung arti bahwa apabila koefisien regresi 

variabel lainnya tetap maka perubahan rasio return on asset sebesar 1% akan 

menurunkan tindakan perataan laba sebesar  - 36.26752. 

k) Return On Equity ( ROE) 

Return On Equity memiliki koefisien regresi bertanda negatif - 17.26242 

sehingga dapat diartikan semakin besar rasio Return On Equity maka semakin 

kecil manajemen melakukan tindakan perataan laba karena perolehan laba yang 

sesungguhnya terjadi di periode tahun 2006-2008 tersebut tinggi, dengan 

tingginya perolehan laba maka pihak manajemen tidak akan termotivasi untuk 

menaikkan laba dengan metode income smoothing (perataan laba). Pihak 

manajemen menilai bahwa perolehan laba pada tahun tersebut sudah cukup 

mendorong harga saham dan selanjutnya mendorong investor untuk 

meningkatkan investasinya di perusahaan industri barang konsumsi. Hal ini 

mengandung arti bahwa apabila koefisien regresi variabel lainnya tetap maka 

perubahan rasio return on asset sebesar 1% akan menurunkan tindakan perataan 

laba sebesar - 17.26242. 

l) Financial Leverage 
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Rasio Leverage memiliki koefisien regresi bertanda positif sebesar 2.532531 

sehingga dapat diartikan semakin besar rasio leverage maka semakin besar pula 

manajemen melakukan tindakan perataan laba. Hal tersebut dikarenakan 

Penggunaan utang dalam investasi sebagai tambahan untuk mendanai aktiva 

perusahaan diharapkan dapat meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh 

pemilik perusahaan, karena aktiva perusahaan digunakan oleh perusahaan untuk 

kegiatan operasional perusahaan yang tujuannya untuk menghasilkan laba. 

Semakin naik leverage maka semakin besar resiko yang dihadapi perusahaan 

karena semakin besar utang bunga yang harus di bayarkan. Perataan laba 

cenderung dilakukan oleh perusahaan yang leveragenya tinggi daripada 

perusahaan lain dengan tujuan untuk menjamin kepentingan kreditor atas 

pinjaman yang telah diberikan kepada perusahaan. Sehingga laba terlihat bagus 

dan kreditor merasa aman untuk memberikan pinjaman. Hal ini mengandung arti 

bahwa apabila nilai koefisien regresi variabel lainnya tetap maka perubahan rasio 

leverage sebesar 1% akan menaikkan tindakan perataan laba sebesar 2.532531. 

 

4.2.8 Analisa Hipotesis 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat kita liat dari definisi Odds Ratio (OR) atas masing-

masing variabel independen yang dicerminkan atas nilai probability. Jika hasil probability 

diatas 0.05 maka variabel tersebut dikatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perataan laba dan sebaliknya jika hasil probability di bawah 0.05 maka variabel 

independen tersebut dikatakan berpengaruh signifikan terhadap perataan laba.  

8. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya perusahaan yang tampak 

dalam nilai total aktiva, dan di ukur dengan logaritma total aktiva 

(Wibowo,2008). 

Dari tabel 4.8 tersebut didapat tingkat signifikan sebesar 0.0189 oleh karena 

probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat dipakai untuk 

memprediksi tindakan perataan laba. Hal ini berarti H01 ditolak sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tindakan perataan 

laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wibowo (2008), Ashari (1994), Albrechtdan Richardson (1990), Moses (1987), 

Kammarudin dkk (2004) dan Igan Budiasih (2006) yang menyatakan bahwa 

ukuran perusahaan  berpengaruh secara signiikan terhadap tindakan perataan 

laba. Tetapi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Edy dan Arleen (2005), Murtanto (2004), Syahriana (2006), 

Zuhroh (1996), dan Masodah (2006) yang menyatakn ukuran perusahaan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap tindakan perataan laba. Sehingga terdapat 

perbedaan antara penelitian terdahulu mengenai pengaruh ukuran perusahaan 

terhadap perataan laba. 

9. Net Profit Margin  

Net profit margin adalah rasio antara laba bersih setelah pajak terhadap penjualan 

bersih (Masodah,2007). Menurut Edy dan Arleen (2005) Net profit margin 

diduga mempengaruhi perataan laba, karena secara logis margin ini terkait 

langsung dengan objek perataan laba. 

