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                                              ABSTRACT 
Income smoothing’s practice is management company’s effort to reduce fluctuations in so 
that the profit from income smoothing practices wil result in a relatively stable income. This 
study aims to analyze the factors that affect income smoothing practice in Indonesia, 
especiall in food and beverages company. The examined factors on this research are 
return on asset, debt to total asset, and company size. This study takes sample from 14 
food and beverages company existed in Indonesia in the period of 2011-2015 which were 
listed on the Indonesia Stock Exchange. The data were collected from food and beverages 
financial statement for the period of 2011 untul 2015 and also from www.idx.co.id website. 
Data collection used a puposive sampling method conducted on food and beverages 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. From this method, we have collected 
35 observation from 7 food and beverages company 5 years. Eckel index used to measure 
income smoothing practice. The variables used in this study are return on asset, debt to 
total asset, and company size. Multiple regression test is used to identify factors that affect 
smoothing income.                                                                             
The result of this research showed that some of the listed food and beverages companies 
at Indonesia Stock Exchange committed income smoothing practices. Multiple regression 
showed that company firm affect income smoothing, return on asset and debt to total asset 
did not affect the income smoothing. 

Keywords: return on asset, debt to total asset, firm size, income smoothing 

I.Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan mengenai posisi keuangan dan 

kinerja keuangan. Informasi tersebut bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan 

atau pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu 

informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut harus dapat dipahami, relevan, 

andal dan dapat diperbandingkan serta dapat menggambarkan kondisi perusahaan pada 

masa lalu dan proyeksi di masa mendatang. Pentingnya laporan keuangan dalam 

perusahaan dapat menjadi acuan mendasar bagi investor untuk melakukan keputusan 

investasi (Pramono, 2013) 

Di dalam laporan keuangan terdapat kecenderungan bagi para pemakai laporan 

keuangan untuk lebih memperhatikan laba yang terdapat pada laporan keuangan laba 

rugi. Hal ini di sebabkan informasi laba berguna untuk mengukur efisiensi manajemen, 
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membantu memprediksi keadaan usaha dan distribusi dividen dimasa yang akan datang 

serta mengukur keberhasilan manajemen di perusahaan tersebut. Tetapi kebanyakan 

para investor dan pemakai laporan keuangan tidak mengetahui bagaimana penyusunan 

laporan keuangan tersebut sehingga memicu timbulnya dysfunctional behavior (perilaku 

yang tidak semestinya) yang diakukan oleh manajemen perusahaan (Prabayanti dan 

Yasa, 2011). Dysfunctional behavior (perilaku tidak semestinya) dipengaruhi oleh adanya 

asimetri informasi dalam agency teory antara principal maupun agent yang keduanya 

mempunyai perbedaan kepentingan dan ingin memperjuangkan kepentingan masing-

masing (Budiasih, 2009). Adapun bentuk perilaku yang tidak semestinya yang timbul 

adalah earnings management (manajemen laba). Manajemen laba merupakan salah satu 

faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan karena manajer yang memiliki 

informasi yang asimetri terhadap pihak eksternal (Yasa dan Widana, 2013). 

Menurut Santoso (2011) salah satu bentuk dari tindakan manajemen laba adalah 

praktik perataan laba (income smoothing) yang merupakan tindakan yang dinilai 

bertentangan dengan tujuan perusahaan. Perataan laba (Income smoothing)  bisa 

didefinisikan sebagai cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba 

yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik secara artificial (melalui 

metode akuntansi) maupun dengan real (melalui transaksi ekonomi) menurut Sulistyanto 

(2008:91). Menurut Budiasih (2009) tindak perataan laba adalah suatu sarana yang dapat 

digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi pelaporan penghasilan dan 

memanipulasi variabel-variabel akuntansi atau dengan melakukan transaksi-transaksi riil. 

