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ABSTRACT 

The purpose of this research is to examine issues about earning management practices in the 

Indonesian banking sector. Scope of the research include but not limited to factors that are 

suspected to have influence to the practice of earning management particularly that of income 

smoothing. This study, explores income smoothing practices on a sample of 14 largest 

conventional banks based on their total assets over the period (2014-2016) using Eckel Index 

coefficients and multiple linear regression method. Results confirm the income smoothing 

practices by  10 (ten) of the 14 (fourteen) banks sampled. Furthermore test results revealed 

that independently only Non Performing Financing has a significant effect on the practice of 

income smoothing via Loan Loss provisions (LLP). However if the 3 (three) independent 

factors are done simultaneously they have a significant effect on the practice of income 

smoothing. 
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1. Pendahuluan 

 

Karena perbankan mengelola dana masyarakat maka salah satu kewajiban lembaga 
perbankan adalah untuk memberikan informasi laporan keuangan secara berkala yang 
dipublikasikan kepada publik guna memberikan gambaran secara umum mengenai posisi 
keuangannya. Dari laporan keuangan tersebut diharapkan publik dapat menilai kinerja dan 
kesehatan suatu bank. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai otoritas/regulator perbankan 
menerapkan kewajiban yang ketat dan komprehensif kepada perbankan untuk melaporkan 
posisi keuangannya yang mencakup berbagai parameter dan mencerminkan posisi keuangan 
dan tingkat kesehatan suatu bank dari waktu ke waktu.  Dalam melakukan kegiatannya 
sebagai suatu entitas bisnis, tujuan utama bank adalah mencapai tingkat profitabilitas yang 
maksimal, dan bahwa salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam laporan 
keuangan adalah laporan laba/rugi,  hal ini  karena laba mewakili informasi yang krusial, yaitu 
selain mencerminkan penilaian prestasi dan kinerja, laba juga  mencerminkan kesehatan 
sebuah bank dan juga kerap dipergunakan sebagai dasar peramalan laba di masa yang akan 
datang. Pentingnya komponen laba mendorong manajer untuk melakukan manajemen atas 
laba (earning management) dalam upayanya untuk membuat entitas yang dipimpinnya 
tampak bagus diatas kertas.  Praktek manajemen laba pada perbankan dapat dilakukan 
dengan berbagai cara dan salah satunya adalah dengan memanfaatkan kewajiban 
melakukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). PPAP sendiri dibentuk sebagai 
salah satu akun kontra aset. PPAP menunjukkan jumlah kerugian yang diperkirakan atas 
saldo pinjaman yang belum diselesaikan. Dalam laporan keuangan, PPAP harus dicantumkan 
dalam laporan laba rugi sebagai salah satu beban yang ditanggung bank pada tiap periode 
pelaporan keuangan. Semakin besar pinjaman yang diberikan maka pencadangan yang 
dilakukan secara proporsional akan semakin besar.  
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Berdasarkan pembahasan diatas, manajemen memiliki kepentingan untuk melakukan 
manajemen laba agar reputasinya tetap terlihat baik,  dan pada saat yang sama tetap 
memenuhi kepentingan para stakeholder sesuai dengan teori keagenan (Agency Theory) 
yang menjelaskan hubungan atau kontrak antara prinsipal (Stakeholder) dan agen 
(Manajemen) seperti yang diutarakan oleh Anthony dan Govindarajan (2010). Dalam 
penelitian ini, model ekonometrik yang akan digunakan adalah model yang dipakai oleh 
Boulila, et al. (2010) dan Pérez, et al. (2006). Dimana dalam penelitian mereka, pemerataan 
laba diproksikan dengan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Penelitian yang 
penulis lakukan akan menggunakan komponen yang sama yaitu total pembiayaan dengan 
proksi total financing (TF), risiko pembiayaan/kredit dengan proksi (non performing financing), 
dan profitabilitas dengan proksi Earnings Before Taxes and Provisions (EBTP) sebagai 
variabel independen, serta pemerataan laba yang diproksikan dengan PPAP sebagai variable 
dependennya. Dalam penelitian nya, Boulila, et al. (2010) menggunakan 66 bank syariah 
sebagai sampel. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa 75% dari sampel yang 
diambil, terbukti melakukan manajemen laba/ income smoothing, meskipun tidak semuanya 
menggunakan PPAP dalam memanaje labanya. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan 
oleh Pérez, et al. (2006) yang menggunakan 142 bank konvensional sebagai sampel, 
menunjukkan bahwa bank terbukti lebih sering  memakai PPAP untuk kepentingan 
manajemen laba dibandingkan untuk kepentingan memanaje modal (Capital Management). 
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pemilihan sampel dan 
populasi yang diteliti serta periode penelitian. Dimana Boulila, et al. (2010), menggunakan 
bank syariah sebagai sampel dan populasi objek penelitiannya, sedangkan pada penelitian 
ini menggunakan bank umum konvensional di Indonesia dengan mengambil tahun 2014-2016 
sebagai periode penelitian. 