Variabel rasio net profit margin mempunyai nilai profitabilitas sebesar 0.9625 

lebih besar dari level of significant yang telah ditentukan sebesar 0.05. Dapat 

disimpulkan H02 diterima sehingga rasio net profit margin secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Tidak signifikannya NPM 
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terhadap tindakan perataan laba, kemungkinan disebabkan karena rata-rata 

perusahaan telah memiliki kinerja yang cukup baik sehingga perusahaan 

melakukan praktik perataan laba bukan karena ketidakefektifan dalam 

menghasilkan laba atas penjualan yang ada namun karena motivasi lain seperti 

memperbaiki citra perusahaan atau hanya untuk kepentingan internal manajemen 

saja yaitu meningkatkan kompensasi manajemen yang dihubungkan dengan 

kinerja perusahaan yang disajikan dalam laba akuntansi yang dilaporkan, karena 

itu setiap fluktuasi dalam laba akan berpengaruh langsung terhadap 

kompensasinya. 

 Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Edy 

dan Arleen (2005), Syahriana (2006) serta Masodah (2007) yang menunjukkan 

hasil bahwa net profit margin tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

Tetapi, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Salno dan 

Baridwan (2000) dalam Edy dan Arleen (2005) dan Wibowo (2008) yang 

menyatakan bahwa net profit margin mempengaruhi perataan laba sehingga 

terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu mengenai pengaruh net profit 

margin terhadap tindakan perataan laba. 

10. Operating Profit Margin  

Operating profit margin (OPM) yang diukur dari rasio antara laba operasi dengan 

total penjualan. Pada rasio ini, angka laba yang digunakan dalam perhitungan 

adalah yangberasal dari kegiatan usaha pokok perusahaan. Rasio ini 

mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan sehingga rasio yang tinggi 

menunjukkan keadaan yang kurang baik karena berarti bahwa setiap rupiah 

penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi, dan yang tersedia untuk laba 

kecil. 

Variabel Operating Profit Margin secara parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang 

ditunjukkan dengan P-Value (0,7685 > 0,05). Dapat disimpulkan H03 diterima 

sehingga rasio Operating Profit Margin secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perataan laba. Tidak signifikannya variabel ini kemungkinan 

disebabkan karena OPM merupakan perbandingan antara laba kotor dengan 

penjualan. Sedangkan laba kotor belum dapat dijadikan sebagai acuan atas 

keberhasilan dalam menghasilkan laba bersih perusahaan, karena masih banyak 

komponen-komponen yang mempengaruhi laba bersih seperti pendapatan lain-

lain seperti keuntungan penjualan investasi, keuntungan selisih nilai transaksi, 

penghasilan bunga dan penghasilan lainnya. Sehingga besar kecilnya nilai 

operating profit belum dapat menunjukkan bahwa laba yang akan diperoleh 

perusahaan akan besar atau sebaliknya mengingat faktor penghasilan lainnya juga 

cukup besar dan dapat bersifat penambah maupun pengurang sesuai dengan nilai 

yang ada. 

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Syahriana (2006) serta Yulianto (2007) yang menunjukkan hasil bahwa operating 

profit margin tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

11. Return On Assets (ROA) 

Return On Assets juga sering disebut rentabilitas ekonomis merupakan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang 
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dimiliki oleh perusahaan. Dalam hal ini laba yang dihasilkan adalah laba sebelum 

pajak (EBIT) dibagi total aktiva.
22

 

Sedangkan hasil penelitian variabel Return on asset secara parsial tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan 

oleh perusahaan, yang ditunjukkan dengan profitabilitas (0.1367 > 0,05). Dapat 

disimpulkan H04 diterima sehingga rasio Return On Assets secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Tidak Signifikan variabel ini 

diduga karena investor cenderung tidak mengabaikan atau menggunakan 

informasi yang ada secara maksimal (Noor,2004:77) sehingga manajemen pun 

termotivasi melakukan perataan laba melalui variabel tersebut. Hasil penelitian 

penulis konsisten terhadap penelitian Suwito dan Herawaty (2005), Murdayanti 

dan Suharlan (2007), Nani syariana (2006) serta Masodah (2007). 

