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Indonesia Banking School 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel risiko 

likuiditas dan risiko kredit terhadap perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia di tahun 2012-2014. Pemilihan sampel menggunakan metode 

purposive sampling. Data diperoleh dari data sekunder laporan triwulan 25 perusahaan yang 

terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan pada 

penelitian terdahulu dan berbagai teori pendukung lainnya yang kemudian dianalisa 

menggunakan program Spss 21.0. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel risiko likuiditas dan risiko kredit 

berpengaruh negatif terhadap perataan laba di Perusahaan perbankan. Semakin besarnya 

risiko likuiditas dan risiko kredit pada perbankan maka perusahaan tidak melakukan perataan 

laba.  

Kata kunci: Perataan laba dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to know whether there is influence of variable liquidity 

risk and credit risk on income smoothing in banking companies listed on the stock exchanges 

in Indonesia during 2012-2014. The sample selection using purposive sampling method. Data 

obtained from secondary data reporting quarter 25 companies listed on the Stock Exchange 

in the year 2012-2014. Hypotheses in this empirical study are based on the prior research 

and supporting theories that are then analyzed using Spss 21.0 program. 

The result prove that variables of liquidity risk and credit risk have negative affect 

income smoothing in the banking company. The greater liquidity risk and credit risk in the 

banking company does not perform income smoothing. 

Keywords: Income smoothing and factors that influence 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan perbankan merupakan perusahaan yang menjadi media 

intermediasi atau perantara  berbagai pihak yang membutuhkan proses 

bisnis yang mudah dan efektif. Tidak ada satu pun unit usaha yang proses 

operasionalnya terlepas dari jasa perbankan, baik perusahaan yang 

bergerak dalam bidang apapun, baik jasa, dagang maupun manufaktur baik 

yang tergolong kecil, menengah atau perusahaan besar. Bahkan sampai ke 

sesama perusahaan perbankan sendiri juga membutuhkan jasa perbankan 

lainnya. Dari sini dapat diketahui bahwa kehadiran perbankan 

menyumbang dampak positif yang besar terhadap jalannya kehidupan 

perekonomian perusahaan. Namun, sama seperti halnya perusahaan-

perusahaan lain, pihak perbankan di samping memberikan layanan kepada 

masyarakat, perusahaan perbankan juga bertujuan terhadap pencapaian 

laba yang maksimal guna memaksimalkan nilai perusahaan (Rice, 2014). 

Pertumbuhan yang pesat di dunia perbankan pada akhir-akhir ini 

memberikan tantangan yang cukup serius terhadap manajeman 

perusahaan. Di mana pihak manajeman secara tidak langsung dipaksa 

untuk menampilkan performa terbaik dari perusahaannya. Oleh sebab itu, 

pihak manajeman dituntut untuk dapat semakin kreatif dalam mengelola 
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perusahaannya. Semakin kreatifnya pihak manajeman dalam mengelola 

perusahaan dapat memberikan sumbangan terhadap kemajuan perusahaan. 

Di mana perusahaan dapat memaksimalkan pencapaian pendapatan yang 

dapat diperoleh dan dapat meminimalnya jumlah beban yang tidak 

dibutuhkan. Namun ketidakstabilan pencapaian laba dari satu periode ke 

periode berikutnya menyebabkan menurunnya performa dari perusahaan 

akibat menurunnya kinerja perusahaan. Namun pencapaian laba yang 

semakin tinggi dan drastis dari satu periode ke periode berikutnya juga 

dapat menyebabkan bertambahnya tuntutan dari pihak berkepentingan 

terhadap pencapaian laba yang lebih tinggi lagi di masa mendatang. Akibat 

dari adanya pandangan berbeda dari pihak berkepentingan tersebut 

memberikan peluang kepada pihak manajeman untuk mengatur jumlah 

laba yang akan dilaporkan guna mendapat kepercayaan terhadap berbagai 

pihak. Dalam hal ini berarti bahwa terjadi peningkatan laba pada 

perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya namun peningkatan 

tersebut dalam kategori stabil. Oleh sebab itu, dikenal dengan adanya 

tindakan perataan laba (Sartika Salim,2014). 

Perataan laba (income smoothing) terkait erat dengan konsep 

manajemen laba (earnings management). Perataan laba dapat didefinisikan 

sebagai sebuah praktik yang digunakan manajemen baik secara artificial 

(melalui metode dan teknik-teknik akuntansi) maupun rill (melalui 

transaksi ekonomi) yang bertujuan untuk mengurangi fluktuasi laba yang 

dilaporkan hingga mencapai level yang cenderung stabil dari suatu periode 
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dengan periode sebelumnya (Sulistiyanto,2008). Seperti halnya 

manajemen laba, penjelasan konsep perataan laba juga menggunakan 

pendekatan teori keagenan (agency theory). Teori ini dikemukakan oleh 

Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976, dimana 

agency theory mengemukakan hubungan antara agent (manajer) dengan 

principal (kreditur dan investor).  Teori ini menyatakan bahwa manajemen 

laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajer (agent) dengan 

pemegang saham (principal) yang timbul ketika setiap pihak berusaha 

untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmurannya 

(Richardson, 1998 dalam Wardhana, 2009). 

Berbagai macam faktor yang mempengaruhi perataan laba suatu 

perusahaan sangatlah beragam, adapun faktor-faktor yang pernah diukur 

oleh peneliti terdahulu antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, sektor 

industri, harga saham, leverage operasi, rencana bonus dan sebagainya. 

Tetapi dalam beberapa hal hasil dari penelitian tersebut berbeda meskipun 

variabel yang diukur sama.  

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat tidak hanya membawa 

peluang bagi bisnis perbankan, tapi juga risiko yang semakin besar. 

Menurut ketentuan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 dan perubahannya 

No 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank, 

terdapat delapan risiko yang harus dikelola oleh bank. Kedelapan jenis 

risiko tersebut adalah risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko 

likuiditas, risiko strategik, risiko reputasi, risiko hukum dan risiko 
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kepatuhan. Pada penelitian ini peneliti memilih risiko likuiditas dan risiko 

kredit. Pemilihan risiko likuiditas dan risiko kredit ini didasarkan pada 

pendapat Herring dan Schuermann (2005) bahwa risiko kredit merupakan 

kategori risiko yang paling penting bagi kebanyakan bank. Selain itu, 

risiko likuiditas dan risiko kredit merupakan salah satu risiko financial 

bagi perusahaan. 

Risiko likuiditas merupakan risiko yang mewakili keseluruhan 

kemampuan perusahaan dalam memutar instrumen finansial perusahaan, 

dan dekat dengan nilai pasar, karena risiko likuiditas timbul akibat  adanya 

gangguan terhadap instrumen tersebut. Besarnya risiko likuiditas 

ditunjukkan dalam bentuk Debt Equity Ratio (DER). Semakin tinggi angka 

DER maka diasumsikan perusahaan memiliki risiko yang semakin tinggi 

terhadap likuiditas perusahaannya. Pengujian mengenai variabel risiko 

perusahaan dilakukan oleh Michelson, et al. (2000). Ia menyimpulkan 

bahwa risiko perusahaan perata laba dan non perata laba didasarkan pada 

pendapat yang menyatakan bahwa salah satu alasan perataan laba adalah 

untuk mengurangi risiko sesungguhnya atau persepsi risiko atas 

perusahaan. Bitner dan Dolan (1996) mengemukakan bahwa perusahaan 

yang memiliki risiko keuangan yang tinggi akan menyebabkan manajemen 

cenderung untuk tidak melakukan perataan laba karena perusahaan tidak 

ingin berbuat sesuatu yang membahayakan dalam jangka panjang. Namun, 

Suranta dan Merdistuti (2004) meneliti pemilihan kebijakan akuntansi 

yang dilakukan oleh manajemen terhadap tindakan perataan laba dan 
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menyimpulkan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi tersebut dilakukan 

untuk menghindari pelanggaran atas perjanjian utang, sehingga perusahaan 

yang memiliki risiko keuangan yang tinggi akan cenderung melakukan 

perataan laba agar terhindar dari pelanggaran kontrak atas perjanjian 

utang. 

Risiko kredit merupakan perkara besar bagi dunia perbankan. Oleh 

karena itu, risiko kredit perlu mendapat perhatian khusus dan serius, 

karena setiap rupiah yang tidak tertagih menjadi macet, yang kemudian 

menimbulkan masalah besar. Masalah tersebut adalah timbulnya biaya 

penyisihan dalam laporan laba rugi bank. Besarnya risiko kredit 

ditunjukkan dalam bentuk Non Performing Loan (NPL). Tingginya nilai 

NPL menunjukkan banyaknya kredit pihak debitur yang tidak dapat 

membayar secara terus menerus pinjaman kreditnya, baik pembayaran 

pokok pinjaman maupun bunga pinjaman sebagaimana yang telah 

dipersyaratkan oleh perjanjian kredit. Semakin besar rasio NPL berarti 

risiko kredit semakin tinggi. Penelitian yang menghubungkan perataan 

laba dengan risiko dilakukan antara lain oleh Lopo dan Miguel (2007) 

hasil penelitian bahwa risiko keuangan tidak signifikan berpengaruh 

terhadap praktik perataan laba. Hasi penelitian tersebut tidak sependapat 

dengan Julia Grant (2009) dan Cahyani (2012) menemukan hasil 

penelitian bahwa risiko keuangan secara signifikan berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba. 
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Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari Ayu dan Bagus 

(2014), yang berjudul “Perilaku Income Smoothing, dan Faktor-faktor 

Yang Memengaruhinya”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah (1) Variabel dependen penelitian sebelumnya adalah 

ukuran perusahaan, risiko keuangan, profitabilitas, leverage operasi, nilai 

perusahaan dan struktur kepemilikan, sedangkan penelitian ini, risiko 

likuiditas dan risiko kredit, (2) Pengamatan yang dilakukan dalam 

penelitian sebelumnya adalah tahun 2008-2012. Sedangkan pada 

penelitian ini, tahun pengamatannya adalah 2012-2014, (3) Populasi pada 

pengamatan yang dilakukan sebelumnya adalah perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia , sedangkan populasi dalam 

penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia, (4) Laporan keuangan yang digunakan pada penelitian 

sebelumnya menggunakan laporan keuangan tahunan, sedangkan pada 

penelitian ini menggunakan laporan keuangan triwulan. 

Peneliti memilih perusahaan perbankan karena bahwa industri 

perbankan merupakan jenis perusahaan beresiko tinggi serta merupakan 

industri “kepercayaan” jika investor berkurang kepercayaannya karena 

laporan keuangan yang bias karena tindakan manajemen laba atau 

tindakan perataan laba, maka investor akan melakukan penarikan dana 

secara bersama-sama. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, 

maka penelitian dilakukan untuk meneliti faktor risiko likuiditas dan risiko 

kredit yang diduga berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Periode 
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pengamatan akan dilakukan selama tiga tahun yaitu periode 2012 sampai 

dengan 2014 dengan laporan keuangan triwulan dengan pertimbangan 

bahwa laporan keuangan triwulan tersebut akan lebih memperlihatkan 

validitas dalam mengidentifikasi kecenderungan perusahaan dalam 

melakukan praktik penelitian laba. Berdasarkan uraian diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Meninjau 

Praktik Perataan Laba (Income Smoothing) Melalui Risiko Likuiditas 

dan Risiko Kredit Pada Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek 

Indonesia Periode 2012-2014.”  

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti 

dapat dirumuskan: 

1. Apakah risiko likuiditas berpengaruh terhadap praktik perataan laba pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI? 

2. Apakah risiko kredit berpengaruh terhadap praktik perataan laba pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui risiko likuiditas secara signifikan dapat mempengaruhi 

praktik perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 

2. Untuk mengetahui risiko kredit secara signifikan dapat mempengaruhi 

praktik perataan laba pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

1. Akademisi 

Bagi kalangan akademisi yang melakukan penelitian dengan topik 

sejenis, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

referensi tambahan. 

2. Manajemen  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam 

memutuskan apakah perusahaan perlu melakukan praktik perataan laba 

dalam usaha peningkatan nilai perusahaan.  

3. Investor dan masyarakat 

Dapat memberikan gambaran mengenai praktik perataan laba pada 

perusahaan keuangan yang terdaftar di BEI sehingga investor dan 

masyarakat dapat mengambil keputusan investasi yang tepat. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara 

berurutan yang terdiri dari beberapa bab yaitu: Bab I Pendahuluan, Bab II 

Telaah Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil Pembahasan, dan 

Bab V penutup. Untuk masing-masing isi dari setiap bagian adalah sebagai 

berikut :  
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BAB I : PENDAHULUAN  

Berisi mengenai latar belakang penelitian tentang praktik perataan 

laba (income smoothing) yang dilakukan pada perusahaan perbankan.  

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi mengenai landasan teori penunjang penelitian, penelitian 

terdahulu yang sejenis, kerangka pemikiran, dan hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian tentang praktik perataan laba, selanjutnya 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian dalam penulisan 

penelitian ini. Berisi tentang variabel penelitian, jenis dan sumber data, 

populasi data, sampel data, metode pengumpulan data serta metode 

analisis yang digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan 

yang digunakan, kemudian 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan inti dari penelitian, hasil analisis data dan 

pembahasan. Pada bab ini data-data yang telah dikumpulkan, dianalisis 

dengan menggunakan alat analisis yang telah disiapkan 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan bagian penting yang berisi tentang 

kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-

saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta 

mengungkapkan keterbatasan penelitian.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

 2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Teori ini dikemukakan oleh Michael C. Jensen dan William H. 

Meckling pada tahun 1976 dimana agency theory mengemukakan 

hubungan antara agent (manajer) dengan principal (kreditur dan investor) . 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005)  teori agensi memiliki asumsi 

bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya 

sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan 

agent. Agent diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari 

kompensasi keuangan tetapi juga dari tambahan yang terlihat dalam 

hubungan suatu agensi, seperti waktu luang yang banyak, kondisi kerja 

yang menarik dan jam kerja yang fleksibel. Sedangkan principal, 

diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh 

dari investasi mereka di perusahaan tersebut.  Sesuai dengan asumsi 

tersebut, maka manajer akan mengambil kebijakan yang menguntungkan 

dirinya sebelum memberikan manfaat kepada pemegang saham. 

Eisenhardt dalam Wijayanti (2009) menggunakan asumsi sifat 

dasar manusia untuk menjelaskan tentang teori agensi, yaitu: (1) manusia 

pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest), (2) manusia 
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memiliki daya pikir terbatas mengenai presepsi masa mendatang (bounded 

rationality),(3) manusia selalu menghindari risiko (risk averse). Salah satu 

sifat dasar manusia adalah self interst artinya mementingkan diri sendiri 

dan tidak mau berkorban untuk orang lain. 

