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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

A.  Latar Belakang Masalah 

Tujuan utama pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi 

ekonomi yang relevan bagi para pemakai informasi keuangan baik pihak 

intern maupun ekstern dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi dan 

bisnis. Pelaporan keuangan dapat disajikan dalam bentuk laporan keuangan, 

catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan serta saran lain dari 

laporan keuangan. Dari keempat bentuk tersebut, laporan keuangan 

merupakan bagian utama pelaporan keuangan yang menjadi sarana untuk 

mempertanggungjawabkan hasil kerja yang dilakukan oleh manajemen 

sebagai pihak intern atas sumberdaya pemilik sebagai pihak ekstern sehingga 

laporan keuangan harus mampu menggambarkan posisi keuangan dan hasil-

hasil usaha perusahaan pada periode tertentu secara wajar. Secara umum 

laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan publik terdiri dari neraca, 

laporan rugi/laba, laporan laba ditahan, laporan arus kas dan catatan kas 

laporan keuangan. Dari laporan keuangan tersebut, informasi laba dalam 

laporan rugi/laba menjadi perhatian utama bagi pihak ekstern khususnya 
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investor (pemegang saham) dan kreditor untuk menilai kinerja manajemen,  

membantu memprediksi earning power (kemampuan laba) dimasa yang akan 

datang serta menaksir resiko dalam investasi atau meminjamkan dana (SFAC 

No1).  

Perhatian investor (pemegang saham) yang sering terpusat pada 

informasi laba tanpa memperhatikan prosedur yang digunakan untuk 

menghasilkan informasi laba tersebut (Beattie. et al, 1994) mendorong 

manajer melakukan manajemen atas laba (earning management) atau 

manipulasi laba (earning manipulation). Earning management didefinisikan 

sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan general 

accepted accounting principles (GAAP), untuk mengarahkan pada suatu 

tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan (Assih dan Gudono, 2000). 

Salah satu bentuk earning management yang dapat dilakukan oleh manajer 

dan menjadi isu hangat dalam riset akuntansi termasuk di Indonesia adalah 

income smoothing (perataan laba) dengan memanipulasi laba untuk 

mengurangi fluktuasi dari laba yang dilaporkan disekitar tingkat yang 

dipertimbangkan normal bagi perusahaan dan meningkatkan kemampuan 

investor untuk meramalkan arus kas dimasa datang. (Ronen dan Sadan, 1975) 

Income smoothing (perataan laba) dapat didefinisikan sebagai suatu 

usaha yang dilakukan oleh manajemen untuk menekan variasi dalam laba 

(Beidleman, 1973 dalam Dwiatmini dan Nurkholis, 2001). Diperkuat oleh 

Koch (1981) dalam Salno dan Baridwan (2000) yang menyatakan bahwa 

perataan laba merupakan suatu sarana yang digunakan manajemen untuk 
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mengurangi variabilitas urut-urutan pelaporan penghasilan relatif terhadap 

beberapa urut-urutan target yang terlihat karena adanya manipulasi variabel-

variabel (akuntansi) semu atau (transaksi) riil.  

Isu income smoothing sendiri telah banyak diteliti dalam riset–riset 

akuntansi untuk beberapa dekade terakhir baik di luar negeri maupun di 

Indonesia. Michelson. et al (1995) mengamati bahwa pada umumnya 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai praktik income smoothing 

biasanya difokuskan pada tiga isu pokok, yaitu: (1) apakah perusahaan benar-

benar melakukan perataan laba, (2) kemampuan berbagai teknik akuntansi 

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

laba. Selain itu penelitian income smoothing juga difokuskan pada motivasi 

manajemen dalam melakukan income smoothing, obyek perataan, dimensi 

perataan dan variabel perataan. Namun pada dasarnya, praktik income 

smoothing diharapkan dapat memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi 

nilai saham serta penilaian kinerja saham. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat beberapa faktor 

yang mendorong manajer melakukan praktik income smoothing. Penelitian 

White (1970); Ashari dkk (1994); Wimbari (1998) membuktikan bahwa faktor 

profitabilitas memotivasi manajer untuk melakukan income smoothing. Hasil 

penelitian Moses (1987) dan Hermawan (1999) menemukan ukuran 

perusahaan mempengaruhi praktik income smoothing. Income smoothing juga 

dipengaruhi oleh hambatan untuk masuk (barrier to entry) (Kamin dan Ronen, 

1978 dalam Zuhroh, 1996). Jenis industri turut pula mempengaruhi praktik 
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income smoothing (Ronen dan Sadan, 1981 dalam Zuhroh, 1996). Sedangkan 

penelitian Zuhroh (1997) serta Jin dan Machfoedz (1998) menyimpulkan 

bahwa faktor yang mendorong income smoothing di Indonesia adalah leverage 

operasi. Adapun Ilmainir (1993) menemukan bukti bahwa income smoothing 

didorong oleh harga saham, perbedaan antara laba aktual dengan laba normal 

dan pengaruh perubahan kebijakan akuntansi terhadap laba.    