 

2. Tinjauan Pustaka 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Agency Theory (Teori Keagenan) 

Implikasi teori agensi terhadap penelitian ini dipertimbangkan dapat menjelaskan bagaimana 
manajemen bank sebagai agen tidak terlepas dari praktik manajemen laba. Bank berusaha 
menunjukkan kepada prinsipal maupun stakeholder lainnya bahwa manajemen bank telah 
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tepat, sehingga bank dinilai baik oleh para 
stakeholder. Manajemen bank sebagai agen akan dinilai dari kemampuannya untuk 
menghasilkan laba . Untuk hal ini manajemen sangat berkepentingan bahwa bank yang 
dipimpinnya selalu menunjukkan trend perkembangan laba yang positif dan stabil dari tahun 
ketahun.  

2.1.2. Konsep Perbankan 

Perbankan secara umum merupakan lembaga keuangan yang melakukan kegiatan berupa 
pengumpulan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat dalam bentuk 
instrumen keuangan. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan ini, bank sering pula disebut 
sebagai lembaga kepercayaan. Sejalan dengan karakteristik usaha tersebut, maka bank 
merupakan suatu segmen usaha yang kegiatannya banyak diatur oleh pemerintah melalui 
Bank Indonesia sebagai otoritas pengatur dan pengawas perbankan nasional. Di Indonesia, 
bank merupakan sumber utama (prime source) dalam pembangunan nasional dengan 
berperan sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia (Kasmir, 2011). Berbagai sektor 
usaha mulai dari usaha mikro, kecil, menengah hingga usaha berskala makro membutuhkan 
bank sebagai penyalur pinjaman yang bermanfaat untuk menambah permodalan usaha dari 
berbagai macam industri. 
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2.1.3. Earning Management (Manajemen Laba) 

Manusia cenderung menghindari risiko dan berusaha meminimalkan kerugian yang mungkin 
dialaminya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Upaya yang dilakukan tersebut kadang 
dapat merugikan pihak lain, misalnya harga pasar saham perusahaan dipengaruhi oleh laba, 
risiko dan spekulasi. Oleh karena itu perusahaan yang labanya selalu mengalami peningkatan 
secara konsisten akan mengakibatkan risiko perusahaan ini mengalami penurunan yang lebih 
besar dibandingkan persentase peningkatan laba. Hal inilah yang membuat banyak 
perusahaan melakukan manajemen laba sebagai salah satu upaya untuk mengurangi risiko 
(Sulistyanto, 2008). 

2.1.4. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) 

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/28/DPNP tanggal 31 Juli 2013 mengenai 
ketentuan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) bagi bank umum, 
PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari jumlah kredit 
berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam 
Peraturan Bank Indonesia. 

Secara khusus tata-cara pembentukan PPAP sebagaimana yang dijelaskan dalam SE Bank 
Indonesia tersebut diatas adalah sebagai berikut: 

1. Cadangan umum PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % dari seluruh 
aktiva produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk SBI dan surat utang 
pemerintah. 

2. Cadangan khusus PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar: 

a. 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus 

b. 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai 
agunan. 

c. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan sebagai diragukan setelah dikurangi 
nilai agunan. 

d. 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan. 

 

2.2. Hipotesis 
2.2.1. Bank  melakukan praktik pemerataan laba 

Pendekatan teori keagenan (agency theory) menyatakan bahwa praktek earnings 
management dipengaruhi oleh konflik antara kepentingan manajemen (agen) dan pemilik 
(prinsipal) yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau 
mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Sulistyanto, 2008).  Maka, 
dari pengertian diatas dan berdasarkan beberapa praktek yang dilakukan dalam manajemen 
laba menyimpulkan bahwa manajemen laba melakukan manipulasi data seperti melakukan 
taking a bath, income minimization, income maximization, dan income smoothing (Contohnya: 
Menggeser pengakuan pendapatan dan Biaya). Selain paraktek tersebut masih banyak juga 
praktek manajemen laba yang tidak termasuk kategori manipulasi seperti: Perubahan metode 
atas persediaan, penyusutan aset dll.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho1 : Bank tidak melakukan praktik pemerataan laba 

Ha1 : Bank melakukan praktik pemerataan laba 
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2.2.2. Pengaruh Total Pembiayaan Terhadap Pemerataan Laba 

Total kredit (Total Financing/ TF) adalah jumlah pembiayaan terhadap dan juga merupakan 
proksi untuk profil jumlah pembiayaan bank. Semakin besar TF maka semakin besar PPAP, 
meski masih tergantung pada kualitas/kolektibilitas dari pembiayaan/pinjaman yang diberikan. 
Total pembiayaan (TF) diharapkan akan menunjukkan pengaruh yang positif terhadap 
pemerataan laba. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh TF dilakukan oleh Boulila, et 
al. (2010) yang menguji pengaruh TF terhadap pemerataan laba dengan PPAP sebagai 
proksi, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa TF berpengaruh signifikan dan 
positif terhadap pemerataan laba bank.  