12. Return On Equity (ROE) 

Return On Equity ini sering disebut dengan rate of return on Net Worth 

yaitu kemampuan perusahaan dalam mengahsilkan keuntungan dengan modal 

sendiri yang dimiliki, sehingga ROE ini ada yang menyebut sebagai rentabilitas 

modal sendiri. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong 

pajak atau EAT.
23

  

Berdasarkan pada tabel 4.8 di atas dapat dikatakan bahwa variabel return 

on equity (ROE) mempengaruhi variabel IS (perataan laba) dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0.0179 dimana nilai 0.1130 > 0.05 dan dapat disimpulkan 

bahwa H05 diterima  yang berarti return on equity (ROE) tidak berpengaruh 

secara signifikan terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang 

terdaftar di BEI. Tidak Signifikan variabel ini diduga karena investor cenderung 

tidak mengabaikan atau menggunakan informasi yang ada secara maksimal 

(Noor,2004:77) sehingga manajemen pun termotivasi melakukan perataan laba 

melalui variabel tersebut. Hasil penelitian penulis konsisten terhadap penelitian 

Suwito dan Herawaty (2005), Murdayanti dan Suharlan (2007), serta Masodah 

(2007). 

13. Financial Leverage 

Menurut Keown, dkk (2001:402), financial leverage merupakan penggunaan aset 

perusahaan yang didanai dengan surat-surat berharga (surat hutang dengan 

tingkat bunga tetap atau saham preferen dengan tingkat dividen konstan) dengan 

tingkat pengembalian yang tetap (terbatas) yang diharapkan dapat meningkatkan 

keuntungan bagi pemegang saham. 

Variabel Financial Leverage secara parsial berpengaruh secara signifikan 

terhadap tindakan perataan laba yang dilakukan oleh perusahaan yang 

ditunjukkan dengan Probability (0,0271 < 0,05). Dapat disimpulkan bahwa H06 

ditolak  yang berarti Financial Leverage (LEV) tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di 

BEI. Sehingga tingkat leverage perusahaan secara parsial berpengaruh signifikan 

terhadap tindakan perataan laba. Koefisien ini menunjukkan semakin tinggi 

                                                           
22
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tingkat utang perusahaan maka manjer akan semakin banyak melakukan perataan 

laba untuk menghindari pelanggaran kontrak utang ( Debt Covenant Hypothesis). 

Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Edy 

dan arleen (2005) dan Igan Budiasih (2006) yang menyatakan bahwa tidak 

terdapat pengaruh signifikan dari tingkat leverage perusahaan terhadap tindakan 

perataan laba, tetapi hasil tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Zuhroh (1997), Ashari dkk (1994), Jin dan Machfoed (1998), serta Masodah 

(2007) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap perataan laba.  

5.KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  KESIMPULAN 

Kesimpulan yang didapat berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab 

sebelumnya di atas adalah sebagai berikut : 

8. Hipotesis pertama menguji pengaruh antara ukuran perusahaan (SIZE) terhadap 

IS (perataan laba), dan dapat dikatakan bahwa Ha1 diterima yang berarti ukuran 

perusahaan (SIZE) berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

9. Hipotesis kedua menguji pengaruh antara net profit margin (NPM) terhadap IS 

(perataan laba) dan dapat dikatakan bahwa Ha2 ditolak yang berarti net profit 

margin (NPM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

10. Hipotesis ketiga menguji pengaruh antara operating profit margin (OPM) 

terhadap IS (perataan laba) dan dapat dikatakan bahwa Ha3 ditolak yang berarti 

operating profit margin (OPM) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

perataan laba pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

11. Hipotesis keempat menguji pengaruh antara return on asset (ROA) terhadap IS 

(perataan laba) dapat dikatakan bahwa Ha4 ditolak yang berarti operating profit 

margin (ROA) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

12. Hipotesis kelima  menguji pengaruh antara return on equity (ROE) terhadap IS 

(perataan laba) dan dapat dikatakan bahwa Ha5 ditolak yang berarti operating 

profit margin (ROE) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba 

pada industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

13. Hipotesis keenam menguji pengaruh antara financial leverage (LEV) terhadap IS 

(perataan laba) dan dapat dikatakan bahwa Ha6 diterima yang berarti ukuran 

perusahaan (LEV) berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba pada 

industri barang konsumsi yang terdaftar di BEI (IS). 