Isu pemerataan laba telah banyak didiskusikan dalan beberapa literature. Oleh sebagian 

pihak tindak perataan laba dianggap hal yang merugikan karna dengan adanya praktik 

perataan laba laporan keuangan telah di manipulasi sehingga tidak mencerminkan 

keadaan sebenarnya. Tetapi di pihak lain praktik perataan laba dianggap sebagai tindakan 

yang wajar karena tidak melarang standar akuntansi, meskipun dapat mengurangi 

keandalan laporan keuangan (Budilekmana dan Andriani, 2005) 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba, diantaranya 

adalah Return on Asset. Perusahaan yang memiliki tingkat ROA yang tinggi lebih 

memungkinkan untuk melakukan tindakan perataan laba karena manajemen mengetahui 

kemampuan dalam mendapatkan laba di masa mendatang, sehingga memudahkan 

manajemen untuk mempercepat laba (Budiasih, 2009). Hal ini didukung oleh penelitian 
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yang dilakukan oleh Prabayanti dan Yasa (2010) yang menemukan hasil bahwa 

profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap perataan laba.  

Faktor lain yang berpengaruh terhadap praktik perataan laba adalah debt to total 

asset menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aktiva pemilik dalam 

rangka mengantisipasi utang jangka panjang dan pendeknya sehingga tidak akan 

mengganggu operasi perusahaan secara menyeluruh dalam jangka panjang. Perusahaan 

dengan penggunaan DAR yang tinggi membuat perusahaan berusaha untuk memberikan 

informasi laba yang lebih baik, agar para kreditur masih percaya kepada perusahaan 

tersebut. Semakin tinggi DAR, maka perusahaan semakin melakukan perataan laba. 

Karena nilai DAR yang lebih besar tidak diragukan lagi meningkatkan resiko bagi para 

pemegang saham (Weston dan Copeland yang di alih bahasakan oleh Wasana dan 

Kibrandoko, 2002;22). Penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan debt to 

total asset dan perataan laba yaitu : Wiwit sugiarto (2015) yang menyatakan bahwa debt 

to total asset tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Ni Luh Putu Arik 

Prabayanti dan Geriawan Wirawan Yasa (2010) yang menyatakan bahwa financial 

leverage berpengaruh signifikan negative terhadap praktik perataan laba.  

Selanjutnya, faktor lainnya yang mempengaruhi perataan laba adalah ukuran suatu 

perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin banyak mendapatkan 

perhatian baik dari para analisis, investor maupun pemerintah. Perusahaan besar 

cenderung akan menghindari fluktuasi laba yang drastis, karena perusahaan nantinya 

akan dibebani pajak yang besar dan juga untuk menghindari permintaan kenaikan gaji dari 

serikat (Kieso dan Weygand 2010;260). Budiasih (2009) menguji pengaruh ukuran 

perusahaan terhadap praktik perataan laba dan hasilnya adalah ukuran perusahaan 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. 

II. Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) Agency Theory adalah hubungan atau 

kontrak antara principal dan agent. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu 

semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbukan konflik 

kepentingan antara principal dan agent. Pemilik disebut principal dan manajer disebut 

agent, merupakan dua pihak yang masing-masing saling memiliki tujuan yang berbeda 

dalam mengendalikan perusahaan terutama menyangkut bagaimana memaksimalkan 
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kepuasan dan kepentingan dari hasil yang dicapai melalui aktivitas usaha (Zulkarnaini, 

2007). 

2.1.2 Teori Akuntansi Positif 

Watt dan Zimmeman (1986) dalam Scott (2012:307) menyatakan bahwa terdapat 

tiga hipotesis yang di terapkan dalam memprediksi teori akuntansi positif mengenai 

motivasi manajemen melakukan pengelolaan laba, yaitu: 

1. Hipotesis rencana bonus (bonus plan hypothesis) 

Manajer perusahaan yang memiliki program kompensasi bonus cenderung untuk 

memilih prosedur akuntansi yang menggeser laporan laba dari periode yang akan 

datang ke periode sekarang (menaikkan laba yang diperoleh sekarang). Hal ini 

dilakukan karena manajer lebih menyukai pemberian bonus yang lebih tinggi untuk 

masa kini. 