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho2 : Total Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap pemerataan laba 

Ha2 : Total Pembiayaan berpengaruh terhadap pemerataan laba 

2.2.3. Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Pemerataan laba 

Bank dengan risiko kredit yang tinggi akan memperbesar biaya, baik untuk kepentingan 
pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap kerugian 
bank (Darmawi 2012). Koefisien NPF diharapkan akan menunjukkan pengaruh yang positif 
terhadap pemerataan laba. Penelitian terdahulu yang menguji pengaruh NPF dilakukan oleh 
Boulila, et al. (2010) yang menguji pengaruh NPF terhadap pemerataan laba dengan PPAP 
sebagai proksi, yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa NPF dan TF berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap pemerataan laba bank. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, 
maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho3 : Risiko kredit tidak berpengaruh terhadap pemerataan laba 

Ha3 : Risiko kredit berpengaruh terhadap pemerataan laba 

2.2.4. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pemerataan Laba 

EBTP menunjukkan kemampuan bank menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. 
EBTP digunakan untuk melihat insentif yang dilakukan bank untuk melakukan pemerataan 
laba dengan mekanisme PPAP. Menurut Tobing dan Nur (2009), jika bank memiliki kinerja 
yang bagus di tahun ini dan memprediksi kinerja yang tidak baik di waktu yang akan datang 
(good-poor), maka manajer bank akan menyimpan laba tahun ini untuk digunakan di waktu 
yang akan datang dengan cara mengurangi laba melalui peningkatan beban PPAP.  

Sedangkan jika bank memiliki kinerja yang tidak baik di tahun ini dan memprediksi kinerja 
yang baik di waktu yang akan datang (poor-good), maka bank akan meningkatkan laba tahun 
ini dengan cara meminjam laba masa depan melalui penurunan beban PPAP. Selain itu, 
adanya kebutuhan akan pendanaan dari pihak eksternal juga menjadi salah satu faktor bagi 
manajer bank untuk melakukan praktek pemerataan laba. Variabel ini biasanya digunakan 
dalam literatur sebelumnya sebagai proksi untuk praktek manajemen laba (Boulila, et al., 
2010). Hasil penelitian sebelumnya Bouvatier et al. (2014), menunjukkan variabel ini 
berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka 
dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

Ho4 : Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pemerataan laba 

Ha4 : Profitabilitas berpengaruh terhadap pemerataan laba 
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3. METODE PENELITIAN 
3.1. Variabel Penelitian 
3.1.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen atau biasa disebut variabel terikat adalah variabel yang dijelaskan atau 
dipengaruhi oleh variabel independen (Sekaran, 2017). Variabel dependen yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah pemerataan laba (income smoothing) yang diproksikan dengan 
penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP). Nilai PPAP didapat dari laporan keuangan 
tahunan masing masing bank yang telah diaudit.  

3.1.2. Variabel Independen 

Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang membantu menjelaskan 
varians dalam variabel terikat (Sekaran, 2017). Variabel Independen yang digunakan dalam 
penelitian ini merujuk pada penelitian Boulila et al, (2010) yang sebelumnya juga telah 
digunakan oleh Perez et al. (2006), yaitu jumlah pembiayaan yang diproksikan dengan Total 
Financing (TF), risiko pembiayaan yang diproksikan dengan Non Performing Financing (NPF), 
dan profitabilitas bank yang diproksikan dengan Earnings Before Taxes and Provisions 
(EBTP). Nilai TF diambil dari laporan keuangan bank tahunan yang telah diaudit, demikian 
juga Profitabilitas (EBTP) diperoleh dengan cara yang sama. TF merupakan total pembiayaan 
yang diberikan bank, atau dirumuskan sebagai berikut: 

TF = Total Pinjaman + Total Penempatan 

NPF digunakan untuk mencerminkan risiko kredit, semakin kecil NPF semakin kecil pula risiko 
kredit yang ditanggung pihak bank. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya, 
baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya, sehingga berpotensi terhadap 
kerugian bank (Darmawi 2012).  

Variabel ini diperoleh dari laporan keuangan publikasi bank. Variabel ini didefinisikan sebagai 
berikut: 

NPF = ((Jumlah Kredit Bermasalah))/Kredit   X 100% 

Selanjutnya, variabel profitabilitas diukur dengan menggunakan EBTP (earning before taxes 
and provisions). EBTP digunakan untuk melihat insentif yang dilakukan bank untuk melakukan 
pemerataan laba dengan mekanisme PPAP. Ketika bank menerima pendapatan yang tinggi, 
maka bank akan cenderung meningkatkan jumlah cadangannya, demikian juga sebaliknya. 
EBTP merupakan variabel laba operasi sebelum pajak dan cadangan bank. Variabel ini 
didefinisikan sebagai berikut: 

EBTP = Jumlah laba sebelum pajak + Jumlah beban pencadangan PPAP 

Selain itu, dalam model penelitian digunakan tiga variabel kontrol yaitu kecukupan modal, 
ukuran bank, dan umur bank. Kecukupan modal dihitung dengan rasio CAR (Capital 
Adequacy Ratio) dengan cara membagi total modal dengan total aktiva tertimbang menurut 
risiko berdasarkan ketentuan kewajiban penyediaan modal minimum yang berlaku. Variabel 
ini juga telah tercantum dalam laporan keuangan publikasi bank yang telah diaudit. 
Selanjutnya variable ukuran bank (Size) dihitung dengan cara me-logaritma total aset bank. 
Sedangkan umur bank (Age) diukur dengan menghitung lama berdirinya bank tersebut dalam 
satuan bulan. 