Di dalam sebuah perusahaan terdapat tiga pihak utama (major 

participant) yang memiliki kepentingan berbeda yaitu manajemen, 

pemegang saham (sebagai pemilik), dan buruh atau tenaga kerja. Prinsip 

pengambilan keputusan yang diambil oleh manajer adalah bahwa manajer 

harus memilih tindakan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang 

saham. Atau dengan kata lain, pengambilan keputusan tidak didasarkan 

atas kepentingan manajemen (agent) namun harus mengacu pada 

kepentingan pemegang saham (principal). Namun kenyataan yang terjadi 

dibanyak perusahaan adalah manajer cenderung memilih tindakan-

tindakan yang menguntungkan kepentingannya misalnya yang dapat 

memaksimalkan kekayaannya daripada menguntungkan pemegang saham 

(Kodrat dan Herdinata, 2009). 

Dengan adanya perbedaan kepentingan antara masing-masing 

pihak, terutama dari pihak manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan 

laba yang dihasilkan menyebabkan manajer berusaha mencapai 

keinginannya tersebut dengan memanipulasi angka laba yang terdapat 

didalam laporan keuangan dengan cara manajemen laba dan salah satu 

bentuknya adalah perataan laba (Income Smoothing). 
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Berdasarkan teori keagenan maka, perusahaan perbankan harus 

meminimalisir risiko salah satunya risiko likuditas dan risiko kredit maka 

manajer sebagai pengelola perusahaan perbankan akan memberikan 

kontribusi terhadap perusahaan dengan salah satunya pengelolaan aset dan 

modal. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat leverage yang semakin kecil 

yang dapat ditunjukkan dengan hutang perusahaan yang kecil dan total 

modal yang besar dan dengan meminimalkan jumlah kredit bermasalah. 

Untuk memenuhi hal tersebut sehingga manajer melakukan praktek 

akuntansi dengan perataan laba (Income Smoothing). 

2.1.2 Teori Akuntansi Positif (Positive Accounting Theory) 

Teori akuntansi positif berkembang seiring kebutuhan untuk 

menjelaskan dan memprediksi realitas praktek-praktek akuntansi yang ada 

di dalam masyarakat. Teori akuntansi positif berusaha untuk menjelaskan 

fenomena akuntansi yang diamati berdasarkan pada alasan-alasan yang 

menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Dengan kata lain, Positive 

Accounting Theory (PAT) dimaksudkan untuk menjelaskan dan 

memprediksi konsekuensi yang terjadi jika manajer menentukan pilihan 

tertentu. Penjelasan dan prediksi dalam PAT didasarkan pada proses 

kontrak (contracting process) atau hubungan keagenan (agency 

relationship) antara manajer dengan kelompok lain seperti investor, 

kreditor, auditor, pihak pengelola pasar modal dan institusi pemerintah 

(Watts dan Zimmerman, 1986). 
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Menurut Watts dsn Zimmerman, 1986 tujuan dari teori akuntansi 

positif adalah untuk menjelaskan (to explain) dan memprediksikan (to 

predict) praktek akuntansi. Penjelasan berarti memberikan alasan-alasan 

terhadap praktek yang diamati. Misalnya, teori akuntansi positif berusaha 

menjelaskan mengapa perusahaan tetap menggunakan akuntansi cost 

histories dan mengapa perusahaan tertentu mengubah taktik akuntansi 

mereka. Prediksi terhadap praktik akuntansi berarti teori berusaha 

memprediksi fenomena yang belum diamati. 

Positive Accounting Theory menguji tiga hipotesis menurut Watt 

dan Zimmerman (1986. dalam Xiong. 2006) yaitu:   

1. Bonus Plan hypothesis  

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan 

utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang 

memberikan bonus besar berdasarkan earnings,lebih banyak 

menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba yang 

dilaporkan.  

2. Debt Covenant Hypothesis  

Manajer perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian 

kredit, cenderung memilih metode akuntansi yang memiliki 

dampak meningkatkan laba. Ini untuk menjaga reputasi mereka 

dalam pandangan pihak ekstemal.  

3. Political Cost Hypothesis  
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Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan 

perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan 

laba. Hal ini dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan 

segera mengambil tindakan, misalnya, mengenakan peraturan 

antitrust menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain. 

Tiga hipotesis di atas menunjukkan bahwa PAT mengakui adanya tiga 

hubungan keagenan :  

1) Manajemen dengan pemilik 

2) Manajemen dengan kreditor 

3) Manajemen dengan pemerintah 

Kehadiran pendekatan positif telah memeberikan sumbangan yang 

berarti bagi pengembangan akuntansi. Menurut Watts dan Zimmerman 

(1986) PAT telah memberikan konstribusi pengembangan akuntansi 

misalnya : 

1. Menghasilkan pola sistematik dalam pilihan akuntansi dan 

memberikan penjelasan spesifik terhadap pola tersebut. 

2. Memberikan kerangka yang jelas dalam memahami 

akuntansi. 

3. Menunjukkan peran utama contracting cost dalam teori 

akuntansi. 

4. Menjelaskan mengapa akuntansi dijelaskan dan 

memberikan kerangka dalam memprediksi pilihan-pilihan 

akuntansi. 

Meninjau Praktik..., Afi Raswini, Ak.-IBS, 2016



Indonesia Banking School 

5. Mendorong riset yang relevan dengan akuntansi dengan 

menekankan pada prediksi dan penjelasan terhadap 

fenomena akuntansi. 

Pada saat sekarang teori positif menekankan pada penjelasan 

alasan-alasan terhadap praktek berjalan dan prediksi terhadap peranan 

akuntansi dan informasi terkait dalam kepuaan-kepuasan ekonomi 

individu, perusahaan, dan pihak yang lain yang berperan dalam kegiatan 

pasar modal dan ekonomi. Meskipun demikian, asumsi yang melandasi 

proyek penelitian positif tersebut banyak dikritik karena pendukung teori 

positif menggunakan penolakan alternative alias pemikiran yang lain. 

Artinya, teori positif tidak bebas dari pertimbangan nilai atau implikasi 

preskriptif. Hal ini disebabkan pertimbangan nilai yang bersifat implisit 

seringkali melandasi atau mempengaruhi bentuk dan isi penelitian yang 

dilakukan. Peneliti tidak dapat menghindari unsur bias dalam semua 

penelitian yang dilakukan. Dengan demikian unsur bias, jelas 

menunjukkan perwujudan orientasi dari peneliti tersebut. 

Berdasarkan hal tersebut, manajer memiliki tanggung jawab 

kepada pemilik perusahaan untuk mengelola dan mencapai tujuan 

perusahaan. Sehingga untuk memberikan kontribusi yang baik kepada 

perusahaan manajer akan melakukan praktek akuntansi salah satunya 

dengan perataan laba. Selain itu manajer juga melakukan praktek 

akuntansi ini ditunjukkan kepada investor.  
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2.1.3 Manajemen Laba 

 2.1.3.1 Definisi Manajemen Laba 

Manajemen laba adalah hal yang sangat kontroversial di dunia 

akuntan. Pernyataan umum mengenai apakah manajemen laba baik atau 

buruk sulit dibuat. Kebanyakan bergantung pada langkah-langkah yang 

dilakukan dan motivasi yang mendasari dilakukannya manajemen laba 

(Mulford dan Comiskey, 2010). Manajemen laba sekilas tampak 

berhubungan dengan tingkat perolehan laba atau prestasi usaha suatu 

organisasi. Hal ini terjadi karena ukuran laba sering dijadikan ukuran 

keberhasilan manajemen memimpin perusahaan dan suatu hal yang lazim 

bahwa besar kecilnya bonus yang akan diterima manajer bergantung pada 

besar kecilnya laba yang mampu dihasilkan perusahaan tersebut (Gumanti, 

2000). Dalam kamus akuntansi, Earnings Management disebut dalam 

berbagai istilah : seperti “window dressing” atau “lipstick accounting” 

untuk menciptakan laporan keuangan lebih cantik. Ada istilah cooked book 

atau income smoothing untuk mengatur laba dengan menu yang diinginkan 

sponsor. Semua istilah tersebut berkonotasi negatif karena ingin 

menciptakan laba yang disortif inflatif tidak sesuai dengan kenyataan. 

Akhirnya akuntansi dituduh tidak memberikan informasi yang akurat dan 

reliable lagi bahkan dinilai menjadi “fuzzy numbers” atau angka yang 

membingungkan dalam Harahap (2011). Scott (2003), mendefinisikan 

earnings management sebagai ”the choice by a manager of accounting 

policies so as to achieve some specific objective” yang kurang lebih 
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memiliki arti : pilihan yang dilakukan oleh manajer dalam menentukan 

kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. 

 2.1.3.2 Faktor Pendorong Manajemen Laba 

Menurut Scott (2007) beberapa motivasi yang mendorong 

manajemen melakukan manajemen laba, antara lain sebagai berikut: 

1. Motivasi bonus, yaitu manajer akan berusaha mengatur laba bersih 

agar dapat memaksimalkan bonusnya.  

2. Motivasi kontrak, berkaitan dengan utang jangka panjang, yaitu 

manajer menaikkan laba bersih untuk mengurangi kemungkinan 

perusahaan mengalami technical default.  

3. Motivasi politik, aspek politis ini tidak dapat dilepaskan dari 

perusahaan, khususnya perusahaan besar dan industri strategis 

karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak.  

4. Motivasi pajak, pajak merupakan salah satu alasan utama 

perusahaan mengurangi laba bersih yang dilaporkan. 

5. Pergantian CEO (Chief Executive Officer), banyak motivasi yang 

timbul berkaitan dengan CEO, seperti CEO yang mendekati masa 

pensiun akan meningkatkan bonusnya, CEO yang kurang berhasil 

memperbaiki kinerjanya untuk menghindari pemecatannya, CEO 

baru untuk menunjukkan kesalahan dari CEO sebelumnya. 

6. Penawaran saham perdana (IPO), manajer perusahaan yang going 

public melakukan manajemen laba untuk memperoleh harga yang 

lebih tinggi atas sahamnya dengan harapan mendapatkan respon 
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pasar yang positif terhadap peramalan laba sebagai sinyal dari nilai 

perusahaan.  

7. Motivasi pasar modal, misalnya untuk mengungkapkan informasi 

privat yang dimiliki perusahaan kepada investor dan kreditor. 

Faktor yang diasumsikan menyebabkan manajer melakukan 

manajemen laba salah satunya perataan laba menurut buku Accounting 

Theory (Riahi-Belkaoui, 2004), ialah:  

1. Mekanisme pasar kompetitif, yang mengurangi pilihan-pilihan 

yang tersedia untuk manajemen.  

2. Skema kompensasi manajemen, yang terkait langsung dengan 

kinerja perusahaan.  

3. Ancaman pergantian manajemen. 

2.1.3.3 Teknik Manajemen Laba 

Berbagai teknik yang dilakukan dalam manajemen laba salah 

satunya perataan laba, diantaranya ialah (Sugiarto, 2003) :  

1. Perataan melalui waktu terjadinya transaksi atau pengakuan 

transaksi. Pihak manajemen dapat menentukan atau 

mengendalikan waktu transaksi melalui kebijakan manajemen 

sendiri (accruals) misalnya: pengeluaran biaya riset dan 

pengembangan. Selain itu banyak juga perusahaan yang 

menggunakan kebijakan diskon dan kredit, sehingga hal ini dapat 

menyebabkan meningkatnya jumlah piutang dan penjualan pada 
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bulan terakhir tiap kuarter dan laba kelihatan stabil pada periode 

tertentu. 

2. Perataan melalui alokasi untuk beberapa periode tertentu.  

Manajer mempunyai wewenang untuk mengalokasikan 

pendapatan atau beban untuk periode tertentu. Misalnya: jika 

penjualan meningkat, maka manajemen dapat membebankan 

biaya riset dan pengembangan serta amortisasi goodwill pada 

periode itu untuk menstabilkan laba.  

3. Perataan melalui klasifikasi.  

Manajemen memiliki kewenangan untuk mengklasifikasikan pos-

pos rugi laba dalam kategori yang berbeda. Misalnya: jika 

pendapatan non-operasi sulit untuk didefinisikan, maka manajer 

dapat mengklasifikasikan pos itu pada pendapatan operasi atau 

pendapatan non-operasi. 

 Keleluasaan untuk memakai teknik-teknik akuntansi dalam 

mencatat terbukti telah disalahgunakan oleh manajemen untuk melakukan 

perataan laba. Bahkan disinyalir bahwa perataan laba banyak dilakukan 

dengan menggunakan teknik-teknik akuntansi yaitu dengan merubah 

kebijakan akuntansi (Koeh, 1981). Berdasarkan hal tersebut maka 

penelitian tentang perataan laba ini dilakukan dengan mengambil 

perubahan kebijakan akuntansi sebagai objek dihubungkan dengan 

antisipasi laba masa depan untuk menghindari pemecatan. 
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Foster (1986) mengklasifikasikan unsur-unsur laporan keuangan 

yang sering dijadikan sasaran perekayasaa, yaitu:  

1. Unsur Penjualan  

a. Saat pembuatan faktur. Misalnya penjualan yang 

sebenarnya untuk periode yang akan datang, fakturnya 

dibuat pada periode ini dan dilaporkan sebagai penjualan 

periode ini. 

b. Pembuatan pesanan atau penjualan fiktif  

c. Downgrading (penurunan) produk, misalnya dengan cara 

mengklasifikasikan produk yang belum rusak ke dalam 

kelompok produk rusak dan selanjutnya dilaporkan terjual 

dengan harga yang lebih rendah dari yang sebenarnya. 

2. Unsur Biaya 

a. Memecah-mecah faktur, misalnya faktur pembelian atau 

pesanan dipecah menjadi beberapa pembelian atau pesanan 

dan selanjutnya dilaporkan telah terjual dengan harga yang 

lebih rendah.  

b. Mencatat prepayment (biaya dibayar di muka) sebagai 

biaya. Misalnya, melaporkan biaya iklan di muka untuk 

tahun depan sebagai biaya iklan tahun ini. Berbagai 

perubahan kebijaksanaan akuntansi jang sering dijadikan 

alat perekayasaan laba. yaitu:  

1. Perubahan metode pencatatan persedian ke metode LIFO  
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2. Perubahan metode pencatatan biaya jaminan hari tua 

(pension)  

3. Perubahan dalam penaksiran (estimasi) masa manfaat 

aktiva tetap maupun aktiva tak berwujud.  

4. Perubahan metode depresiasi aktiva tetap amortisasi 

aktiva tak berwujud. 