2. Hipotesis perjanjian utang (debt convenant hypothesis) 

Perusahaan yang semakin mendekati pelanggaran perjanjian utang cenderung untuk 

memilih prosedur akuntansi yang menggeser laporan laba dari periode yang akan 

datang ke periode sekarang (menaikkan laba yang dilaporkan sekarang). Hal ini 

karena perusahaan dengan debt to equity ratio yang tinggu akan mengalami kesulitan 

dalaam memperoleh dana tambahan dari pihak kreditur bahkan perusahaan terancam 

melanggar perjanjian utang. 

3. Hipotesis biaya politik (political cost hypothesis) 

Semakin besar biaya politik yang dihadapi suatu perusahaan, maka manajer 

cenderung untuk memilih prosedur akunansi yang menangguhkan pelaporan laba dari 

periode sekarang ke periode yang akan datang (menurunkan laba yang dilaporkan 

sekarang). Biaya politik muncul karena laba perusahaan yang tinggi dapat menarik 

perhatian investor dan pemerintah. 

2.1.3 Perataan Laba (Income smoothing) 

Menurut pendapat Belkaoui (2004) dalam Eko Budi dan Salim (2012), definisi awal 

perataan laba (income smoothing) adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun ke tahun 

dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi pendapatannya ke 

periode-periode yang kurang menguntungkan. Wulandari dan Purwaningsih (2007) 

mendefinisikan perataan laba sebagai tindakan yang disengaja dilakukan oleh manajer 
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untuk mengurangi perbedaan atau perubahan laba dengan memakai cara atau metode 

akuntansi tertentu. Jadi dapat disimpulkan bahwa praktik perataan laba (income 

smoothing) yang dilakukan oleh manajer konsisten untuk memaksimalkan keuntungan. 

III. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan food and beverages yang 

terdaftar di BEI, yaitu berupa laporan keuangan perusahaan. Data tersebut diperoleh dari 

www.idx.co.id . Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 

BEI, sedangkan sampel yang digunakan dengan menggunakan metode purposive 

sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak acak dengan berdasarkan kriteria 

– kriteria sebagai berikut. 

1. Perusahaan manufaktur sektor food and beverages yang memiliki data lengkap dan 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2011-2015. 

2. Perusahaan manufaktur sektor food and beverages yang secara konsisten 

mempublikasikan laporan keuangan selama 5 tahun, dari tahun 2011-2015. 

3. Perusahaan yang dalam laporan keuangannya tidak melaporkan kerugian dari tahun 

2011-2015.  

4. Perusahaan yang tidak melakukan akuisisi atau merger selama periode penelitian 

5. Perusahaan yang memiliki total asset lebih dari 1,21 triliun. 

Untuk analisis data, data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan Microsoft Excel 2010 dan Eviews 7. Definisi operasional variabel dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Variabel Dependen (Y) 

Indeks Eckel digunakan untuk membedakan perusahaan manufaktur yang melakukan 

praktik income smoothing dan yang tidak melakukan praktik income smoothing. Adapun 

indeks perataan laba dihitung dengan rumus sebagai berikut (Eckel 1981): 

                                                               𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐸𝑐𝑘𝑒𝑙 =
𝐶𝑉 ∆𝐼

𝐶𝑉 ∆𝑆
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Keterangan:  

CV ∆I : Koefisien variasi untuk perubahan laba 

CV ∆S :Koefisien variasi untuk perubahan penjualan 

CV ∆I dan CV ∆S dapat dihitung sebegai berikut : 

                                                CV ∆I atau CV ∆S =  √
∑( ∆𝑥 − ∆𝑥)2

𝑛 − 1
: ∆𝑥 

Keterangan : 

∆𝑥  : Perubahan penjualan atau laba antara tahun n dengan n-1 

∆𝑥  :Rata-rata penjualan atau perubahan laba 

n   : Banyaknya tahun yang diamati 

b. Variabel Independen (X) 

Varianel independen pada penelitian ini terdiri dari 3 bagian, yaitu : 

1. Return on Asset 

Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen 

dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Return on asset (ROA) 

dapat digunakan untuk mengukur keuntungan bersih sebelum pajak yang 

diperoleh dari pengguna aktiva. Return On Asset (ROA) diukur dengan 

menggunakan rumus :   

(Subramanyam dan Wild, 2009:37) 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑟𝑛 𝑜𝑛 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡 =
Laba Bersih

 Total Aktiva
 𝑥 100% 

2. Debt to total asset 

Debt to total asset diperoleh melalui total hutang dibagi dengan total aktiva. 