 

3.2. Sampel Penelitian 

Sampel dipilih dengan metode purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut: 

1. 14 Bank umum konvensional dengan total aktiva terbesar pada saat akhir periode 2016 
2. Menggunakan data kurun waktu 2014-2016 
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3. Berkategori BUKU 3 (modal inti Rp 5 triliun-Rp 30 triliun) dan BUKU 4 (modal inti mulai 
dari Rp 30 triliun keatas) 

 

3.3. Metode Analisis Data 

Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

PPAPit = α + β1 TFit + β2 NPFit + β3 EBTPit + β4 CARit - β5 SIZEit - β6 AGEit + ε 

Keterangan: 

PPAP = Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif umum dan khusus pada bank i selama 
periode t (di normalisasi dengan total asset) 

TF = Total pembiayaan yang diberikan pada bank i selama periode t (di normalisasi dgn total 
asset) 

NPF = Rasio Non Performing Financing (Risiko kredit) 

EBTP = Total pendapatan sebelum dikurangi pajak pada bank i selama periode t (di 
normalisasi dengan total asset) 

CAR = Rasio kecukupan modal 

SIZE = Logaritma dari total asset 

AGE = Umur Bank dalam bulan 

Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan statistik deskriptif dimana setelah itu 
dilakukan uji asumsi klasik terhadap data untuk menentukan kesesuaiannya untuk penelitian, 
terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. 
Setelah data lolos dari semua uji asumsi klasik dan analisis goodness of fit model, maka 
dilakukan uji hipotesis penelitian dengan menggunakan indeks eckel dan uji t. 

 

4. Analisis dan Pembahasan 

4.1. Objek Penelitian 

Berdasarkan data Laporan Keuangan Bank (audited) tertanggal 31 Desember 2016 berikut 
adalah daftar 14 bank terbesar di Indonesia berdasarkan total aktiva (konsolidasi) pada akhir 
tahun 2016: 
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4.2. Statistik Deskriptif 

Hasil statistik deskriptif untuk seluruh variabel penelitian adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 

Descriptive Statisttics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

ppap 30 .01 .07 .0201 .01229 

tf 30 .76 .99 .9042 .05962 

npf 30 .01 .16 .0653 .03372 

ebtp 30 .00 .05 .0261 .01480 

car 30 .14 .26 .1810 .02826 

size 30 7.82 9.02 8.3124 .36607 

age 30 144.00 900.00 570.0000 222.96250 

Valid N 

(listwise) 

30 
    

 

Berikut penjelasan untuk masing-masing variabel: 

1. PPAP: Bila dilihat secara individual (Lampiran 1) seluruh bank sampel terlihat 
meningkatkan nilai cadangannya (PPAP) dalam kurun waktu 2014 – 2016. 
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2. TF: Dengan rasio minimum yang mencapai 76% dan nilai maximum hampir mencapai 
100% yang menghasilkan mean 90.42% maka angka angka tersebut menunjukkan 
kewajiban bank untuk  membentuk PPAP  yang semakin besar sesuai dengan 
ketentuan Bank Indonesia 

3. NPF: Dari data deskriptif diatas menunjukkan nilai minimum NPF berada dibawah 1% 
(0.7738%) sedangkan nilai maximum mencapai 15.585% dengan mean 6.53%, dan 
standard deviasi yang cukup besar 3.37%. Hal ini mencerminkan kepentingan dan/atau 
kondisi bank bank sampel yang terbukti melakukan pemerataan laba, cukup bervariasi 
dari bank ke bank. 

4. EBTP: Nilai minimum yang terdapat dalam data statistik menunjukkan 0.005, 
sedangkan nilai maximum mencapai 0.0507 dan menghasilkan mean 0.026. Angka 
angka yang normal bagi perbankan nasional. 

5. CAR: Dari data statistik diatas memperlihatkan bahwa minimum CAR adalah 13.6% 
dengan mean bank bank sampel mencapai 18.10% yang adalah diatas ketentuan 
minimum Bank Indonesia terakhir tentang permodalan yaitu Peraturan Bank Indonesia 
No 15/ 12 /PBI/2013 tentang Kewajiban Penyediaan Modal minimum Bank Umum. 