5. Perubahan kebijakan terhadap pembebanan atau 

pengkapitalisasian 

2.1.3.4 Pola Manajemen Laba 

Menurut Scott (2007) pola manajemen laba dapat dilakukan 

dengan cara: 

1. Taking a bath 

Manajemen melakukan metode taking a bath dengan mengakui 

biaya-biaya dan kerugian periode yang akan datang pada periode 

berjalan ketika pada periode berjalan terjadi keadaan buruk yang 

tidak menguntungkan. 

2. Income minimization  

Manajer melakukan praktik manajemen laba berupa income 

minimization dengan mengakui secara lebih cepat biaya-biaya, 

seperti biaya pemasaran, riset dan pengembangan, ketika 

perusahaan memperoleh profit yang cukup besar dengan tujuan 

untuk mengurangi perhatian politis 
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3. Income maximization  

Income maximation merupakan upaya manajemen untuk 

memaksimalkan laba yang dilaporkan.  

4. Income smoothing  

Income smoothing merupakan praktik manajemen laba yang 

dilakukan dengan menaikkan atau menurunkan laba, dengan tujuan 

untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan, sehingga 

perusahaan tampak lebih stabil dan tidak beresiko. 

2.1.3.5 Pengukuran Manajemen Laba 

Menurut Scott (2007) secara umum, manajemen laba dapat diukur 

dengan menghitung tingkat Discretionury Accrual (DA) dengan rumus: 

DA = Total Akrual - NDA 

Dimana, 

 DA = Discretionary Accrual  

Discretionary Accrual adalah akrual yang ditentukan oleh 

manajemen (management determined), dimana manajer dapat 

memilih kebijakan dalam hal metoda dan estimasi akuntansi.  

 NDA = Non Discretionary Accrual 

Non Discretionary Accrual adalah akrual yang ditentukan 

atas kondisi ekonomi (economically determined) 

Selain rumus dasar diatas, terdapat juga metode-metode 

pengukuran rnanajemen laba yang telah digunakan dalam penelitian-

penelitian. yaitu: 
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a. The Healy Model 

Healy (1988) dalam Dechow, Sloan, Sweeney, (1995) menguji 

manajemen laba dengan membandingkan mean total akrual dengan 

pembagian variabel manajemen laba. Penyelidikan Healy berbeda dari 

sebagian besar penyelidikan manajemen laba, dimana Healy 

memprediksikan bahwa sistematis manajemen laba terjadi di setiap 

periode. 

Rumus The Healy Model  untuk nondiscretionary accruals adalah: 

NDAt = 
∑TAt

T
 

Dimana: 

NDA = estimasi nondiscretionary accruals 

T A = total akrual 

T  = 1,2,... T adalah tahun yang termasuk dalam periode 

estimasi 

t = tahun 

The Healy Model lebih efektif dalam mendeteksi manajemen 

laba pada sebagian besar keadaan. Metode ini dapat menyediakan cara 

yang mudah bagi investor untuk mengevaluasi kemungkinan suatu 

perusahaan melakukan manajemen laba tanpa menggunakan metode 

statistik.  

b. The DeAngelo Model 

De Angelo (1986) dalam Dechow, dkk, (1995) menguji 

manajemen laba dengan menghitung perbedaan utama pada total 
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akrual. Model ini menggunakan total akrual periode lalu dalam non 

disrcretionary accruals. 

Rumus The DeAngelo Model untuk nondiscretionary accruals adalah: 

NDAt = TAt-1 

Dimana: 

NDA = estimasi nondiscretionary accruals 

TA  = total akrual 

t  = tahun 

 Ciri-ciri umum dari Healy dan DeAngelo Model adalah 

sama-sama menggunakan total akrual dari periode estimasi untuk 

mewakili nondiscretionary accruals yang diharapkan. 

c. The Jones Model 

Pengukuran atas akrual adalah hal yang sangat penting dalarn 

mendeteksi adanya manajemen laba. Total akrual dapat dibedakan 

menjadi dua bagian. Pertama. bagian akrual yang memang sewajarya 

ada dalam proses penyusunan laporan keuangan (nondiscretionary 

accruals). Kedua, adalah bagian akrual yang merupakan manipulasi 

data akuntansi (discretionary accruals). 

Jones model (1991 dalam Dechow, dkk, 1995) mengemukakan 

sebuah model yang mengasumsikan bahua non discretionary accruals 

tetap konstan. Jones model juga mengasumsikan bahwa perubahan 

pendapatan dan aktiva tetap bruto merupakan akrual yang ditimbulkan 
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dari transaksi ekonomi perusahaan dan bersifat tidak dapat dikelola 

(unmanaged). 

Pokok permasalahan utama dalam penggunaan metode ini 

adalah keharusan untuk mengidentifikasi dan memisahkan total akrual 

ke dalam komponen - komponen yang tidak dikelola (unmanaged 

component) dan yang dikelola (managed component). 

Rumus The Jones Model untuk non discretionary accruals adalah: 

NDAt =α1 (1/At-1) + α2 (∆REVt) + α3 (PPEt) 

Dimana: 

∆REVt  = pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan 

pada tahun t- 1 

PPEt   = property,plant, and equpment pada tahun t 

At-1   = total aset pada t- 1 

α1, α2, α3 = parameter spesifik perusahaaan 

d. Aharony, Lin, dan Loeb Model (1993) 

Metode ini menggunakan asumsi, semakin tinggi 

perkembangan perusahaan, akrual yg diperkirakan akan lebih tinggi 

juga. Karena perkembangan ini, prosedur standardisasi yang 

digunakan untuk memperkirakan perubahan akrual-akrual yang 

dipakai di studi sebelumnya terhadap perusahaan dengan pertumbuhan 

yang stabil tidak dapat diaplikasikan pada studi ini tanpa modifikasi, 

karena prosedur tersebut dapat menimbulkan penyimpangan pada hasil 

studi dan penyimpangan yang dihasilkan akan menunjukkan 
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peningkatan pada akual yang sebenamya yang diakibatkan oleh 

petiumbuhan aset total. Untuk menghindari masalah ini, pertama-tama 

total akrual pada periode t (ACt) distandardisasi dengan rata-rata TA 

untuk periode tersebu,. diestimasikan sebagai (TAt + TAt-1)/2, di mana 

TAt menunjukkan aset total di akhir periode t. Dengan demikian, total 

akrual terstandar yang tidak terduga pada periode t, UAC t, dihitung 

sebagai: 

UACt = 
𝐴𝐶t

(TAt + TAt−1)/2
−  

𝐴𝐶t−1

(TAt−1 + TAt−2)/2
 

Dimana, 

AC = total akrual 

TA = total assets 

T = tahun 

Total akrual di periode t (ACt) adalah perbedaan antara net 

income yang dilaporkan dari periode berlanjut (Nit) dan operating 

cash flow (CFt) pada periode t. 

e. Friedlan Model (1994) 

Model ini menganggap bahwa perubahan dalam total akrual 

antara dua periode, tersusun dari dua komponen. yaitu: (1) perubahan 

berdasarkan pertumbuhan perusahaan dan (2) perubahan berdasarkan 

incremental discretion oleh issuers. Ketika suatu perusahaan 

bertumbuh, maka jumlah dari nondiscretionary accruals dan 

kelompok dari discretionary accruals yang tersedia harus bertumbuh 

dengan baik. Untuk mengontrol efek pertumbuhan atas total akrual, 

Meninjau Praktik..., Afi Raswini, Ak.-IBS, 2016



Indonesia Banking School 

digunakan model yang mengasumsikan proportionality yang konstan 

antara total akrual dan penjualan pada successive periods, dengan kata 

lain: 

DA benchmark period = 
𝑇𝐴 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
− 

𝑇𝐴 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑

𝑆𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑
 

Dimana, 

DA = discretionary accrual 

TA = total accrual 

Sales = penjualan 

f. The Modified Jones Model 

Dechow, dkk (1995) memodifikasi model Jones yang 

dirancang untuk mengeliminasi dugaan kecenderungan Jones Model 

untuk mengukur discretionary accruals dengan kesalahan saat 

discretion diaplikasikan pada pendapatan. Modified Jones Model 

mengasumsikan bahwa semua perubahan penjualan kredit pada event 

period merupakan hasil dari manajemen laba. Hal ini didasarkan pada 

alasan bahwa lebih mudah untuk mengatur laba dengan 

mengaplikasikan discretion pada pengakuan pendapatan pada 

penjualan kredit di event period daripada mengaplikasikan discretion 

pada penjualan tunai. 

The Modified Jones Model diformulasikan sebagai berikut: 

NDAt= α1 (l/At-1) + α2 (∆REVt - ∆RECt + α3 (PPEt) 

dalam hal ini, 
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∆REVt = pendapatan pada tahun t dikurangi pendapatan 

pada tahun t-1 

∆RECt = selisih piutang bersih pada tahun t dan piutang 

bersih pada tahun t- 1. 

PPEt  =property, plant, and equipment pada tahun t 

At-1  = total aset pada t-1 

α1, α2, α3  = parameter spesifik perusahaaan 

2.1.4 Perataan Laba (Income Smoothing) 

  2.1.4.1  Definisi Perataan Laba  

Berikut adalah beberapa pengertian perataan laba (income 

smoothing) menurut beberapa ahli, yaitu:  

Definisi terbaik dari perataan laba dikemukakan oleh Beidleman 

yang dikutip oleh Ahmad Rialhi-Belkaoui (2007) adalah sebagai berikut:  

“Perataan dari laba yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai 

pengaturan atau    fluktuasi yang sengaja terhadap beberapa 

tingkatan laba yang saat ini dianggap normal oleh perusahaan. 

Dengan pengertian ini, perataan mencerminkan suatu usaha dari 

manajemen perusahaan untuk menurunkan variasi abnormal dalam 

laba sejauh yang diizinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi dan 

manajemen yang baik.”  

Koch (1981) yang dikutip dari Galih Pratama (2009) mengatakan 

bahwa: “Perataan laba (income smoothing) dapat didefinisikan sebagai 

cara yang digunakan oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba 
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yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara 

artificial melalui metode akuntansi, maupun secara riil melalui transaksi”  

Rivard, et al (2003) mendefinisikan:  

“Income smoothing sebagai sebuah praktik dengan menggunakan teknik-

teknik akuntansi untuk mengurangi fluktuasi laba bersih selama beberapa 

periode waktu. Sebagai contoh: penundaan pembukuan pendapatan 

(revenue) pada saat kinerja perusahaan baik jika diperkirakan pada tahun 

berikutnya produktivitas perusahaan manurun, seperti halnya penundaan 

pembukuan beban-beban (expenses) pada suatu periode yang buruk.”  

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perataan 

laba (income smoothing) yang dilakukan oleh manajemen bertujuan agar 

laba yang dilaporkan terlihat stabil oleh pihak internal maupun pihak 

eksternal yang memiliki kepentingan terhadap informasi keuangan 

perusahaan. 

 2.1.4.2  Jenis Perataan Laba  

Ada dua jenis perataan laba, yaitu (Riahi-Belkaoui, 2004) : 

1. Intentional atau designed smoothing  

Intentional atau designed smoothing ialah keputusan atau 

pilihan yang dibuat untuk mengatur fluktuasi earnings pada 

level yang diinginkan. 

 

 

  

Meninjau Praktik..., Afi Raswini, Ak.-IBS, 2016



Indonesia Banking School 

2. Natural smoothing 

 Natural smoothing adalah income generating process yang 

natural, bukan hasil dari tindakan yang diambil oleh 

manajemen. 

2.1.4.3 Pendeteksian Perataan Laba (Income Smoothing) 

Adapun metode untuk mendeteksi laba menurut Gordon dan Eckel 

(1981) dapat  dilakukan dengan cara:  

1. Mendapatkan informasi langsung dari manajemen melalui 

interview, kusioner dan pengamatan 

2. Menanyakan kepada pihak lain yang mempunyai hubungan 

dengan perusahaan.  

3. Melakukan analisis terhadap laporan keuangan dan atau 

laporan kepada lembaga pemerintah. 

4. Membandingan variabilitas laba dengan variabilitas 

pendapatan, jika kovarian (CV) laba lebih kecil atau kurang 

dari kovarian pendapatan, maka perusahaan yang 

bersangkutan dinyatakan sebagai income smoothers (pelaku 

perataan laba). Jika sebaliknya, maka perusahaan tersebut 

dikategorikan sebagai non income smoothers (bukan pelaku 

perataan laba). 

Berdasarkan data pendapatan dan laba dari perusahaan yang 

menjadi sampel penelitian, perhitungan perataan laba dilakukan dengan 

menggunakan indeks perataan laba atau indeks income smoothing yang 
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dimaksudkan untuk menentukan kategori apakah suatu perusahaan 

melakukan perataan laba atau tidak melakukan perataan laba. Untuk 

mengelompokkan perusahaan sebagai perata laba atau bukan perata laba, 

digunakan Indeks Eckel karena indeks ini dikembangkan oleh Eckel. 

Perusahaan diklasifikasikan sebagai perata laba dan bukan perata laba jika: 

• CV∆I < CV∆S   : Income Smoothers  

• CV∆I > CV∆S   : Non Income Smoothers  

 ∆I : perubahan penghasilan dalam satu periode 

 ∆S : perubahan penjualan dalam satu periode 

 CV : koefisien variasi 

  Indeks Perataan Laba = 
CV∆I

CV ∆S 
 

  (Eckel, 1981 dalam Diastiti, 2010) 

  Dimana : 

 CV∆I = Koefisien variasi perubahan laba dalam suatu periode 

 CV∆S  = Koefisien variasi untuk perubahan pendapatan dalam 

periode  tertentu 

 

 Cara menghitung ∆I dan ∆S adalah sebagai berikut: 

  ∆In = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛−𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛−1

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛−1
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  ∆Sn = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑛−𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑛−1

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑛−1
 

 n : tahun ke n 

 n-1 : tahun ke n-1 

 

 Dimana  CV∆I dan CV∆S dapat dihitung sebagai berikut: 

 CV∆I dan CV∆S = √
∑(∆X−∆ X ) 2

𝑛−1
/∆ X    

  ∆X  = Perubahan laba atau penjualan tahun n dengan n-1 

∆ X   = Rata-rata perubahan laba atau penjualan antara tahun n 

dengan n-1  

 n  = Banyaknya tahun diamati. 

Perusahaan dikategorikan melakukan perataan laba apabila 

memperoleh nilai perataan kurang dari satu, apabila nilai perataan lebih 

dari atau sama dengan satu, maka perusahaan tersebut dikategorikan 

sebagai bukan perata.  