 

5.2  SARAN 

  Berdasarkan hasil penelitian, secara statistik seluruh variabel bebas yang 

persamaannya dirancang oleh penulis hanya mempengaruhi sebesar 63.95% sedangkan 

sisanya sebesar 36.05% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam 

penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memberikan saran untuk penelitian 

berikutnya, yaitu : 

4. Bagi emitem sebaiknya tidak melakukan praktik perataan laba karena hal 

itu dapat menyebabkan pengungkapan laba yang tidak memadai dan 

menyesatkan. Dan hal itu tentu saja akan merugikan banyak pihak 

terutama bagi investor yang akan menilai perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan yang baik padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Karena 
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praktik perataan laba ini telah dilakukan oleh beberapa perusahaan di 

Indonesia.  

5. Bagi Ikatan Akuntansi Indonesia ( IAI), perlu meningkatkan kualitas 

standar pelaporan keuangan dengan pembatasan-pembatasan dalam 

penggunaan tehnik, metode dan prinsip akuntansi agar tidak 

disalahgunakan untuk melakukan manipulasi informasi laba yang salah 

satunyanya adalah dalam bentuk perataan laba. 
6. Penelitian yang akan datang sebaiknya meningkatkan cara mengukur dan 

mendeteksi adanya praktik perataan laba dan memasukkan variabel-

variabel lain yang diperkirakan mampu mempengaruhi praktik perataan 

laba misalnya harga saham dengan melihat pergerakan harga saham 

selama periode yang diteliti, , struktur kepemilikan dengan membedakan 

dari sisi manajer dan dari sisi pemilik , rencana bonus didasarkan pada 

waktu standar yang diperbolehkan untuk menyelesaikan satu unit, dan 

karyawan akan dibayar berdasarkan waktu standard dikalikan tariff per 

jam jika unit diselesaikan sesuai dengan standard atau lebih sedikit, 

dividend payout ratio yaitu dengan dividen per share dibagi dengan 

earning per share dikali 100% dan lain sebagainya. Penelitian selanjutnya 

juga sebaiknya dilakukan dalam rentang waktu yang lebih lama dari 

penelitian ini dan memperbanyak perusahaan yang akan dijadikan sampel.  

Dalam melakukan penelitian perataan laba, dapat memasukkan objek 

penelitian dari sektor perusahaan yang lain, contohnya, asuransi, 

telekomunikasi, real estate, perdagangan dan sebagainya. Agar hasil 

penelitian nantinya mampu menggambarkan secara menyeluruh keadaan 

perusahaan go public di Indonesia. Dan apabila jumlah sampel 

memungkinkan, penelitian selanjutnya untuk mengklasifikasikan perata 

laba dan tidak sebaiknya menggunakan model klasifikasi yang lain 

(misalnya model Michelson, 1995 atau lainnya). 

 

5.3 IMPLIKASI MANAJERIAL 

 Faktor  net profit margin, operating profit margin, return on asset dan return on 

equity tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap peluang perusahaan disektor barang 

konsumsi untuk melakukan perataan laba. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

peluang praktik perataan laba yaitu ukuran perusahaan dan financial leverage. Dengan 

itu dapat dibuktikan bahwa jika semakin besar ukuran perusahaan dan financial leverage 

maka kinerja perusahaan tersebut memburuk khususnya di financial incomenya sehingga 

pihak manajemen termotivasi untuk menstabilkan laba agar para investor dan kreditor 

tertarik untuk berinvestasi dan meminjamkan pinjaman terhadap perusahaan barang 

konsumsi. Oleh karena itu, manajemen harus berupaya maksimal dalam mengelola 

perusahaan untuk menghasilkan laba yang stabil dan rata dari tahun ke tahun dan tahan 

terhadap segala resiko, bukan dengan dengan disengaja memanipulasi laporan keuangan 

dan memanipulasi laba agar stabil dari tahun ke tahun. 
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