6. SIZE: Total aset yang dimiliki bank menggambarkan permodalan, dan skala bisnisnya. 
Semakin besar ukuran bank, dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola 
dan semakin kompleks pula pengelolaannya. Bank/perusahaan besar cenderung 
mendapat perhatian lebih dari masyarakat luas, dengan demikian, biasanya 
perusahaan besar memiliki kecenderungan untuk selalu menjaga stabilitas dan kondisi 
perusahaan (Bukhori, 2012). 

7. AGE: Adanya rentang perbedaan yang cukup besar pada bank bank sampel (mean 
570.00, minimum 144.0 sedangkan maximum 900.00) menggaris bawahi bahwa pada 
penelitian ini, adanya bank hasil merger setelah krisis moneter 1998 yang umurnya 
dihitung dari tanggal penggabungan bank tersebut, kecuali terdapat faktor lain yang 
dapat menegasi risiko penggabungan (merger), antara lain seperti manajemen yang 
kuat (Adams and Mehran,2008) and (Andres and Vallelado, 2008). 

 

4.3. Uji Asumsi Klasik 
4.3.1. Uji Normalitas 

Tabel 4.3 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardiz

ed Residual 

N 30 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation .00981579 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .153 

Positive .153 

Negative -.114 

Kolmogorov-Smirnov Z .837 

Asymp. Sig. (2-tailed) .485 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa besarnya hasil Kolmogorov-Smirnov Test adalah 0.485 
dan tidak signifikan pada α: 5% karena profitability (P-Value) memiliki nilai 0.485 atau lebih 
dari 0.05 (0.485 > 0.05) sehingga tidak dapat menolak H0 yang menyatakan bahwa residual 
terdistribusi normal. 

4.3.2. Uji Multikolinearitas 

                                                Tabel 4.4 

                                      Uji Multikolinearitas 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 (Constan

t) 
  

tf .748 1.337 

npf .832 1.202 

ebtp .399 2.504 

car .612 1.633 

size .447 2.237 

age .735 1.360 

a. Dependent Variable: ppap 

 

Pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa tolerance untuk masing-masing variabel bebas tidak ada 
yang kurang dari 0.10 dan nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas juga tidak ada yang 
lebih dari 10 sehingga dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
multikolinieritas dalam model regresi. 
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4.3.3. Uji Heteroskedasitas 

Tabel 4.5 

Uji Glejser 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .064 .045  1.410 .172 

tf -.002 .024 -.016 -.077 .939 

npf .037 .040 .183 .903 .376 

ebtp .004 .133 .008 .027 .979 

car -.029 .056 -.122 -.520 .608 

size -.005 .005 -.295 -1.069 .296 

age -1.220E-5 .000 -.402 -1.872 .074 

a. Dependent Variable: abs_Res 

 

Pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa model regresi tidak terdapat heterokedastisitas karena nilai 
koefisien parameter untuk variabel bebas tidak ada yang signifikan atau lebih besar dari 𝛼∶ 
5% terhadap variabel LnRES2 sehingga H0 tidak dapat ditolak. 

4.3.4. Uji Autokorelasi 

Tabel 4.6 

Durbin-Watson 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .602a .638 .195 .01102 1.949 

a. Predictors: (Constant), age, npf, ebtp, tf, car, size 

b. Dependent Variable: ppap 

 

Nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel 4.6, dimana dari tabel Durbin Waston didapat dL = 
0,998 dan dU = 1,931. Didapatkan nilai Durbin Watson sebesar 1,863 dan nilai tersebut 
terletak antara 4-dU dan dU atau 1,931 < 1,949 < 2,069 maka dapat disimpulkan bahwa dalam 
regresi linier ini tidak terdapat Autokorelasi positif maupun autokorelasi negatif atau dapat 
disimpulkan bahwa model regresi ini bebas dari autokorelasi. 
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4.4. Uji Hipotesis 
4.4.1. Uji Indeks Eckel 

Tabel 4.7 
Hassil Indeks Eckel 

Indeks Eckel 

No Bank Indeks Kesimpulan 

1 BRI 0,996487597 Melakukan Income Smoothing 

2 Mandiri -5,761990974 Melakukan Income Smoothing 

3 BCA 3,591993943 Tidak Melakukan Income Smoothing 

4 BNI 14,43766986 Tidak Melakukan Income Smoothing 

5 
CIMB 
Niaga -19,59925557 Melakukan Income Smoothing 

6 BTN 2,279803998 Tidak Melakukan Income Smoothing 

7 Panin -36,32255485 Melakukan Income Smoothing 

8 Permata -0,434158073 Melakukan Income Smoothing 

9 Maybank 0,163492895 Melakukan Income Smoothing 

10 Danamon 0,347213793 Melakukan Income Smoothing 

11 OCBC 0,58388068 Melakukan Income Smoothing 

12 Bukopin 3,422509577 Tidak Melakukan Income Smoothing 

13 UOB -0,691558431 Melakukan Income Smoothing 

14 Mega 0,925811818 Melakukan Income Smoothing 

 