 2.1.5 Faktor-faktor Yang Diduga Mempengaruhi Perataan Laba 

2.1.5.1  Risiko Perusahaan 

2.1.5.1.1 Definisi Risiko 

Definisi risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 

adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) 

dari suatu perbuatan atau tindakan. Menurut Arthur J. Keown (2000), 
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risiko adalah prospek suatu hasil yang tidak disukai (operasional sebagai 

deviasi standar).  

Definisi risiko menurut Hanafi (2006) risiko merupakan besarnya 

penyimpangan antara tingkat pengembalian yang diharapkan (expected 

return –ER) dengan tingkat pengembalian aktual (actual return).  

Menurut Vaughan dan Elliott (1978), risiko didefinisikan sebagai;  

a. Kans kerugian – the chance of loss  

b. Kemungkinan kerugian – the possibility of loss  

c. Ketidakpastian – uncertainty  

d. Penyimpangan kenyataan dari hasil yang diharapkan – the 

dispersion of actual from expected result  

e. Probabilitas bahwa suatu hasil berbeda dari yang 

diharapkan – the probability of any outcome different from 

the one expected 

Pengertian risiko menunjukkan kemungkinan bahwa beberapa 

kejadian yang tidak diinginkan akan terjadi. Pengertian ini memberi 

isyarat bahwa risiko tersebut merupakan penyimpangan dari apa yang 

telah direncanakan dengan apa yang terjadi. 

2.1.5.1.2 Macam-macam Risiko 

Menurut para ahli, macam-macam risiko dikelompokkan menjadi 3 

kelompok yaitu: 

1. Menurut sifat, dibedakan : 

a. Risiko Murni  
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Yaitu risiko yang terjadi pasti akan menimbulkan kerugian 

dan terjadinya tanpa sengaja.  

Misal: kebakaran. bencana alam, pencurian dan sebagainya 

b. Risiko Spekulatif  

Yaitu risiko yang sengaja ditimbulkan oleh yang 

bersangkutan agar memberikan keuntungan bagi pihak 

tertentu. 

Misal: hutang piutang, perdagangan berjangka, dan 

sebagainya 

c. Risiko Fundamental  

Yaitu risiko yang penyebabnya tidak dapat dilimpahkan 

kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak.  

Misal: banjir, angin topan, dan sebagainya. 

2. Menurut sumber atau penyebab timbulnya, dibedakan : 

a. Risiko Intern atau Internal  

Yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. 

Misal : Ketidaktahuan, Kesalahan manuasiawi ,Kurang 

pengalaman, Kurang pelatihan,  Kegagalan tim untuk 

bekerjasama secara efektif, Kekurangan sumber daya, 

Teknologi tidak dikenal 

b.  Risiko Ekstern atau Eksternal  

Yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan.  
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Misal :Kegiatan pemasok yang berakibat kegagalan, 

perubahan spesifikasi produk, Kegiatan pesaing atau adanya 

saingan usaha yang sama, Tingkah laku pelanggan 

(perubahan permintaan, perubahan persepsi, Terjadi 

perubahan politik (UU yang mempengaruhi produk 

pelanggan) 

3. Menurut dapat tidaknya risiko dialihkan kepada pihak lain, 

dibedakan: 

a. Risiko yang dapat dialihkan pada pihak lain, dengan 

mempertanggungkan suatu obyek yang akan terkena risiko 

pada perusahaan asuransi 

b. Risiko yang tidak dialihkan pada pihak lain 

2.1.5.1.3  Tekhnik Pengukuran Risiko 

1. Pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas (kemungkinan) 

Digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau 

frekuensi. Kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik, diukur 

dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap jumlah 

kemungkinan kejadian atau hasil. Probabilitas dilambangkan dengan 

angka dari 0 dan 1, dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang 

tidak mungkin dan 1 menandakan kejadian atau hasil yang pasti. 

Konsep probabilitas yaitu dengan konsep mengenai “sample space” 

(lingkup kejadian) dan event suatu kejadian atau peristiwa. Sample 
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Space (Set S) merupakan suatu set dari kejadian tertentu yang 

diamati.   

Seberapa besar kemungkinan (probabilitas) risiko akan 

terjadi. Ada 5 (lima) kategori probabilitas risiko: 

1.      Paling kecil kemungkinan terjadinya  (very rare); 

2.      Jarang (rare); 

3.      Mungkin (possible); 

4.      Sangat mungkin (likely); dan 

5.      Hampir pasti (almost certain). 

Untuk menghitung secara cermat probabilitas dari 

kecelakaan mobil tersebut masing-masing Set E perlu diberi 

bobot.  Pembobotan tersebut biasanya didasarkan pada bukti 

empiris dari pengalaman masa lalu dapat dihitung dengan rumus: 

a.       bila tanpa bobot  :   P  (E)  =  E/S 

b.      bila dengan bobot :  P (E)  =  W (E)

W (S)
 

                 Keterangan :              P (E)    =  probabilitas terjadinya event. 

                                       E          =  sub set atau event 

                                      S          =  sample space atau set 

                                      W        =  bobot dari masing-masing event 

2. Notional Risiko, diukur berdasarkan nilai eksposur (obyek yang 

rentan terhadap resiko). Contohnya, pengukuran risiko kredit dengan 

metode notional. Jika perusahaan meminjamkan uang kepada pihak 
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lain senilai Rp 2 milyar, maka besarnya risiko kredit berdasarkan 

pendekatan notional adalah Rp 2 milyar. 

3. Sensitivitas Risiko, diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu 

eksposur (obyek yang rentan terhadap resiko) terhadap perubahan 

faktor penentu. Contoh paling populer adalah risiko aset keuangan 

atau sekuritas, yang diukur berdasarkan sensitivitas tingkat 

pengembalian (return) aset yang bersangkutan terhadap perubahan 

tingkat pengembalian pasar. Ukuran ini dikenal sebagai Beta Pasar. 

Contoh lain adalah degree of operating leverage (DOL), yang 

mengukur sensitivitas laba operasi terhadap perubahan 

penjualan. DOL digunakan sebagai ukuran risiko bisnis. 

4. Volatilitas Risiko, diukur berdasarkan seberapa besar nilai 

eksposur (obyek yang rentan terhadap resiko) berfluktuasi (tidak 

tetap). Ukuran yang umum adalah standar deviasi (penyimpangan). 

Semakin besar standar deviasi suatu eksposur, semakin berfluktuasi 

(tidak tetap) nilai eksposur tersebut, yang berarti semakin Beresiko 

eksposur atau aset tersebut. 

5. Pendekatan VaR ( value at risk ), risiko diukur berdasarkan kerugian 

maksimum yang bisa terjadi pada suatu aset atau investasi selama 

periode tertentu, dengan tingkat keyakinan (level of confidence) 

tertentu. Untuk mengukur risiko dengan pendekatan VaR, diperlukan 

data standar deviasi dan skor Z dari tabel distribusi normal. Contoh: 

diketahui standar deviasi dari suatu aset bernilai Rp 1 juta adalah 
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2,4%. Pada tingkat keyakinan 95%, skor Z-nya adalah 1,645. Maka 

besarnya risiko (dalam nilai Z) adalah 0,024 x 1,645 = 0,040. Jika 

nilai Z tersebut dikembalikan ke nilai awalnya menjadi 0,040 x Rp 1 

juta = Rp 40 ribu. 

6. Matriks frekuensi dan signifikansi risiko, Teknik pengukuran yang 

cukup sederhana (tidak terlalu melibatkan kuantifikasi yang rumit) 

adalah mengelompokkan risiko berdasarkan dua dimensi yaitu 

frekuensi (jumlah) dan signifikansi (meyakinkan). Terdapat 2 hal 

dalam proses tersebut yaitu : 

a.       Mengembangkan standar risiko 

b.      Menerapkan standar tersebut untuk risiko yang 

telah diidentifikasi. 

7. Analisis skenario ,Kemampuan manajer atau perusahaan untuk 

memprediksi apa yang akan terjadi, dan berapa besarnya kerugian 

yang diperoleh. Contoh: Teknik pengukuran berbeda tingkat 

kecanggihannya (tingkat kuantifikasi), dalam artian   beda tipe risiko 

beda juga tekhnik yang digunakan. 

8. Debt to Equity Ratio (DER), rasio yang membandingkan jumlah 

hutang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan 

para investor untuk melihat seberapa besar hutang perusahaan jika 

dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para 

pemegang saham. Semakin tinggi angka DER maka diasumsikan 

Meninjau Praktik..., Afi Raswini, Ak.-IBS, 2016



Indonesia Banking School 

perusahaan memiliki risiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas 

perusahaannya. 

Mengacu pada ketentuan Bank Indonesia No 5/8/PBI/2003 dan 

perubahannya No 11/25/PBI/2009 tentang penerapan manajemen risiko 

bagi bank, terdapat delapan risiko yang harus dikelola oleh bank. 

Kedelapan jenis risiko tersebut adalah sebagai berikut: 

Tipe risiko Definisi Teknik pengukuran 
Risiko pasar Harga pasar bergerak kearah yang 

tidak menguntungkan (merugikan) 
Value at Risk  (VAR), 
stresstesting 

Risiko kredit Nasabah tidak bisa membayar 
kewajibannya (gagal bayar) ke 
perusahaan 

Credit rating, credit 
metrics, Non Performing 
Loan (NPL) 

Risiko operasional Kerugian yang terjadi melalui 
operasi perusahaan (misal system 
yang gagal, serangan teroris) 

Matriks frekuensi dan 
signifikansi kerugian, 
VAR Operasional 

Risiko likuiditas Ketidakmampuan Bank untuk 
memenuhi kewajiban yang jatuh 
tempo dari sumber pendanaan arus 
kas dan/atau dari aset likuid 
berkualitas tinggi yang dapat 
digunakan, tanpa mengganggu 
aktivitas  kondisi keuangan Bank. 

Ukuran Nominal Stock 
Based, 
Flow Based (Liquidity 
Gap Analysis) 
DER (Debt Equity Ratio) 

Risiko strategik Akibat ketidaktepatan bank dalam 
mengambil keputusan dan/atau 
pelaksanaan suatu keputusan 
stratejik serta kegagalan dalam 
mengantisipasi perubahan 
lingkungan bisnis. 

Pendekatan ordinal 
terhadap posisi ROA 

Risiko reputasi Akibat menurunnya tingkat 
kepercayaan stakeholder yang 
bersumber dari persepsi negatif 
terhadap bank. 

Menggunakan dengan 
kombinasi pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif 

Risiko hukum Timbul akibat tuntutan hukum 
dan/atau kelemahan aspek yuridis. 

Menggunakan dengan 
kombinasi pendekatan 
kualitatif dan kuantitatif 

Risiko kepatuhan Risiko yang disebabkan Bank tidak 
mematuhi atau tidak melaksanakan 
peraturan perundang-undangan dan 
ketentuan lain yang berlaku 

Terkait pada peraturan 
perundang-undangan dan 
ketentuan lain yang 
berlaku 
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2.1.5.2 Risiko Likuiditas 

2.1.5.2.1 Definisi Risiko Likuiditas 

  Pengertian likuiditas menurut Oliver G. Wood dan Robert J. Porter 

memberikan pengertian likuiditas bank dalam bukunya Analysis of Bank 

Financial Statements yaitu sebagai berikut: Bank’s liquidity is its ability to 

meet deposit withdrawal, maturing it’s liabilities and loan requests 

without delay. Dengan kata lain, pengertian likuiditas bank adalah 

kemampuan bank untuk memenuhi berbagai macam kewajiban jangka 

pendek (hutang) yang jatuh tempo dengan segera mungkin. 

  Secara umum, definisi likuiditas adalah kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan dana (cash flow) dengan segera dan dengan biaya 

yang sesuai. Risiko likuiditas adalah risiko yang muncul jika suatu pihak 

tidak dapat membayar kewajibannya yang jatuh tempo secara tunai. 

Meskipun pihak tersebut memiliki aset yang cukup bernilai untuk 

melunasi kewajibannya, tapi ketika aset tersebut tidak bisa dikonversikan 

segera menjadi uang tunai, maka pihak tersebut dikatakan tidak likuid. 

  Risiko Likuiditas Bank adalah risiko akibat ketidakmampuan bank 

untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus 

kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa 

menganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Likuiditas sangat penting 

untuk menjaga kelangsungan usaha bank. 

 2.1.5.2.2 Manajemen Risiko Likuiditas 
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 Bank harus memiliki manajemen risiko likuiditas bank yang baik. 

Dalam mengantisipasi terjadinya Risiko Likuditas, aktivitas Manajemen 

Risiko yang umumnya ditetapkan oleh Bank antara lain adalah: 

1. Melaksanakan monitoring secara harian atas besarnya penarikan 

dana yang dilakukan oleh nasabah baik berupa penarikan melalui 

kliring maupun penarikan tunai. 

2. Melaksanakan monitoring secara harian atas semua dana masuk 

baik melalui incoming transfer maupun setoran tunai nasabah. 

3. Membuat analisa sensitivitas likuiditas bank terhadap skenario 

penarikan dana berdasarkan pengalaman masa lalu atas penarikan 

dana bersih terbesar yang pernah terjadi dan membandingkannya 

dengan penarikan dana bersih rata-rata saat ini. Dari analisa 

tersebut dapat diketahui tingkat ketahanan likuiditas Bank. 

4. Selanjutnya Bank menetapkan secondary reserve untuk menjaga 

posisi likuiditas Bank, antara lain menempatkan kelebihan dana ke 

dalam instrumen keuangan yang likuid. 

5. Menetapkan kebijakan Cash Holding Limit pada kantor-kantor 

cabang Bank. Melaksanakan fungsi ALCO (Asset & Liability 

Committee) untuk mengatur tingkat bunga dalam usahanya. 

6. Meningkatkan atau menurunkan sumber dana tertentu. 

7. Strategi Manajemen Cadangan dan Kebijakannya 
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 Dalam melakukan peniaian risiko likuiditas, ada baiknya untuk 

melakukan memahami sumber-sumber kejadian risiko likudiitas. Sumber 

risiko likuiditas bank terdiri dari : 

a. Likuiditas Asset 

  Kekosongan deposito dapat menyebabkan problema 

likuiditas bank, hingga penggunaan oleh para peminjam komitmen 

pinjaman dan lini kredit lainnya.  Cara mengatasi Likuiditas asset 

dapat melalui cara sebagai berikut: 

1. Manajemen likuiditas yang dibeli (meminjam di pasar uang 

dan meminjamkan dana ini kepada peminjam), 

2. Manajemen likuiditas yang disimpan (menurunkan aset kas 

milik bank). 

b. Likuiditas Liabilities 

  Dalam kondisi tertentu, terkadang bank mengalami 

kekosongan deposito bersih, yaitu: jumlah dengan mana penarikan 

kas melebihi dari tambahannya; suatu arus kas keluar bersih. Yang 

dikarenakan Kebanyakan rekening giro secara normal bertindak 

sebagai deposito inti, yaitu, deposito yang menyediakan sumber 

pendanaan jangka panjang untuk suatu bank. 