Menurut Sutrisno (2007:217) Financial Leverage diproksikan dengan debt to total 

assets dengan rumus : 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐷𝑒𝑏𝑡 𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 =
Total Utang

 Total Aktiva
 𝑥 100% 
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3. Ukuran perusahaan 

Ukuran perusahaan pada penelitian ini diproksikan dengan logaritma 

natural dari total aktiva menurut Pramono (2013) yang dirumuskan sebegai berikut 

: 

                  Ukuran perusahaan = Ln Total Aktiva 

Metode Analisis Data 

a. Statistik Deskriptif 

Analisis deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari 

nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, nilai maksimum dan nilai minimum. Tujuan 

analisis ini adalah untuk melihat sejauh mana variabel yang diteliti telah sesuai dengan 

tolak ukur yang telah ditetapkan. 

b. Analisis Regresi Linier Berganda 

Metode analisis digunakan untuk mengetahui variabel independen yang 

mempengaruhi secara signifikan terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur 

yaitu return on asset, debt to total asset, dan ukuran perusahaan adalah dengan 

menggunakan persamaan multiple regression (regresi linier berganda) untuk menganalisis 

empat variabel independen terhadap variabel dependen. Model ini dipilih karena penelitian 

ini dirancang untuk menentukan variable independen yang mempunyai pengaruh terhadap 

variable dependen. Pada penelitian ini, data diolah menggunakan software komputer yaitu 

Eviews 7.01.  

Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

ISit= α + β₁ROAit + β₂DARit + β3SIZEit + e 

`  

Keterangan :  

ISit  : Indeks perataan laba pada perusahaan I periode t 

 𝛼  : Konstanta  

β1, β2, β3… : Koefisien regresi 
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ROAit  : Return on Asset  

DARit  : Debt to Total Asset 

SIZEit  : Ukuran perusahaan  

e  : eror 

Uji Chow (metode fixed effect) 

Metode Fixed effect adalah suatu model yang dapat menunjukkan 

perbedaan konstan antar objek meskipun dengan koefisien regresor yang sama. 

Satu objek memiliki konstan yang tetap besarnya untuk berbagai periode waktu. 

Demikian juga dengan koefisien regresinya, tetap besarnya dari waktu ke waktu 

(Winarno,2011) 

Uji Hausman (metode random effect) 

Efek random digunakan untuk mengatasi kelemahan metode efek tetap 

yang menggunakan variabel semu, sehingga model mengalami ketidakpastian 

(Winarno,2011). 

c. Uji Asumsi Klasik  

Pengujian asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan analisis 

regresi. Pengujian asumsi klasik ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa model 

yang diperoleh benar-benar memenuhi asumsi klasik atau tidak, yaitu asumsi yang 

mendasari analisis regresi. 

1. Uji normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable 

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Apabila nilai probabilitas 

signifikansi lebih dari α = 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Apabila nilai 

probabilitas signifikansi kurang dari nilai α = 0,05, maka data tidak terdistribusi 

secara normal. Jika data tidak terdistribusi secara normal, maka perlu dilakukan 

transformasi logaritma (Ln) terhadap model regresi, sehingga data dapat 

terdistribusi secara normal. 
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2. Uji Multikolinearitas 

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antarvariabel independen, 

karena melibatkan beberapa variabel independen (Winarno,2011). Suatu 

persamaan yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas. Syarat non-

multikolinearitas yaitu hasil uji multikolinearitas tidak melebihi nilai 0.8 

(Winarno,2011). 

3. Uji Autokorelasi 

Autokorelasi adalah hubungan antara residual satu observasi dengan residual 

observasi lainnya, autokolerasi lebih mudah timbul jenis data time series, karena 

berdasarkan sifatnya, data masa sekarang dipengaruhi oleh data pada masa-masa 

sebelumnya (Winarno,2011). Hasil regresi persamaan yang baik mensyaratkan 

tidak terdapat masalah otokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson 

untuk mengetahui ada tidaknya autokolerasi. Hasil pengujian Durbin-Watson 

langsung dapat terlihat dalam hasil regresi persamaan tersebut. Syarat suatu 

persamaan tidak mengalami masalah otokorelasi yaitu nilai DW-Stat berada pada 

kisaran angka 1.54 – 2.46. 