Berdasarkan yang terlihat pada table 4.7 dari 14 bank konvensional yang memiliki asset 
terbesar, terbukti 10 diantaranya melakukan pemerataan laba sedangkan sisanya (4 bank) 
tidak melakukan pemerataan laba. Kesimpulan ini diambil dikarenakan 10 bank konvensional 
tersebut memiliki angka indeks Eckel yang kurang dari 1, sedangkan 4 bank yang lain memiliki 
angka indeks Eckel yang lebih besar dari 1. Dimana angka indeks Eckel yang kurang dari 1 
diklasifikasi sebagai perata laba (income smoother), lebih besar dari 1 diklasifikasi bukan 
sebagai perata laba (Kustono, 2011). 
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4.4.2. Uji t 

                                                         Tabel 4.8 

                                           Uji t (dengan variabel kontrol) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -.059 .074  .093 .438 

tf .019 .040 .091 .473 .641 

npf .132 .067 .363 2.090 .039 

ebtp .210 .219 .253 .961 .347 

car .131 .093 .301 1.412 .171 

size -.009 .008 -.267 -1.070 .296 

age -5.661E-6 .000 -.103 -3.529 .036 

a. Dependent Variable: ppap 

 

Tabel 4.8a 

Uji t (tanpa variabel kontrol) 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant

) 

-,044 ,034  -1,289 ,209 

tf ,057 ,036 ,275 1,555 ,132 

npf ,097 ,064 ,265 2,505 ,044 

ebtp ,265 ,149 ,319 1,772 ,088 

a. Dependent Variable: ppap 
 

Pada tabel 4.8 dan tabel 4.8a diketahui bahwa variabel total pembiayaan (TF) tidak memiliki 
pengaruh signifikan terhadap pemerataan laba. thitung untuk variabel total pembiayaan sebesar 
.473 dan 1.555 sedangkan ttabel sebesar 2.060 dan 2.048, maka dapat dilihat bahwa thitung < 
ttabel. Nilai probabilitas signifikansi TF sebesar (0.641 dan 0.132 > 0.05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis dua (Ho2) dalam penelitian ini yang adalah “total pembiayaan 
tidak memiliki pengaruh terhadap pemerataan laba” “diterima”, sedangkan hipotesis (Ha2) 
“ditolak”. 

Pada tabel 4.8 dan tabel 4.8a diketahui bahwa variabel risiko kredit (NPF) berpengaruh 
signifikan terhadap pemerataan laba. thitung untuk variabel non performing financing sebesar 
2.090 dan 2.505 sedangkan ttabel sebesar 2.060 dan 2.048, maka dapat dikatakan bahwa thitung 
> ttabel. Nilai probabilitas signifikansi NPF sebesar (0.039 dan 0.044 < 0.05), sehingga dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis tiga (Ho3) dalam penelitian ini yang adalah “risiko kredit tidak 
berpengaruh terhadap pemerataan laba” yang berarti “ditolak”, sedangkan hipotesis (Ha3) 
“diterima”. 
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Pada tabel 4.8 dan 4.8a diketahui bahwa variabel profitabilitas (EBTP) tidak memiliki pengaruh 
signifikan terhadap pemerataan laba. thitung untuk variabel earning before taxes and provisions 
sebesar .961 dan 1.772 sedangkan ttabel sebesar 2.060 dan 2.048, maka dapat dikatakan 
bahwa thitung < ttabel. Nilai probabilitas signifikansi EBTP sebesar (0.347 dan 0.088 > 0.05), 
sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis (Ho4) yang adalah “profitabilitas tidak memiliki 
pengaruh terhadap pemerataan laba” “diterima”, sedangkan hipotesis (Ha4) dalam penelitian 
ini “ditolak”. 

 

4.4.3. Uji Koefisien Determinansi (R2) 

Tabel 4.9 

Uji R2 (dengan variabel kontrol) 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .602a .638 .195 .01102 1.949 

a. Predictors: (Constant), age, npf, ebtp, tf, car, size 

b. Dependent Variable: ppap 

 

Tabel 4.9a 

Uji R2 (tanpa variabel kontrol) 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,479a ,229 ,140 ,01139 

a. Predictors: (Constant), ebtp, npf, tf 
 

Berdasarkan tabel 4.9, nilai R Square sebesar 0.638, besarnya nilai pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat dapat terlihat dari besarnya nilai R Square, semakin mendekati 1 nilai 
R Square suatu model, maka semakin besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat (Ghozali, 2016), pada penelitian ini nilai R Square sebesar 63.8%, artinya bahwa 
semua variabel independen yaitu, total pembiayaan, non performing financing, dan earning 
before taxes and provisions mampu menjelaskan 63.8% pengaruhnya terhadap pemerataan 
laba, sedangkan sisanya sebesar 36.2% dijelaskan faktor-faktor lain diluar persamaan dalam 
penelitian ini.  