  Rekening giro dan rekening transaksi lainnya dapat 

dijadikan kontrak yang memberikan para pemegangnya hak untuk 

menjual klaim kembali kepada bank pada beberapa hari tertentu 

dan meminta pembayaran kembali segera pada nilai muka atas 
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klaim depositonya dalam kas. Dalam teori, paling sedikit, suatu 

bank mempunyai 20% kewajiban dalam rekening giro dan 

rekening transaksi lain harus siap untuk membayar jumlah itu 

dengan melikuidasi asetnya pada hari perbankan. 

c. Likuiditas OFF Balance Sheet, dengan mengestimasi Penarikan 

fasilitas kredit. 

 2.1.5.2.3 Pengukuran Risiko Likuiditas 

 Salah satu pengukuran risiko likuiditas adalah dengan 

menggunakan Debt Equity Ratio (DER). Debt to Equity Ratio (DER) 

adalah rasio yang membandingkan jumlah hutang terhadap ekuitas. Rasio 

ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat seberapa 

besar hutang perusahaan jika dibandingkan ekuitas yang dimiliki oleh 

perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER maka 

diasumsikan perusahaan memiliki resiko yang semakin tinggi terhadap 

likuiditas perusahaannya. Rumus Debt Equity Ratio (DER) sebagai 

berikut:  

Debt Equity Ratio = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
 

2.1.5.3 Risiko Kredit 

2.1.5.3.1 Definisi Risiko Kredit 

  Dana yang diperoleh bank dalam simpanan disalurkan kembali 

dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukannya. Bank akan 
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memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan kepada 

masyarakat. 

 Menurut Kasmir (2010) : 

“Pembiayaan atau kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara 

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk 

mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu 

dengan imbalan atau bagi hasil”. 

  Berdasarkan pengertian diatas maka kredit merupakan suatu 

bentuk usaha yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh keuntungan 

atau profit dari selisih bunga yang diberikan kepada masyarakat. Dalam 

hal ini tentunya ada kendala, setiap usaha pasti ada risiko dalam 

menjalaninya. 

  Dalam menjalankan usaha didalamnya pasti terdapat risiko, 

terutama perbankan dalam melakukan pemberian kredit. 

Menurut Ferry dan Sugiarto (2006) dijelaskan bahwa : 

“Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan 

pihak peminjam (counterparty) tidak dapat dan tidak mau memenuhi 

kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh 

pada saat jatuh tempo atau sesudahnya”. 

Menurut Kasmir (2010) : 

“Risiko kredit akibat dari kredit kredit yang tidak tertagih dikarenakan 

adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu)”. 
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  Jadi risiko kredit merupakan akibat dari adanya pemberian kredit 

kepada nasabah yang tidak mampu membayar sesuai dengan jangka waktu 

yang ditentukan pihak bank. 

 2.1.5.3.2 Non Performing Loan 

 Risiko kredit atau default risk umumnya timbul dari berbagai 

kredit yang masuk dalam kategori bermasalah atau Non Performing Loan. 

Keberadaan Non Performing Loan dalam jumlah yang cukup banyak dapat 

menimbulkan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank 

yang bersangkutan. Oleh sebab itu bank dituntut untuk selalu menjaga 

kredit tidak berada dalam Non Performing Loan. Besarnya NPL yang 

diperbolehkan oleh Bank Indonesia saat ini adalah maksimal 5%, jika 

melebihi 5% maka akan mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank 

yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai. Meskipun tidak dapat 

menghindari penuh risiko kredit, tetapi diusahakan agar jumlah kredit 

yang bermasalah berada dalam batas yang wajar. Berdasarkan Surat 

Edaran BI no. 7/10/DPNP, tanggal 31 Maret 2005 NPL dibedakan menjadi 

dua yaitu NPL Gross dan NPL Nett:  

NPL Gross = 
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 × 100% 

Keterangan: 

1. Kredit, merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ke tiga, 

tidak termasuk kredit kepada bank lain. 
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2. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kurang lancar, 

diragukan, dan macet. 

3. Kredit bermasalah dihitung secara gross (tidak dikurangi PPA – 

Penyisihan Penghapusan Aktiva) 

4. Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan) 

 

NPL Net = 
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ−𝑃𝑃𝐴 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 × 100% 

Keterangan: 

1. Kredit, merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ke 

tiga, tidak termasuk kredit kepada bank lain. 

2. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kurang lancar, 

diragukan, dan macet. 

3. PPA Produktif adalah Penyisihan Aktiva Produktif yang 

telah dibentuk untuk kredit dengan kualitas kurang lancar, 

diragukan, dan macet. 

4. Angka dihitung per posisi (tidak disetahunkan) 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Bukti penelitian empiris yang telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba 

pada perusahaan akan disajikan dalam tabel berikut : 
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Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu tentang Perataan Laba 

Peneliti dan Judul  Variabel 
Penelitian Sample dan Data Hasil Penelitian 

Lary N. Bitner dan 
Robert C. Dolan 
(1996)   
 
Assessing the 
Relationship Between 
Income Smoothing and 
The Value of The Firm 

Dependen : 
Income Smoothing 
 
Independen : 
Financial risk 

Perusahaan go public di 
Amerika   

Financial risk  tidak 
berpengaruh terhadap  
Income Smoothing 

Eddy Suranta dan 
Pratama Puspita 
Merdistuti (2004)  
 
Income Smoothing, 
Tobin’s Q, Agency 
Problems dan Kinerja 
Perusahaan 

Dependen : 
Income Smoothing 
 
Independen : 
Nilai perusahaan 
dan risiko 

Perusahaan  yang 
terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 

Nilai perusahaan dan 
risiko berpengaruh 
terhadap Income 
Smoothing 
 

Jin Liauw She dan 
Machfoedz (1998) 
 
Faktor-faktor yang 
Mempengaruhi Praktek 
Perataan Laba pada 
Perusahaan Terdaftar 
di BEJ 

Dependen :  
Praktik Peratan 
Laba 
 
Independen : 
Ukuran 
Perusahaan, 
Profitabilitas, DER 

Perusahaan yang 
terdaftar di BEJ, 
periode 1991-1996 

Ukuran perusahaan dan 
profitabilitas tidak 
berpengaruh, 
sedangkan 
Leverage operasi 
berpengaruh 

Michelson, Wagner 
and Wootton (2000) 
 
The Relationship 
between the Smoothing 
of Reported Income 
and Risk Adjusted 
Returns 

Dependen : 
Income Smoothing 
 
Independen : 
Ukuran 
Perusahaan, Sektor 
Industri, Dividen, 
Risk adjusted 
return 

Perusahaan dalam S & 
P periode 1980-1991 

Perusahaan perata laba 
memiliki cumulative 
return lebih tinggi dari 
yang bukan perata. 
Perusahaan yang 
berukuran kecil 
memiliki market return 
yang lebih tinggi. 
Sektor industri 
mempunyai hubungan 
yang signifikan 
terhadap perataan laba. 

Novita Dwi Cahyani 
(2012) 
 
PengaruhProfitabilitas, 
Risiko Keuangan, Nilai 
Perusahaan, Struktur 
Kepemilikan, Ukuran 

Dependen : 
Praktik Peratan 
Laba 
 
Independen : 
Profitabilitas, 
Risiko Keuangan, 

Perusahaan go public di 
Amerika   

Profitabilitas, Risiko 
Keuangan, Nilai 
Perusahaan, Struktur 
Kepemilikan 
berpengaruh positif 
sedangkan  Ukuran 
Perusahaan dan Jenis 

Meninjau Praktik..., Afi Raswini, Ak.-IBS, 2016



Indonesia Banking School 

    Sumber : Jurnal 

2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Risiko Likuiditas terhadap Income Smoothing 

Pengujian mengenai variabel risiko perusahaan dilakukan oleh 

Michelson, et al. (2000). Ia menyimpulkan bahwa risiko perusahaan perata 

laba dan non perata laba didasarkan pada pendapat yang menyatakan 

bahwa salah satu alasan perataan laba adalah untuk mengurangi risiko 

sesungguhnya atau persepsi risiko atas perusahaan. Suranta dan Merdistuti 

(2004) meneliti pemilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh 

manajemen terhadap tindakan perataan laba dan menyimpulkan bahwa 

pemilihan kebijakan akuntansi tersebut dilakukan untuk menghindari 

pelanggaran atas perjanjian utang, sehingga perusahaan yang memiliki 

risiko keuangan yang tinggi akan cenderung melakukan perataan laba agar 

terhindar dari pelanggaran kontrak atas perjanjian utang. 

H1 :  Risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap income smoothing 

 

Perusahaan dan Jenis 
industri Terhadap 
PraktekPerataanLaba 
Pada Perusahaan Yang 
Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Periode 
Tahun 2006-2010 

Nilai Perusahaan, 
Struktur 
Kepemilikan, 
Ukuran Perusahaan 
dan Jenis industri 

industri tidak 
berpengaruh terhadap 
perataan laba. 

Antonio Lopo 
Martinez dan  Miguel 
Angel Rivera Castro 
(2011) 
 
The Smoothing 
Hypothesis, Stock 
Returns and Risk in 
Brazil, Brazilian 
Administration Review 

Dependen : 
Income smoothing  
 
Independen : 
Company Size, risk,  
Economic Sectors  

Perusahaan go public di 
Brazil 

Company Size dan  
Economic Sectors 
berpengaruh terhadap   
Income smoothing, 
sedangkan risk  tidak 
berpengaruh terhadap   
Income smoothing 
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    2.3.2 Risiko Kredit terhadap Income Smoothing 

Pengujian mengenai variabel risiko perusahaan dilakukan oleh 

Michelson, et al. (2000). Ia menyimpulkan bahwa risiko perusahaan perata 

laba dan non perata laba didasarkan pada pendapat yang menyatakan 

bahwa salah satu alasan perataan laba adalah untuk mengurangi risiko 

sesungguhnya atau persepsi risiko atas perusahaan. Lopo dan Miguel 

(2007) hasil penelitian bahwa risiko keuangan tidak signifikan 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hasi penelitian tersebut tidak 

sependapat dengan Julia Grant (2009) dan Cahyani (2012) menemukan 

hasil penelitian bahwa risiko keuangan secara signifikan berpengaruh 

terhadap praktik perataan laba. 

H2 :  Risiko kredit berpengaruh positif terhadap income smoothing 

 

2.4 Kerangka Pemikiran  

Risiko perusahaan perata laba dan non perata laba didasarkan pada 

pendapat yang menyatakan bahwa salah satu alasan perataan laba adalah 

untuk mengurangi risiko sesungguhnya atau persepsi risiko atas 

perusahaan. Bitner dan Dolan (1996) mengemukakan bahwa perusahaan 

yang memiliki risiko keuangan yang tinggi akan menyebabkan manajemen 

cenderung untuk tidak melakukan perataan laba karena perusahaan tidak 

ingin berbuat sesuatu yang membahayakan dalam jangka panjang. Namun, 

Suranta dan Merdistuti (2004) meneliti pemilihan kebijakan akuntansi 

yang dilakukan oleh manajemen terhadap tindakan perataan laba dan 
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menyimpulkan bahwa pemilihan kebijakan akuntansi tersebut dilakukan 

untuk menghindari pelanggaran atas perjanjian utang, sehingga perusahaan 

yang memiliki risiko keuangan yang tinggi akan cenderung melakukan 

perataan laba agar terhindar dari pelanggaran kontrak atas perjanjian utang 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Penelitian deskriptif verifikatif, penelitian umumnya melakukan 

pengukuran terhadap kebenaran suatu variabel, kemudian peneliti melakukan 

analisis untuk mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya.  

Pengertian Variabel menurut Sugiyono (2012) adalah sebagai berikut :  

“Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya”.  

Dalam penelitian variabel penelitian dibedakan menjadi 2 variabel yaitu 

yaitu variabel terikat (variable dependent) atau variabel yang tergantung pada 

variabel lainnya, serta variabel bebas (variable independent) atau variabel yang 

tidak tergantung pada variabel yang lainnya. Variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah praktik perataan laba sebagai variabel dependent (terikat) dan 

untuk variabel independent (bebas) terdiri dari risiko likuiditas dan risiko kredit. 

3.1.2 Definisi Operasional Variabel  

Operasional variabel merupakan salah satu alat bantu bagi penulis untuk 

merancang suatu metode penelitian yang sesuai dengan informasi yang penulis 
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ketahui. Untuk memperjelas variabel-variabel yang akan diteliti, maka variabel-

variabel tersebut akan dioperasionalkan sebagai berikut:  

3.1.2.1 Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tindakan perataan laba. 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala nominal. Kelompok perusahaan 

yang melakukan tindakan perataan laba diberi nilai 1, sedangkan kelompok 

perusahaan yang tidak melakukan laba diberi nilai 0. 

Tindakan Perataan Laba 

Tindakan Perataan Laba diuji dengan indeks Eckel (1981). Eckel 

menggunakan Coefficient Variation (CV) variabel penghasilan dan variabel 

penghasilan bersih. Indeks perataan laba dihitung sebagai berikut (Eckel, 1981): 

 Indeks Perataan Laba = 
CV∆I

CV ∆S 
 

  (Eckel, 1981 dalam Diastiti, 2010) 

  Dimana : 

 CV∆I =  Koefisien variasi perubahan laba dalam suatu periode 

 CV∆S  = Koefisien variasi untuk perubahan pendapatan dalam 

periode  tertentu 

 

 Cara menghitung ∆I dan ∆S adalah sebagai berikut: 

  ∆In = 
𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛−𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛−1

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖 𝑛−1
 

Meninjau Praktik..., Afi Raswini, Ak.-IBS, 2016



54 
 

Indonesia Banking School 
 

  ∆Sn = 
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑛−𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑛−1

𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑛−1
 

 n : tahun ke n 

 n-1 : tahun ke n-1 

 

 Dimana  CV∆I dan CV∆S dapat dihitung sebagai berikut: 

 CV∆I dan CV∆S = √
∑(∆X−∆ X ) 2

𝑛−1
/∆ X    

  ∆X = Perubahan laba atau penjualan tahun n dengan n-1 

 ∆ X   = Rata-rata perubahan laba atau penjualan antara tahun n 

dengan n-1  

 n  = Banyaknya tahun diamati. 

Perusahaan dikategorikan melakukan perataan laba apabila 

memperoleh nilai perataan kurang dari satu, apabila nilai perataan lebih 

dari atau sama dengan satu, maka perusahaan tersebut dikategorikan 

sebagai bukan perata.  