4.  Uji Hesteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lainnya. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya bernilai 

tetap, maka hasil regresi persamaan tersebut disebut homoskedastisitas, dan jika 

berbeda disebut heteroskedastisitas (Gujarati,2007). Hasil regresi persamaan yang 

akurat mensyaratkan tidak terdapat heteroskedastisitas pada hasil regresinya. 

5. Uji Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2005). Lebih lanjut 

Ghozali (2005) menjelaskan bahwa nilai koefisien determinasi adalah antara nol 

sampai dengan satu. Nilai adjusted R2 yang mendekati satu berarti kemampuan 
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variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. 

Uji Hipotesis  

a. Uji Statistik t (t-test) 

Uji parsial (t test) dilakukan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel-variabel 

independen secara individual terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini α 

yang ditetapkan adalah sebesar 1%, 5%, 10% 

b. Uji Statistik F (F-test) 

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang 

dimasukan dalam model secara bersama – sama terhadap variabel dependen 

(Gujarati, 2007: 109)  

 

IV. Analisis Dan Pembahasan 

a. Pengaruh ROA terhadap perataan laba 

Hasil regresi pada table 4.5 menunjukkan bahwa pada periode 2011 

sampai 2015, ROA tidak mempengaruhi perataan laba yang diproksikan dengan 

indeks eckel secara signifikan negative pada perusahaan sampel. Hasil penelitian 

ini tidak mendukung temuan Pramono Olivya (2013) serta Santoso dan Salim 

(2012) yang menyatakan bahwa ROA tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perataan laba. 

Tidak berpengaruhnya variabel profitabilitas terhadap perataan laba diduga 

disebabkan oleh adanya perubahan pandangan investor terhadap penilaian kinerja 

perusahaan. Investor sudah tidak berpandangan terhadap laba yang dilaporkan 

perusahaan untuk menilai kinerja perusahaan karena laba mempunyai komponen 

akrual yang bisa dikelola dengan metode akuntansi oleh manajemen. Karena 

profitabilitas merupakan salah satu alat ukur dalam penilaian kinerja perusahaan 

berdasarkan laba yang dihasilkan, maka variabel ini tidak berpengaruh terhadap 

perataan laba. 
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b. Pengaruh DAR terhadap perataan laba 

Hasil regresi pada table 4.5 menunjukkan bahwa pada periode 2011 

sampai 2015, DAR tidak mempengaruhi perataan laba yang diproksikan dengan 

indeks pada perusahaan sampel. Kemungkinan variabel DAR bukan merupakan 

salah satu faktor  yang menentukan tindak perataan laba. 

Tidak berpengaruhnya DAR terhadap tindak perataan laba yang dilakukan 

perusahaan, dikarenakan perusahaan sampel memiliki  rata-rata rasio DAR 

sebesar 0,46%. Hal tersebut berarti rata-rata perusahaan memiliki tingkat utang 

yang rendah atau dengan kata lain perusahaan memiliki asset yang lebih besar 

guna melaksanakan kewajiban-kewajiban perusahaan sehingga perusahaan tidak 

terlalu khawatir akan risiko keuangan yang mereka miliki. 

Salah satu alasan lainnya mengapa DAR tidak berpengaruh terhapat 

praktik perataan laba, dikarenakan perusahaan perusahaan sampel yang diamati 

rata-rata memiliki aktiva yang lebih besar dibandingkan dengan hutang yang 

dimiliki sehingga perusahaan tersebut mampu memenuhi solvabilitasnya. Selain itu 

juga risiko yang disebabkan hutang perusahan dapat berkurang dikarenakan pasar 

modal memberikan kemudahan dalam memfasilitasi pembayaran hutang 

perusahaan, dimana perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia, mendapat 

kemudahan pinjaman efek dari PT Kliring dan Penjamin Efek di Indonesia (KPEI) di 

bawah pengawasan Bapepam, kemudian penerbitan surat utang negara (SUN) 

serta obligasi (Pratiwi, 2013). 