Sedangkan pada tabel 4.9a, nilai R Square yang didapatkan sebesar 0.229 yang berarti 
variabel dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 22.9% pengaruhnya terhadap 
pemerataan laba, sedangkan 77.1% lainnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain. 
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4.4.4. Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Tabel 4.10 

Uji F (dengan variabel kontrol) 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .002 6 .000 3.174 .038a 

Residual .003 23 .000   

Total .004 29    

a. Predictors: (Constant), age, npf, ebtp, tf, car, size 

b. Dependent Variable: ppap 

 

Tabel 4.10a 

Uji F (tanpa variabel kontrol) 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression ,001 3 ,000 3,002 ,045b 

Residual ,003 26 ,000   

Total ,004 29    

a. Dependent Variable: ppap 

b. Predictors: (Constant), ebtp, npf, tf 
 

Fhitung berdasarkan tabel 4.10 dan tabel 4.10a, adalah sebesar 3.174 dan 3.002 yang lebih 
besar dibandingkan dengan Ftabel yang sebesar 2.51 dan 2.99. Serta nilai signifikansi dari 
kedua tabel lebih kecil dari 0.05 (0.038 dan 0.045 < 0.05), jadi dalam penelitian ini 
menunjukkan bahwa ketiga variabel yaitu total pembiayaan, non performing financing, dan 
earning before taxes and provisions berpengaruh secara simultan terhadap dependen yaitu 
pemerataan laba. 

 

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian 

Bank Melakukan Praktik Manajemen Laba Dengan Menggunakan Pola Pemerataan 
Laba (Income Smoothing)  

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap hasil penelitian ini, maka terungkap bahwa 
pada 14 bank dengan asset terbesar di Indonesia untuk kurun waktu 2014 – 2016,  terlihat 
bahwa 10 (sepuluh) bank terbukti melakukan pemerataan laba melalui Penyisihan 
Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) , sedangkan 4 (empat) lainnya tidak melakukan.  
Hipotesa pemerataan laba yang dilakukan pada 10 bank dimaksud terbukti  melalui analisa 
index Eckel dimana ditemukan ke 10 bank tersebut memiliki angka index dibawah 1 (satu).   
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Pengaruh Total Pembiayaan (TF) Terhadap Pemerataan Laba 

Mengacu pada table 4.6 (Uji T) variabel TF memiliki nilai probabilitas sebesar 0.641 atau 
diatas dari tingkat signifikansi sebesar 0.05, dan nilai ttable TF adalah .473. Yang artinya 
variabel total pembiayaan (TF) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pemerataan laba.  
Peningkatan pada total pembiayaan (TF) tidak berarti secara otomatis akan terjadi 
peningkatan pada tingkat laba. Hal ini mengingat adanya keharusan untuk menyisihkan 
cadangan (PPAP) dan juga adanya potensi pinjaman yang bermasalah. (tidak produktif). 

 

Pengaruh Resiko Kredit (NPF) Terhadap Pemerataan Laba 

Berdasarkan hasil uji hipotesis seperti yang tertera dalam tabel 4.6 (Uji T), variabel NPF 
memiliki nilai probabilitas sebesar 0,039 atau dibawah dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. 
thitung untuk variabel non performing financing adalah lebih besar dari ttabel (2.090 > 2.060). 
Artinya hasil uji ini menunjukan bahwa variabel resiko kredit (NPF) berpengaruh signifikan 
terhadap pemerataan laba. 

 

Pengaruh Profitabilitas (EBTP) Terhadap Pemerataan Laba 

Menurut hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dalam tabel 4.6, variabel EBTP 
memiliki nilai probabilitas sebesar 0.347 atau diatas dari tingkat signifikansi sebesar 0.05. 
Hasil ini menunjukan bahwa EBTP (earning before taxes and provisions) tidak berpengaruh 
signifikan terhadap pemerataan laba.  

Namun seperti yang tertera pada tabel 4.8 melalui pengujian (R Square)  variable ini 
(EBTP) secara bersama (simultan) dengan 2 (dua) variable lainnya  yaitu (TF) dan (NPF) 
memiliki nilai R Square 63.8% yang berarti pengaruhnya secara simultan terhadap 
pemerataan laba cukup signifikan.  

 

Pengaruh Permodalan (CAR) Terhadap Pemerataan Laba 

Dari hasil pengujian (uji T), variable kontrol ini (CAR) memiliki nilai signifikansi 0.171 
yang berada diatas tingkat kepercayaan 0.05, yang berarti bahwa variabel kontrol ini tidak 
berpengaruh signifikan terhadap praktek pemerataan laba. Hal ini tidak terlepas dari fakta 
bahwa  seluruh bank yang dijadikan sample dalam penelitian ini memiliki tingkat kecukupan 
modal (CAR) diatas dari ketentuan minimal yang ditentukan oleh otoritas (10.5%), seperti 
yang terlihat  dalam data deskriptif  statistik diatas (table 4.1) dimana terlihat bank bank dalam 
penelitian ini memiliki tingkat kecukupan modal (CAR)  dengan  mean 18.1%, nilai maximum 
26% dan minimum 14%.  Yang artinya bank bank ini tidak memiliki masalah untuk memenuhi 
persyaratan permodalan dan oleh karenanya mereka cenderung lebih mempergunakan PPAP 
untuk kepentingan memanaje laba dibanding untuk kepentingan permodalan (CAR).  