3.1.2.2 Variabel Independent  

Risiko Likuiditas 

 Bagaimana penggunaan hutang dibiayai oleh modal sendiri (Weston dan 

Copeland dalam Sitinjak, 2011). Adapun rumus Debt Equity Ratio (DER) yaitu: 

DER = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦
x100% 
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Risiko Kredit 

Dalam penelitian ini risiko kredit diukur dengan menggunakan Non 

Performing Loan (NPL). Berdasarkan Surat Edaran BI no. 7/10/DPNP, tanggal 31 

Maret 2005 perhitungan Non Performing Loan adalah sebagai berikut: 

NPL  = 
𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 × 100% 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel  

Variabel Definisi Indikator Skala 
Income 
Smoothing 

Y 

Perataan laba (income 
smoothing) yang dilakukan 
oleh manajemen bertujuan 
agar laba yang dilaporkan 
terlihat stabil oleh pihak 
internal maupun pihak 
eksternal yang memiliki 
kepentingan terhadap 
informasi keuangan 
perusahaan. 
 

Indeks Eckel = CV∆I

CV ∆S 
 

 
Dimana : 
∆I : perubahan laba dalam suatu  
periode 
∆S : perubahan penjualan dalam 
periode tertentu  
CV : Koefisien variasi dari variabel, 
yaitu standar deviasi yang diharapkan.  
 

(Eckel, 1981 dalam Diastiti, 2010) 

Rasio 

Risiko 
Likuiditas 

X1 

Risiko Likuiditas adalah 
Ketidakmampuan Bank untuk 
memenuhi kewajiban yang 
jatuh tempo. 

 
DER = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐻𝑢𝑡𝑎𝑛𝑔

 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐸𝑘𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠
x100% 

 
(Weston dan Copeland dalam Sitinjak, 

2011) 

Rasio 

Risiko Kredit 
X2 

Risiko kredit adalah akibat 
dari adanya pemberian kredit 
kepada nasabah yang tidak 
mampu membayar sesuai 
dengan jangka waktu yang 
ditentukan pihak bank. 

 
NPL  = 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 𝐵𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡
 × 100% 

 
 
 

(Surat Edaran BI no. 7/10/DPNP) 

Rasio 
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3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Pengertian populasi menurut pendapat Sugiyono (2012) sebagai berikut:  

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subyek yang 

mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.  

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar 

di BEI dari tahun 2012 sampai dengan 2014. Populasi perbankan dalam penelitian 

ini terdapat 38 perusahaan perbankan.  

Tabel 3.2 

Populasi penelitian 

No Kode 
Saham Nama Emiten Tanggal IPO 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 08-Aug-2003 
2 AGRS Bank Agris Tbk 22-Des-2014 
3 BABP Bank MNC Internasional Tbk 15-Jul-2002 
4 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 08-Oct-2007 
5 BBCA Bank Central Asia Tbk 31-May-2000 
6 BBKP Bank Bukopin Tbk 10-Jul-2006 
7 BBMD Bank Mestika Dharma Tbk 08-Jul-2013 
8 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk 25-Nov-1996 
9 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 10-Jan-2001 

10 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk 10-Nov-2003 
11 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 17-Dec-2009 
12 BCIC Bank JTrust Indonesia Tbk 25-Jun-1997 
13 BDMN  Bank Danamon Indonesia Tbk 6-Dec-1989 
14 BEKS Bank Pundi Indonesia Tbk 13-Jul-2001 
15 BINA Bank Ina Perdana Tbk 16-Jan-2014 
16 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk 01-Jul-2010 
17 BJTM Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 12-Jul-2012 
18 BKSW Bank QNB Indonesia Tbk 21-Nov-2002 
19 BMAS Bank Maspion Indonesia Tbk 11-Jul-2013 
20 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 14-Jul-2003 
21 BNBA  Bank Bumi Arta Tbk 31-Dec-1999 
22 BNGA Bank CIMB Niaga Tbk 29-Nov-1989 
23 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 21-Nov-1989 
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24 BNLI  Bank Permata Tbk 15-Jan-1990 
25 BSIM Bank Sinarmas Tbk 13-Dec-2010 
26 BSWD Bank of India Indonesia Tbk 01-May-2002 
27 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 12-Mar-2008 
28 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 30-Jun-1999 
29 DNAR Bank Dinar Indonesia Tbk 11-Jul-2014 
30 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk  29-Aug-1990 
31 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 29-Aug-1997 
32 MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk 03-Jul-2007 
33 MEGA Bank Mega Tbk 17-Apr-2000 
34 NAGA Bank Mitraniaga Tbk 09-Jul-2013 
35 NISP Bank OCBC NISP Tbk 20-Oct-1994 
36 NOBU Bank Nationalnobu Tbk 20-May-2013 
37 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 29-Dec-1982 
38 SDRA  Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 15-Dec-2006 

Sumber: www.idx.co.id 

3.2.2 Sampel 

 Sampel merupakan subset dari populasi, terdiri dari beberapa anggota 

populasi. Subset ini diambil karena dalam banyak kasus tidak mungkin kita 

meneliti seluruh anggota populasi, oleh karena itu kita membentuk sebuah 

perwakilan yang disebut sampel (Ferdinand, 2006). Adapun sampel penelitian 

diambil setelah memenuhi beberapa kriteria yang berlaku bagi penerapan definisi 

operasional variabel. Teknik pengambilan sampel diambil dengan teknik 

purposive sampling yaitu pemilihan anggota sampel dengan berdasarkan pada 

kriteria- kriteria tertentu, menurut ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh sampel 

tersebut. 

Adapun kriteria sampel yang menjadi pertimbangan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 

periode 2012, 2013 dan 2014 dan tidak delisting selama periode 

pengamatan. 
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2. Perusahaan perbankan menerbitkan laporan keuangan triwulan pada 

periode 2012, 2013 dan 2014. 

3. Pada periode 2012 sampai dengan 2014, perusahan tersebut tidak 

megalami kerugian. 

4. Laporan keuangan yang diterbitkan dinyatakan dalam rupiah. 

5. Perusahaan perbankan yang menyediakan data lengkap, sesuai dengan 

kebutuhan dalam penelitian ini. 

Sampel yang dipilih adalah terbatas pada perusahaan perbankan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012 sampai dengan 2014. 

Dari 38 populasi penelitian, dan dengan menggunakan 5 kriteria diatas maka 

diperoleh sampel sebanyak 25 perusahaan, yaitu: 

Tabel 3.3 

Sampel Penelitian 

No Kode 
Saham Nama Emiten Tanggal IPO 

1 AGRO Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk 08-Aug-2003 
2 BACA Bank Capital Indonesia Tbk 08-Oct-2007 
3 BBCA Bank Central Asia Tbk 31-May-2000 
4 BBKP Bank Bukopin Tbk 10-Jul-2006 
5 BBNI Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk 25-Nov-1996 
6 BBNP Bank Nusantara Parahyangan Tbk 10-Jan-2001 
7 BBRI Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk 10-Nov-2003 
8 BBTN Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 17-Dec-2009 
9 BDMN  Bank Danamon Indonesia Tbk 6-Dec-1989 
10 BJBR Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten Tbk 01-Jul-2010 
11 BMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk 14-Jul-2003 
12 BNBA  Bank Bumi Arta Tbk 31-Dec-1999 
13 BNII Bank Maybank Indonesia Tbk 21-Nov-1989 
14 BNLI  Bank Permata Tbk 15-Jan-1990 
15 BSIM Bank Sinarmas Tbk 13-Dec-2010 
16 BSWD Bank of India Indonesia Tbk 01-May-2002 
17 BTPN Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk 12-Mar-2008 
18 BVIC Bank Victoria Internasional Tbk 30-Jun-1999 
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19 INPC Bank Artha Graha Internasional Tbk  29-Aug-1990 
20 MAYA Bank Mayapada Internasional Tbk 29-Aug-1997 
21 MCOR Bank Windu Kentjana International Tbk 03-Jul-2007 
22 MEGA Bank Mega Tbk 17-Apr-2000 
23 NISP Bank OCBC NISP Tbk 20-Oct-1994 
24 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk 29-Dec-1982 
25 SDRA Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk 15-Dec-2006 

Sumber: www.idx.co.id  

3.3 Jenis dan Sumber Data 

Data penelitian yang digunakan adalah data sekunder, sumber yang akan 

digunakan pada penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan 

oleh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh 

dari situs resmi emiten yaitu www.idx.co.id . Data penelitian mencakup neraca 

(balance sheet), laporan laba rugi (income statement), laporan perubahan ekuitas 

(Owner’s Equity Statement), laporan arus kas (cash flows statement) dan catatan 

atas laporan keuangan pada laporan keuangan triwulan tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2014 yang telah tersedia dalam situs resmi emiten yaitu www.idx.co.id 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Metode Dokumentasi. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti 

mengambil data berdasarkan dokumen-dokumen sumber seperti laporan laba-rugi, 

surat kabar, buku literatur, jurnal referensi, peraturan-peraturan dan sebagainya. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan 

utamanya neraca dan data lain yang diperlukan seperti modal kepemilikan pribadi, 

total aktiva dari perusahaan yang menjadi sampel penelitian di BEI. Dengan data 
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yang terkumpul tersebut dapat dihitung dan diketahui informasi mengenai 

tindakan perataan laba (income smoothing). 

 

3.5 Model Penelitian 

 Model penelitian ini menggunakan binary logistic regression analysis 

(analisis regresi logistik biner) dengan menggunakan alat bantu SPSS (Statistical 

Product and Service Solutions). Regresi logistik pada dasarnya sama dengan 

analisis regresi pada umumnya dimana menunjukan pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen, namun menurut (Ghozali, 2013) metode ini cocok 

digunakan untuk penelitian yang variabel dependennya bersifat kategorikan 

(nominal) dan variabel independennya kombinasi antara metric dan non metric. 

Model regresi logistik mempunyai kelebihan (1) Regresi logistik tidak 

memiliki asumsi normalitas atas variabel bebas yang digunakan dalam model (2) 

Variabel bebas dalam regresi logistik bisa campuran dari variabel kontinyu, 

diskrit dan dikotomis, (3) Regresi logistik bermanfaat digunakan bila distribusi 

respon atas variabel terikat diharapkan nonliniear dengan satu atau lebih variabel 

bebas (Sari, 2007). Di samping itu, teknik analisis ini tidak memerlukan uji 

normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya 

(Ghozali, 2011). 

Gujarati (2006) menyatakan bahwa Model Probabilitas Linear (LPM) 

digunakan untuk mengestimasi suatu model dimana variabel tak bebas, Y, bersifat 

biner, dengan menggunakan nilai 1 atau 0, dimana 1 menunjukkan adanya atau 

dimilikinya suatu atribut, sedangkan 0 menunjukkan tidak adanya atribut itu. Pada 
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penelitian ini, y = 1  untuk kategori melakukan perataan laba (Income Smoothing) 

, sedangkan y = 0 apabila tidak melakukan perataan laba (Income Smoothing). 

Beberapa masalah timbul jika menerapkan OLS (Ordinary Least Square) 

dalam kasus yang memiliki variabel dependen merupakan variabel dummy, yaitu 

(Gujarati, 1999): 

1. Nilai error dalam model OLS tidak mengikuti distribusi normal, 

melainkan mengikuti binomial (probabilitas) distribusi. Meskipun 

kita tidak perlu asumsi normalitas jika tujuannya adalah estimasi 

parameter saja, kita perlu untuk tujuan pengujian hipotesis. 

2.  Nilai error dalam model OLS merupakan heteroscedastic, tapi ini 

juga bukan masalah serius dalam praktek karena kita dapat 

menggunakan transformasi yang tepat untuk merubahnya menjadi 

homoscedastic. 

3. Meskipun model OLS diberikan probability kemungkinan terjadinya 

kategori Y, nilai probability tersebut harus bernilai antara 0 dan 1. 

Karena jika kita melakukan regresi dengan persamaan OLS hal itu 

tidak menjamin akan menghasilkan nilai antara 0 dan1. 

Diestimasikan jika nilai Pi negatif atau nilai Pi lebih besar dari 1 

maka nilai tersebut tidak memiliki makna. 

4. Dalam model OLS diasumsikan jika terjadi perubahan probability 

per unit nilai variabel yang digunakan berdasarkan nilai slope.  
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Regresi logistik menghasilkan rasio peluang (odds ratio) yang dinyatakan 

dengan transformasi fungsi logaritma (log), dengan demikian fungsi transformasi 

log ataupun ln diperlukan untuk p-value. Logit Income Smoothing (IS) merupakan 

log dari peluang (odds ratio) dengan kemungkinan terbesar nilai peluang adalah 1, 

dengan demikian persamaan regresi logistik menjadi: 

Logit IS = ln ( 𝐼𝑆

1−𝐼𝑆
)    = ln (odds) 

Jadi model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

𝐿𝑛
IS

 1−IS 
 = 𝛼 + 𝛽1 DER+ 𝛽2 NPL + e 

Keterangan:  

ln ( 𝐼𝑆

1−𝐼𝑆
) =Simbol yang menunjukkan probabilitas income smoothing  

α   = konstanta 

β1-β2  = koefisien regresi 

DER  = Debt to Equity Ratio untuk menunjukan risiko likuiditas  

NPL   = Non Performing Loan  untuk menunjukan risiko kredit 

ε  = error 
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3.6 Metode Analisis  

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis data kuantitatif dengan menggunakan program SPSS sebagai alat untuk 

menguji data. Analisis regresi logistik digunakan untuk menguji pengaruh ukuran 

perusahaan dan risiko likuiditas terhadap perataan laba perusahaan perbankan 

yang terdaftar di BEI. Metode statistik yang akan digunakan dalam pengujian 

hipotesa penelitian ini adalah statistik deskriptif (seperti mean dan standar deviasi) 

yang berguna untuk mengetahui karakteristik dari perusahaan yang dijadikan 

sampel serta statistik inferensi yaitu berupa pengujian multivariate dengan 

menggunakan analisis logistic regresi dengan program SPSS Statistics 21.0. 

3.6.1 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang 

dilihat dari nilai rata-rata (mean), median, modus, standar deviasi, maksimum dan 

minimum. Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan atau 

mendeskripsikan data menjadi sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk 

dipahami. 