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ratih Kartika 

Dewi dan Zulaikha (2011) yang menyatakan bahwa total debt to total asset tidak 

memiliki pengaruh terhadap income smoothing. Hasil penelitian ini juga konsisten 

dengan hasil penelitian Wiwit Sugiarto (2015) yang menyimpulkan bahwa tidak 

adanya pengaruh bahwa total debt to total asset tidak memiliki pengaruh terhadap 

income smoothing yang dilakukan oleh perusahaan. 

c. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba 

Hasil regresi pada table 4.5 menunjukkan bahwa pada periode 2011 

sampai 2015, ukuran perusahaan mempengaruhi perataan laba yang diproksikan 

dengan indeks eckel secara signifikan positif pada perusahaan sampel. Oleh 
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karena itu, semakin besar ukuran sebuah perusahaan, maka publik cenderung 

akan menyoroti perusahaan tersebut. Perusahaan yang mendapatkan sorotan dari 

pemerintahan pasti akan terbebani oleh biaya politik terutama dalam hal 

pemungutan pajak dari pemerintah, dimana biasanya perusahaan enggan 

membayar pajak yang tinggi. 

Selain itu perusahaan besar yang juga akan dibebani dengan 

tanggungjawab social untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dari laba 

yang dihasilkan. Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh oleh Igan Budiasih (2009), dan Santoso dan Salim (2012). 

d. Pengaruh ROA, DAR, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama  

terhadap perataan laba. 

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa sig. F 

sebesar 0,048225 < 0,05 yang berarti bahwa ROA, DAR, dan ukuran perusahaan 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba pada 

perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. ROA, 

DAR, dan ukuran perusahaan secara bersama-sama mempengaruhi tindakan 

perataan laba pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia sebesar 20,33% sedangkan 79,67% dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain di luar penelitian ini. 
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V. Kesimpulan dan Saran 

a. Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa diambil dari hasil penelitian yang dibahas pada bab 

sebelumnya adalah : 

1. Variabel ROA tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap praktik perataan laba pada 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari hasil 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin rendah rasio ROA maka semakin 

tinggi peluang terjadinya praktik perataan laba.  

2. Variabel DAR tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba pada 

perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

3. Variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap praktik perataan 

laba pada perusahaan food and beverages yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dari 

hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan  bahwa semakin besar ukuran sebuah 

perusahaan maka semakin tinggi peluang terjadinya praktik perataan laba. 

4. Secara simultan variabel ROA, DAR, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan 

terhadap praktik perataan laba. 

b. Saran 

Dari kesimpulan dalam penelitian ini, maka saran yang diberikan kepada penelitian 

selanjutnya adalah : 

1. Bagi investor, diharapkan memperhatikan penggunaan informasi yang ada di dalam 

laporan keuangan seperti nilai ukuran perusahaan, karena dilihat dari hasil penelitian 

serta variabel-variabel lain yang dapat mengindikasikan manajemen cenderung unutk 

melakukan praktik perataan laba (income smoothing). 
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2.  Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menguji beberapa faktor lain seperti NPM, ukuran 

KAP, DER yang diduga memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Dan, diharapkan 

dapat menambahkan jumlah sampel sehingga akan lebih valid dalam hasil yang 

diperoleh. 
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Tabel Hasil Regresi  

Tabel 4.5 

Hasil Regresi  

Model Persamaan 

Heteroskedasticity Test : Park 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 

C -36.35460 -1.717360 0.0983 

ROA -7.072100 -1.924658 0.0657 

DAR -4.598317 -1.623243 0.1171 

LNSIZE 1.407757 1.902722 0.0687 

R-squared 0.414251 

    

Adjusted R-squared 0.203381 

F-statistic 1.964489 

Prob(F-statistic) 0.048225 

Keterangan :   

Dependent variable : IS 

  Signifikansi 10%   

Sumber : Output Eviews 7 (2016) 
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