 

Pengaruh Size (Total Aset) Terhadap Pemerataan Laba 

Dari hasil uji t, variabel kontrol ini memiliki nilai signifikansinya 0.296 yang berada diatas 
tingkat kepercayaan 0.05 (table 4.6). Artinya variabel kontrol ini tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pemerataan laba 
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Pengaruh Age (Umur) Terhadap Pemerataan Laba 

Dari hasil pengujian, variabel kontrol ini memiliki nilai signifikansi 0.036 yang berarti dibawah 
benchmark 0.05. Hal ini menunjukan bahwa variabel kontrol ini berpengaruh signifikan 
terhadap pemerataan laba. 

 

Pengaruh Seluruh Variabel Terhadap Pemerataan Laba 

Dari pembahasan diatas terlihat bahwa variabel total pembiayaan (TF), Resiko Kredit 
(NPF) dan Profitabilitas (EBTP) secara simultan terbukti berpengaruh signifikan terhadap 
praktek pemerataan laba melalui pembentukan cadangan (PPAP) baik memakai variabel 
kontrol maupun tidak. Walau bila secara sendiri sendiri hanya variabel resiko kreditlah (NPF) 
yang berpengaruh signifikan, sedangkan kedua variabel lainnya Total Pembiayaan (TF) dan 
Profitabilitas (EBTP) tidak berpengaruh.  Adapun pada 3 variabel kontrol yang dipergunakan, 
hanya variabel Age (umur) yang berpengaruh signifikan sedangkan 2 (dua) lainnya tidak 
berpengaruh terhadap praktek pemerataan laba.  

 

 

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil uji yang menggunakan indeks Eckel pada penelitian ini, dari 14 
bank sampel terbukti 10 diantaranya melakukan pemerataan laba sedangkan sisanya 
(4 bank) tidak melakukan pemerataan laba. Hasil Eckel dimaksud menunjukkan 
bahwa 10 bank konvensional tersebut memiliki angka indeks Eckel yang kurang dari 
1 (< 1), sedangkan sisanya memiliki angka indeks Eckel yang lebih besar dari 1 (> 1). 

2. Berdasarkan data yang telah teruji menggunakan analisis parsial (uji t) dan uji 
signifikasi simultan (uji f), maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Total pembiayaan (TF) tidak memiliki pengaruh terhadap pemerataan laba. Hal 
ini dikarenakan nilai probabilitas signifikansi TF sebesar (0.641>0.05) 
sehingga, dapat disimpulkan total pembiayaan tidak memiliki pengaruh 
terhadap pemerataan laba.  

b. Non perfoming financing atau resiko kredit (NPF) berpengaruh terhadap 
pemerataan laba. Hal ini di tunjukan oleh nilai probabilitas signifikansi NPF 
sebesar (0.039<0.05), maka berdasarkan hasil tersebut non performing 
financing (NPF) terbukti berpengaruh terhadap pemerataan laba. 

c. Profitabilitas atau Earning before taxes and provisions (EBTP) tidak memiliki 
pengaruh terhadap pemerataan laba. Hal ini terbukti dari nilai probabilitas 
signifikansi EBTP sebesar (0.347>0.05), sehingga, dapat disimpulkan bahwa 
earning before taxes and provisions tidak memiliki pengaruh terhadap 
pemerataan laba. 

d. Total Pembiayaan (TF), Risiko Bank (NPF), dan Profitabilitas (EBTP) secara 
simultan berpengaruh terhadap pemerataan laba. Hal ini dibuktikan dari uji 
statistik F dalam penelitian ini Fhitung lebih besar dibandingkan dengan Ftabel 
yang sebesar (3.174>2.51). 
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5.2. Saran 

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 

1. Objek penelitian diperluas sehingga tidak terbatas pada sample 14 bank dengan total 
aktiva terbesar, dan rentang waktu penelitian diperlebar menjadi 5 atau 8 tahun. 

2. Penelitian yang sama dapat dilakukan khusus pada bank milik pemerintah daerah 
(BUMD) guna mempelajari apakah praktek yang sama juga dipergunakan oleh 
manajemen bank milik provinsi. 

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian terhadap praktek 
manajemen laba dimana bank menggunakan variabel yang berbeda  Misalnya melalui 
akunting  akrual diskresioner (discretionary accruals) yang juga memberikan 
manajemen ruang untuk “memanipulasi” pendapatan sesuai dengan kepentingannya. 

4. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi fenomena penggunaan kewajiban 
pembentukan cadangan (PPAP) oleh bank untuk memanaje permodalannya dengan 
tujuan memenuhi rasio minimum modal yang ditetapkan oleh otoritas (CAR), terutama 
pada bank bank yang rasio permodalannya (CAR) tidak besar. 
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