3.6.2 Uji Syarat Penggunaan Model Regresi Logistik  

3.6.2.1 Menilai Kelayakan Model Regresi (Hosmer dan Lemeshow’s Goodness 

of Fit Test) 

Menurut Ghozali (2011), goodness of fit test dapat dilakukan dengan 

memperhatikan output dari Hosmer and Lemeshow’s dengan hipotesis : 

H0 : Model yang dihipotesiskan fit dengan data 

HA : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data 
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Jika nilai statistik Hosmer and Lemeshow sama dengan atau kurang dari 0,05, dan 

nilai Chi Square hitung > Chi Square tabel maka hipotesis nol (H0) ditolak dan 

hal tersebut berarti terdapat perbedaan siginifikan antara model dengan nilai 

observasinya sehingga Goodness of Fit Test Model tidak baik karena model tidak 

dapat memprediksi nilai observasinya. Sebaliknya jika nilai statistik Hosmer and 

Lemeshow lebih dari 0,05, dan nilai Chi Square hitung < Chi Square tabel maka 

hipotesis nol (H0) tidak dapat ditolak, yang berarti model mampu memprediksi 

nilai observasinya 

3.6.2.2 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah model yang dihipotesiskan 

fit dengan data atau tidak. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai 

antara -2 log likelihood pada awal (blok number = 0) dengan nilai -2 log 

likelihood pada akhir (blok number =1). Pengurangan nilai antara -2LL awal 

(initial -2LL function) dengan nilai -2LL pada langkah awal berikutnya 

menunjukkan bahwa variabel yang dihipotesiskan fit dengan data. Hal ini karena 

log likelihood pada regresi logistik mirip dengan “sum of square error” pada 

model regresi sehingga penurunan log likelihood menunjukkan model regresi 

semakin baik. 

3.6.2.3 Model Summary 

Model summary dalam regresi logistik sama dengan pengujian R² pada 

persamaan regresi linear. Tujuan dari model summary adalah untuk mengetahui 

seberapa besar kombinasi variabel independen mampu menjelaskan variasi 
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variabel dependen. Besaran R² pada uji regresi logistik dilihat dari Nagelkerke’s R 

Square.   

Nagelkerke’s R Square merupakan koefisien determinasi yang 

diinterpretasikan, seperti nilai R Square pada regresi berganda. Nagelkerke’s R 

Square digunakan untuk melihat seberapa besar persentase variabilitas 

keseluruhan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dalam 

model regresi logistik. Cox & Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba 

meniru ukuran R² pada multiple linear regression yang didasarkan pada teknik 

estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 (satu) sehingga sulit 

diinterpretasikan (Ghozali, 2011).  

Menurut Ghozali Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari 

koefisien Cox dan Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) 

sampai 1 (satu). Nilai Nagelkerke’s R Square dapat diinterpretasikan seperti nilai 

R² pada multiple linear regression. “Nagelkerke R Square memiliki nilai yang 

besarnya bervariasi antara 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1 maka model 

dianggap semakin goodness of fit sementara semakin mendekati 0 maka model 

semakin tidak goodness of fit” (Ghozali, 2013). 

3.6.2.4 Classification Plot 

 Pengujian ini dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistik 

terhadap data dengan melihat besarnya ketepatan klasifikasi data observasi 

terhadap prediksinya. Nilai overall percentage yang mendekati 100% 

menunjukkan model yang digunakan fit terhadap data (Ghozali:2013) 
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3.7 Uji Hipotesis 

3.7.1 Uji Regresi Parsial 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing- masing 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan nilai 

probabilitas. Pengujian dilakukan dengan mengacu pada estimasi maksimum 

likelihood parameter dari model yang memasukkan semua variabel independen 

yang dapat dilihat pada tampilan output variables in equation. Penentuan 

penerimaan atau penolakan H0 berdasarkan pada tingkat signifikansi α (5%) 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. H0 diterima apabila nilai probabilitas (sig) > tingkat signifikansi (α) 5%. 

Hal ini berarti HA ditolak atau hipotesis yang menyatakan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen ditolak. 

2. H0  ditolak apabila nilai probabilitas (sig) < tingkat signifikansi (α) 5%. 

Hal ini berarti HA diterima atau hipotesis yang menyatakan variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen diterima. 

3.7.2 Uji Regresi Simultan (Chi Square Omnibus Test of Model Coefficients) 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen 

secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan Chi-Square Omnibus Test of Model Coefficients. Jika Chi-

Square menunjukkan signifikansi < 0,05 dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh secara simultan antara variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen, dengan kata lain semua variabel independen secara bersama-sama 

memengaruhi variabel dependen.  
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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Objek Penelitian 

Berdasarkan data laba (earnings) dan penjualan (sales) dari 25 sampel 

perusahaan perbankan, maka dilakukan perhitungan indeks perataan laba 

menggunakan Indeks Eckel terhadap masing-masing perusahaan yang menjadi 

sampel. Perhitungan Indeks Eckel dilakukan dari tahun 2012 sampai 2014 dengan 

menggunakan laporan keuangan triwulan. Perhitungan Indeks Eckel dimaksudkan 

untuk menentukan kategori suatu perusahaan perbankan melakukan praktik 

perataan laba atau tidak melakukan praktik perataan laba. Perusahaan perbankan 

dikategorikan melakukan praktik perataan laba apabila memperoleh nilai Indeks 

Eckel < 1, sedangkan perusahaan yang memperoleh Indeks Eckel ≥ 1 

dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba. 

Berikut ini akan disajikan jumlah perusahaan perbankan yang melakukan perataan 

laba: 
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Tabel 4.1 

Jumlah Perusahaan Perbankan yang Melakukan Perataan Laba 

Status Perusahaan 2012 sampai 2014 

Melakukan Praktik Perataan Laba 9 

Tidak Melakukan Praktik Perataan Laba 16 

Total 25 

(Sumber: Olahan Penulis) 

4.2  Hasil Penelitian 

4.2.1 Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum 

perusahaan perata laba maupun perusahaan bukan perata laba. Dari 25 sampel 

perusahaan perbankan dilakukan menggunakan laporan keuangan triwulan  untuk 

menentukan status perataan laba. Jadi terdapat 300 sampel yang dapat diolah 

untuk menganalisis perataan laba. Hasil analisis statistik deskriptif dengan 

bantuan komputer program SPSS Statistics 21.0 disajikan pada Tabel 4.2 berikut 

ini: 
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Tabel 4.2 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

IS 300 ,00 1,00 ,3600 ,48080 
DER 300 4,17 16,90 8,1766 2,28570 
NPL 300 ,00 ,05 ,0197 ,01063 
Valid N (listwise) 300     

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21.0)  

Variabel risiko likuiditas dalam penelitian ini ditunjukan Debt to Equity 

Ratio (DER) yaitu perbandingan antara total liabilities dengan total equity. Pada 

tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hasil analisis statistik deskriptif untuk Debt to Equity 

Ratio (DER) menunjukkan nilai terendah sebesar 4,17 dan nilai tertingginya 

adalah 16,90. Berdasarkan nilai tersebut dapat dilihat bahwa jarak antara nilai 

Debt to Equity Ratio (DER) tertinggi dan terendah adalah 12,73. Nilai Debt to 

Equity Ratio (DER) terendah pada penelitian ini diperoleh dari perhitungan Bank 

Danamon Indonesia Tbk tahun 2012 pada triwulan II dan nilai tertinggi diperoleh 

dari perhitungan Bank Artha Graha Internasional Tbk tahun 2012 pada triwulan 

II. Untuk nilai rata-rata Debt to Equity Ratio (DER) dari 300 sampel menunjukkan 

nilai 8,1766 dengan standar deviasi sebesar 2,28570. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebaran data variable risiko likuiditas (DER) sebesar 2,28570. 

Variabel risiko kredit dalam penelitian ini ditunjukan dengan Non 

Performing Loan (NPL) yang diukur dengan menghitung kredit bermasalah 

dibagi total kredit. Pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa hasil analisis statistik 

deskriptif untuk Non Performing Loan (NPL) menunjukkan nilai terendah sebesar 

0,00 dan nilai tertingginya adalah 0,05. Berdasarkan nilai tersebut dapat dilihat 
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bahwa jarak antara nilai Non Performing Loan (NPL) tertinggi dan terendah 

adalah 0,05. Nilai Non Performing Loan (NPL) terendah pada penelitian ini 

diperoleh dari perhitungan Bank Bumi Arta Tbk tahun 2013 dan nilai tertinggi 

diperoleh dari perhitungan Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk tahun 2014 

triwulan II. Untuk nilai rata-rata Non Performing Loan (NPL) dari 300 sampel 

menunjukkan nilai 0,0197 dengan standar deviasi sebesar 0,01063. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebaran data variabel risiko kredit (NPL) sebesar 0,01063.  

4.2.2 Uji Syarat Penggunaan Model Regresi Logistik 

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan pengujian kelayakan 

model sebelumnya. Hal ini dilakukan agar data sampel yang diolah dapat benar-

benar mewakili populasi secara keseluruhan. 

4.2.2.1 Uji Kelayakan Model Regresi (Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of 

Fit Test) 

Pengujian ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi logistik biner 

layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Hasil Uji kelayakan dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut : 

 

 

Tabel 4.3 

Hasil Uji Hosmer dan Lemeshow’s Goodness of Fit Test 

Step Chi-square Df Sig. 

Meninjau Praktik..., Afi Raswini, Ak.-IBS, 2016



70 
 

Indonesia Banking School 
 

1 13,330 8 0,101 

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21.0) 

Nilai Chi Square tabel untuk df 8 pada taraf signifikansi 0,05 adalah 

sebesar 15,5073 sehingga Chi Square hitung < Chi Square tabel (13,330 < 

15,5073). Selain itu, pada Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi dari 

hasil pengujian adalah sebesar 0,101, dimana angka ini lebih besar dari 0,05, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan model regresi logistik biner 

layak digunakan untuk analisis selanjutnya. 

4.2.2.2 Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Pengujian ini dilakukan untuk menilai apakah model yang dihipotesiskan 

fit dengan data atau tidak. Model regresi logistik yang baik mempunyai nilai –2 

log likelihood yang kecil. Untuk menilai overall model fit dalam suatu model 

regresi logistik, dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai –2 Log 

likelihood pada Block Number = 0 (-2LL0) dengan nilai –2 Log likelihood pada 

Block Number = 1 (-2LL1). Apabila nilai -2LL0 lebih besar dari nilai -2LL1, 

maka dapat dikatakan model regresi tersebut baik dan begitu juga sebaliknya, jika 

nilai -2LL0 lebih kecil dari nilai -2LL1, maka dapat disimpulkan bahwa model 

regresi tersebut kurang baik. Hasil menunjukkan perbandingan antara nilai -2 Log 

likelihood Block Number = 0 dengan -2 Log likelihood Block Number = 1. 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Overall Model Fit 
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-2LL0 -2LL1 

392,051 372,139 

      (Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21.0) 

Berdasarkan tabel 4.4, dapat diketahui bahwa nilai -2LL0 sebesar 392,051 

dan -2LL1 sebesar 372,139, dimana nilai -2LL0 (392,051) > -2LL1 (372,139), 

sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan model regresi logistik 

yang digunakan merupakan model yang baik, dengan kata lain model fit dengan 

data. 

4.2.2.3 Model Summary 

Model Summary digunakan untuk mengetahui ketepatan model yang 

dipakai, yang dinyatakan dengan berapa persen variabel dependen dijelaskan oleh 

variabel independen. Hasil pengujian model summary ditunjukkan pada tabel 

berikut ini : 

Tabel 4.5  

 

Berdasarkan tabel 4.5, nilai Negelkerke R Square sebesar 0,088 berarti 

bahwa variabel independen  memengaruhi variabel dependen sebesar 8,8% yang 

dijelaskan oleh variabel risiko likuiditas dan risiko kredit, sedangkan sebesar 

Hasil Uji Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R 

Square 

Nagelkerke R 

Square 

1 372,139a 0,064 0,088 

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21.0) 
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91,2% dijelaskan oleh variabel lainnya diluar model misalnya variabel 

profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial dan sebagainya. 

4.2.2.4 Classification Plot 

Tabel 4.6 

Classification Tablea 
 Observed Predicted 
 Income Smoothing Percentage 

Correct 
 Tidak 

Melakukan 
Melakukan 

Step 1 
Income Smoothing 

Tidak Melakukan 171 21 89,1 

Melakukan 82 26 24,1 

Overall Percentage   65,7 
(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21.0) 

Tabel 4.6 di atas digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar 

(correct) dan salah (incorrect). Sample perusahaan perbankan yang tidak 

melakukan income smoothing adalah sebanyak 192 perusahaan. Namun dalam 

hasil prediksi model pada table diatas menyatakan 171 perusahaan termasuk 

dalam kategori tidak melakukan income smoothing, dan 21 perusahaan yang 

melakukan income smoothing, sehingga ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 

89,1%. Sedangkan prediksi perusahaan perbankan yang  melakukan income 

smoothing adalah sebanyak 108 perusahaan dan hasil observasi menunjukkan 26 

perusahaan tersebut termasuk kategori perusahaan perbankan yang melakukan 

income smoothing, jadi ketepatan klasifikasinya adalah sebesar 24,1%. Secara 

keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah 65,7%. Karena nilai keakuratannya diatas 

50%, maka disimpulkan variabel risiko likuiditas (DER) dan risiko kredit (NPL) 
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mampu memprediksi observasi kedalam perusahaan yang tidak melakukan 

income smoothing dan melakukan income smoothing secara baik. 

4.2.3 Uji Hipotesis 

4.2.3.1 Uji Regresi Parsial  

Untuk mengetahui adanya pengaruh variabel risiko likuiditas dan risko 

kredit terhadap praktik perataan laba (income smoothing) secara individual dapat 

dilihat dari tabel 4.7. Dasar penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dilihat dari 

nilai signifikansi masing-masing variabel independen. Jika nilai signifikansi < 

0,05, maka hipotesis H0 di tolak dan hipotesis alternatif diterima. 

 

Tabel 4.7 

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a 

DER -,139 ,061 5,219 1 ,022 ,871 

NPL -38,196 13,158 8,427 1 ,004 ,000 

Constant 1,249 ,498 6,289 1 ,012 3,487 
(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21.0) 

Dari hasil regresi di atas, maka didapatkanlah persamaan regresi logistik 

biner sebagai berikut: 

ln 
𝐼𝑆

1−𝐼𝑆
 = 1,249 – 0,139 DER – 38,196 NPL  

atau 

𝐼𝑆

1−𝐼𝑆
 = e 1,249 – 0,139 DER – 38,196 NPL 
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a. Konstanta (α) 

Nilai konstanta sebesar 1,249. Hal ini menunjukan probabilitas 

perusahaan perbankan melakukan income smoothing sebesar 3,487 atau e1,249, 

diasumsikan variabel lain (risiko likuiditas (DER) dan risiko kredit (NPL) 

dianggap konstan (ceteris paribus). 

b. Koefisien Regresi (β) 

1. Nilai koefisien regresi variabel risiko likuiditas (DER) adalah sebesar -

0,139. Hal ini menunjukkan jika variabel risiko likuiditas (DER) 

terjadi perubahan setiap unitnya maka probabilitas perusahaan 

perbankan melakukan income smoothing menurun dengan faktor 0,871 

atau e-0,139 setiap unitnya, diasumsikan variabel lain dianggap konstan 

(ceteris paribus). Artinya peluang perusahaan yang melakukan 

perataan laba (income smoothing) akan menurunkan keputusan 

perusahaan untuk melakukan perataan laba (income smoothing)  

sebesar 0,871 lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak 

melakukan perataan laba (income smoothing).  

Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini yaitu: Terdapat pengaruh 

positif risiko likuiditas terhadap perataan laba (income smoothing) 

perusahaan perbankan selama periode 20112-2014.  Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.7 di atas, ditemukan nilai risiko 

likuiditas (DER) sebesar 0,022 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 

5%, dan koefisien regresi dari variabel risiko likuiditas (DER) 

menunjukkan nilai -0,139. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko 
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likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap perataan laba 

(income smoothing), sehingga bisa dinyatakan bahwa H1 dalam 

penelitian ini tidak terbukti. 

2. Nilai koefisien regresi variabel risiko kredit (NPL) adalah sebesar – 

38,190. Hal ini menunjukkan jika variabel risiko kredit (NPL) terjadi 

perubahan setiap unitnya maka probabilitas perusahaan perbankan 

melakukan income smoothing menurun dengan faktor 2,5×10-17 atau e-

38,190 setiap unitnya, diasumsikan variabel lain dianggap konstan 

(ceteris paribus). Artinya peluang perusahaan melakukan perataan laba 

(income smoothing) akan menurun sebesar 2,5×10-17 lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba 

(income smoothing). Artinya peluang perusahaan yang melakukan 

perataan laba (income smoothing) akan menurunkan keputusan 

perusahaan untuk melakukan perataan laba (income smoothing)  

sebesar 2,5×10-17 lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang 

tidak melakukan perataan laba (income smoothing). 

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini yaitu: Terdapat pengaruh 

positif risiko kredit terhadap perataan laba (income smoothing) 

perusahaan perbankan selama periode 20112-2014. Berdasarkan hasil 

regresi persamaan pada tabel 4.7 di atas, ditemukan nilai risiko kredit 

(NPL) sebesar 0,004 atau lebih kecil dari nilai signifikansi 5%, dan 

koefisien regresi dari variabel risiko kredit (NPL) menunjukkan nilai -

38,190. Hal tersebut menunjukkan bahwa risiko kredit berpengaruh 
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negatif signifikan terhadap perataan laba (income smoothing), sehingga 

bisa dinyatakan bahwa H2 dalam penelitian ini tidak terbukti. 

4.2.3.2 Uji Regresi Simultan (Chi Square Omnibus Test of Model Coefficients) 

Untuk mengetahui adanya pengaruh variabel risiko likuiditas dan risiko 

kredit terhadap praktik perataan laba (income smoothing) secara bersama-sama 

dapat dilihat dari hasil pengujian Chi-Square Omnibus Test of Model Coefficient 

berikut: 

Tabel 4.8 

Hasil Pengujian Chi-Square Omnibus Test of Model Coefficient 

 Chi-square Df Sig. 

Step 1 

Step 19,912 2 ,000 

Block 19,912 2 ,000 

Model 19.,912 2 ,000 

(Sumber : Hasil Olah Data SPSS 21.0) 

Berdasarkan tabel 4.8 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel 

independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel 

dependen. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi yang kurang dari 0,05 (0,000 

< 0,05), sehingga variabel risiko likuiditas dan risiko kredit berpengaruh secara 

bersama-sama terhadap praktik perataan laba (income smoothing). 

 

4.3 Analisis Hasil 
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1. Pengaruh risiko likuiditas terhadap perataan laba (income smoothing) 

Pengaruh risiko likuiditas terhadap perataan laba (income 

smoothing) menunjukan hasil berpengaruh negatif signifikan. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil koefisien regresi sebesar -0,139 dan probabilitas 

sebesar 0,022 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. 

Koefisien yang bertanda negatif menunjukkan bahwa perubahan yang 

terjadi setiap unit risiko likuiditas (DER) maka akan menurunkan 

probabilitas melakukaan perataan laba (income smoothing), begitu juga 

sebaliknya. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa besarnya risiko likuiditas 

yang dimana risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi 

kewajiban yang jatuh tempo, hal tersebut dapat memutuskan pihak 

manajemen untuk tidak melakukan praktik perataan laba (income 

smoothing) karena hal tersebut akan menyebabkan penurunan tingkat 

kepercayaan nasabah yang berakibat memicu para nasabah untuk menarik 

dana simpanannya yang terdapat di bank tersebut. 

2. Pengaruh risiko kredit terhadap perataan laba (income smoothing) 

Pengaruh risiko kredit terhadap perataan laba (income smoothing) 

menunjukan hasil berpengaruh negatif signifikan. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil koefisien regresi sebesar -38,196 dan probabilitas sebesar 

0,004 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05. Koefisien 

yang bertanda negatif menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi setiap 
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unit risiko kredit (NPL) maka akan menurunkan probabilitas melakukaan 

perataan laba (income smoothing), begitu juga sebaliknya. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa risiko kredit yang 

dihadapi perusahaan perbankan  memiliki pengaruh  untuk tidak 

melakukan praktik perataan laba (income smoothing). Karena hal tersebut 

akan menyebabkan penurunan tingkat kepercayaan nasabah yang 

berakibat memicu para nasabah untuk menarik dana simpanannya yang 

terdapat di bank tersebut.  

 

4.4 Implikasi Manajerial 

Variabel risiko likuiditas (DER) dalam penelitian ini berpengaruh 

negatif signifikan terhadap perataan laba (income smoothing). Hal ini 

mengindikasikan bahwa besar nilai risiko likuiditas suatu perusahaan dapat 

dijadikan acuan untuk menentukan apakah perusahaan akan melakukan 

income smoothing atau tidak. Besranya nilai risiko likuiditas (DER) dapat 

diartikan bahwa banyaknya aktiva didanai dengan hutang dan semakin besar 

risiko likuiditas  perusahaan. Semakin meningkatnya risiko likuiditas 

perusahaan maka semakin perusahaan tidak melakukan perataan laba (income 

smoothing). 

Penelitian ini serupa dengan Bitner dan Dolan (1996) yang 

menyatakan bahwa risiko keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

perataan laba (income smoothing). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian 
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Suranta dan Merdistuti (2004) risiko keuangan berpengaruh positif terhadap 

perataan laba (income smoothing). 

Variabel risiko kredit (NPL) dalam penelitian ini berpengaruh negatif 

signifikan terhadap perataan laba (income smoothing). Hal ini 

mengindikasikan bahwa besar nilai risiko kredit suatu perusahaan dapat 

dijadikan acuan untuk menentukan apakah perusahaan akan melakukan 

income smoothing atau tidak. Besarnya nilai risiko kredit (NPL) dapat 

diartikan banyaknya kredit pihak debitur yang tidak dapat membayar secara 

terus menerus pinjaman kreditnya, baik pembayaran pokok pinjaman maupun 

bunga pinjaman sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh perjanjian kredit. 

Semakin meningkatnya risiko kredit perusahaan perbankan maka semakin 

perusahaan tidak melakukan perataan laba (income smoothing). 

Penelitian ini serupa dengan Lopo dan Miguel (2007) yang 

menyatakan bahwa risiko keuangan berpengaruh negatif signifikan terhadap 

perataan laba (income smoothing). Hasil tersebut berbeda dengan penelitian 

Julia Grant (2009) dan Cahyani (2012) risiko keuangan berpengaruh positif 

terhadap perataan laba (income smoothing). 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh risiko likuiditas dan 

risiko kredit terhadap praktik perataan laba (income smoothing) pada perusahaan 

perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014 dengan 

menggunakan laporan keuangan triwulan. Pada penelitian ini menggunakn Indeks 

Eckel yang dimana dimaksudkan untuk menentukan kategori suatu perusahaan 

perbankan melakukan praktik perataan laba atau tidak melakukan praktik perataan 

laba. Perusahaan perbankan dikategorikan melakukan praktik perataan laba 

apabila memperoleh nilai Indeks Eckel < 1, sedangkan perusahaan yang 

memperoleh Indeks Eckel ≥ 1 dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak 

melakukan praktik perataan laba. Berdasarkan hasil regresi logistik biner yang 

telah dilakukan  maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Variabel risiko likuiditas (DER) berpengaruh negatif terhadap praktik 

perataan laba (income smoothing). Semakin meningkatnya risiko likuiditas 

perusahaan maka semakin perusahaan tidak melakukan perataan laba 

(income smoothing). Hasil pengujian variabel ini mendukung penelitian 

Bitner dan Dolan (1996) yang menyatakan bahwa risiko keuangan 
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berpengaruh negatif tidak signifikan dengan praktik perataan laba (income 

smoothing) 

2. Variabel risiko kredit (NPL) berpengaruh negatif terhadap praktik perataan 

laba (income smoothing). Besarnya nilai risiko kredit (NPL) dapat 

diartikan banyaknya kredit pihak debitur yang tidak dapat membayar 

secara terus menerus pinjaman kreditnya, baik pembayaran pokok 

pinjaman maupun bunga pinjaman sebagaimana yang telah dipersyaratkan 

oleh perjanjian kredit. Semakin meningkatnya risiko kredit perusahaan 

perbankan maka semakin perusahaan tidak melakukan perataan laba 

(income smoothing). Hasil pengujian variabel ini mendukung penelitian 

Lopo dan Miguel (2007) yang menyatakan bahwa risiko keuangan 

berpengaruh negatif tidak signifikan dengan praktik perataan laba (income 

smoothing). 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran 

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang tidak dapat peneliti 

penuhi saat ini dan masing-masing membawa dampak yang berbeda-beda, serta 

saran yang diajukan, yaitu: 

1. Penelitian ini menggunnakan 2 variabel independen yang dimana hasil 

besarnya variabel independen memengaruhi variabel dependen yang 

sangat kecil dikarenakan penelitian ini hanya menggunakan model indeks 

eckel (1981)  untuk mengklasifikasikan perusahaan yang melakukan 

perataan laba dengan yang tidak melakukan perataan laba. Untuk 
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penelitian yang akan datang, dapat menggunakan indeks lain seperti 

indeks Michelson (1995)  

2. Sampel dari populasi yang digunakan pada penelitian ini hanya mencakup 

perusahaan perbankan saja, sehingga hasil dari penelitian ini tidak bisa 

digeneralisasikan terhadap keseluruhan sektor perusahaan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia. Penelitian lebih lanjut dapat mengambil sampel 

seluruh perusahaan yang listing di BEI, agar hasil penelitian menjadi lebih 

representatif. 

3. Periode penelitian hanya terbatas pada tahun 2012 sampai 2014 sehingga 

kurang memberikan variasi data yang maksimal pada penelitian. Penelitian 

selanjutnya lebih baik menggunakan periode yang lebih panjang agar tren 

setiap tahunnya dapat tercakup dalam penelitian. 

4. Penelitian ini hanya memasukkan dua faktor yang memengaruhi praktik 

perataan laba, antara lain risiko likuiditas dan risiko kredit. Penelitian 

selanjutnya hendaknya menambah faktor-faktor lain yang mungkin  lebih 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap praktik perataan laba 

seperti rencana bonus, perubahan kebijakan manajemen, ukuran 

perusahaan, kebijakan dividen dan lain sebagainya. 

 

 

5. Metode yang digunakan adalah regresi logistik, namun terdapat metode 

lain yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan metode regresi 

berganda. Sebaiknya dalam penelitian selanjutnya dilakukan olah data 
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dengan kedua metode (akrual deskresioner dan indeks Eckel) sehingga 

dapat dibandingkan hasilnya.  
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LAMPIRAN A 

 

Tabel 4.1 

Jumlah Perusahaan Perbankan yang Melakukan Perataan Laba 

Status Perusahaan 2012 sampai 2014 

Melakukan Praktik Perataan Laba 9 

Tidak Melakukan Praktik Perataan Laba 16 

Total 25 

 

Tabel 4.2 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 
IS 300 .00 1.00 .3600 .48080 .231 
DER 300 4.17 16.90 8.1766 2.28570 5.224 
NPL 300 .00 .05 .0197 .01063 .000 
Valid N (listwise) 300      

 

Tabel 4.3 

Hosmer and Lemeshow Test 
Step Chi-square Df Sig. 
1 13.330 8 .101 
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Tabel 4.4 

Iteration Historya,b,c 

Iteration -2 Log likelihood Coefficients 

Constant 

Step 0 

1 392.067 -.560 

2 392.051 -.575 

3 392.051 -.575 

a. Constant is included in the model. 

b. Initial -2 Log Likelihood: 392.051 

c. Estimation terminated at iteration number 3 

because parameter estimates changed by less than 

.001. 

 

Iteration Historya,b,c,d 
Iteration -2 Log 

likelihood 
Coefficients 

Constant DER NPL 

Step 1 

1 373.026 .928 -.108 -30.976 
2 372.143 1.229 -.137 -37.764 
3 372.139 1.249 -.139 -38.195 
4 372.139 1.249 -.139 -38.196 
5 372.139 1.249 -.139 -38.196 

a. Method: Enter 
b. Constant is included in the model. 
c. Initial -2 Log Likelihood: 392.051 
d. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter 
estimates changed by less than .001. 

 

Tabel 4.5 

Model Summary 
Step -2 Log 

likelihood 
Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R 

Square 
1 372.139a .064 .088 
a. Estimation terminated at iteration number 5 because 
parameter estimates changed by less than .001. 
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Tabel 4.6 

Classification Tablea 
 Observed Predicted 
 Income Smoothing Percentage 

Correct 
 

Tidak 
Melakukan 

Melakukan 

Step 1 
Income Smoothing 

Tidak Melakukan 171 21 89.1 
Melakukan 82 26 24.1 

Overall Percentage   65.7 
a. The cut value is .500 
 

Tabel 4.7 

 

Tabel 4.8 

Omnibus Tests of Model Coefficients 
 Chi-square Df Sig. 

Step 1 
Step 19.912 2 .000 
Block 19.912 2 .000 
Model 19.912 2 .000 

 

 

 

  

Variables in the Equation 
 B S.E. Wald Df Sig. Exp(B) 

Step 1a 
DER -.139 .061 5.219 1 .022 .871 
NPL -38.196 13.158 8.427 1 .004 .000 
Constant 1.249 .498 6.289 1 .012 3.487 

a. Variable(s) entered on step 1: DER, NPL. 
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