Berkaitan dengan reaksi pasar saham, beberapa penelitian 

menyimpulkan bahwa praktik income smoothing berpengaruh terhadap para 

pemegang saham karena manajer meratakan laba untuk mengurangi 

variabilitas atas laba bersih yang dilaporkan guna mengurangi risiko pasar atas 

saham perusahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga pasar saham 

perusahaan. Manajer berpikir bahwa investor akan membayar lebih banyak 

untuk perusahaan dengan aliran perataan laba (Ronen dan Sadan, 1981). Hal 

ini disebabkan dengan adanya tren income smoothing, akan menimbulkan 

penilaian berupa risiko yang rendah. Semakin tinggi variabilitas earning 

perusahaan, maka semakin kuat dorongan bagi manajemen untuk meratakan 

laba perusahaannya (Beattie et al., 1994) 

Gordon (1964) dalam Salno dan Baridwan (2000) menjelaskan bahwa 

kepuasan para pemegang saham meningkat dengan adanya pertumbuhan laba 

perusahaan yang stabil. Beidleman (1973) percaya bahwa perataan laba 

dilakukan oleh para manajer untuk mengurangi fluktuasi covariance dari 

market return sehingga secara tidak langsung income smoothing dapat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 5 

memperluas pasar saham dan seharusnya ada pengaruh yang baik terhadap 

nilai saham perusahaan.  

Hasil penelitian Michelson et al. (1995) yang menguji 500 saham yang 

ada di Standard & Poor’s 500 dapat menyimpulkan bahwa perusahaan-

perusahaan besar di Amerika Serikat  yang melakukan perataan laba memiliki 

return tahunan rata-rata dan risiko yang lebih rendah secara signifikan 

daripada perusahaan yang tidak melakukan perataan laba. Bertentangan 

dengan hasil penelitian Michelson et al. tersebut, Salno dan Baridwan (2000) 

yang mengambil sampel perusahaan publik di pasar modal Indonesia 

menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan return dan risiko antara perusahaan 

perata laba dan bukan perata laba. Lebih lanjut Nasir, et al. (2002) dalam 

penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa tindakan income smoothing 

mempengaruhi return dan risiko saham  perusahaan-perusahaan publik di 

BEJ. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan antara risiko pasar saham 

perusahaan perata laba dengan bukan perata laba, sesuai dengan hasil 

penelitian Salno dan Baridwan (2000). Sedangkan untuk return saham 

perusahaan perata laba ada perbedaan yang signifikan dengan return saham 

perusahaan bukan perata laba. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Michelson, et al. (1995). 

Adanya perbedaan antara hasil penelitian Salno dan Baridwan  (2000) 

dengan Nasir, et al. (2002) tersebut mendorong peneliti untuk menguji 

kembali pengaruh income smoothing terhadap return saham dan risiko pasar 

saham perusahaan publik di pasar modal Indonesia dan membandingkan 
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perbedaan return saham dan risiko pasar saham antara perusahaan perata laba 

dan bukan perata laba. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian 

Nasir, et al (2002) adalah bahwa Nasir, et al menggunakan laba sebelum pajak 

sebagai sasaran income smoothing, sedangkan dalam penelitian ini 

menggunakan laba setelah pajak dengan alasan bahwa laba tersebut lebih 

mencakup seluruh akibat tindakan income smoothing. Selain itu formula yang 

digunakan untuk menghitung return dan periode pengamatan yang diambil 

juga berbeda. 

 
  
B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka pokok 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah praktik income smoothing mempengaruhi return saham  

perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek jakarta. 

2. Apakah praktik income smoothing mempengaruhi risiko pasar saham 

perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

3.  Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara return saham 

perusahaan perata laba dengan bukan perata laba. 

4. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko pasar saham 

perusahaan perata laba dengan bukan perata laba. 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Temuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk dapat 

menguji dan menemukan bukti empiris, adanya: 
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1. Pengaruh praktik perataan laba terhadap return saham perusahaan publik 

yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

2. Pengaruh praktik perataan laba terhadap resiko pasar saham perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

3. Perbedaan yang signifikan antara return saham perusahaan perata laba dan 

bukan perata laba. 

4. Perbedaan yang signifikan antara risiko pasar saham perusahaan perata 

laba dan bukan perata laba. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari temuan penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 

1. BAPEPAM sebagai pengawas perdagangan saham pasar modal di 

Indonesia dalam membuat peraturan maupun kebijakan yang diperlukan 

khususnya berkaitan dengan full transparancy dan full disclosure atas 

laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten. 

2. Investor yang melakukan investasi di pasar modal sebagai masukan 

didalam pengambilan keputusan investasi serta dalam pengelolaan 

portofolio saham yang dimilikinya. 

3. Analis keuangan sebagai masukan informasi mengenai income smoothing 

(perataan laba) dalam analisis kinerja perusahaan publik di pasar saham 

Indonesia 
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4. Akademisi sebagai acuan dan tambahan literatur yang dapat membantu 

didalam perkembangan ilmu akuntansi khususnya yang berkaitan dengan 

income smoothing. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Guna merancang pengungkapan penelitian yang mudah dipahami dan 

lengkap, maka dalam penelitian ini akan disajikan dengan alur pembahasan 

sebagai berikut : 

 
BAB I  : PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

penelitian. 

 
BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka, review penelitian 

terdahulu yang relevan dan mendukung penelitian, kerangka pemikiran 

dan hipotesis penelitian. 

 
BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi: 

ruang lingkup penelitian, pemilihan populasi dan sampel, sumber data, 

teknik pengumpulan data, pengukuran variabel yang diteliti dan teknik 

analisis data. 

 
BAB IV : ANALISIS DATA 
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Bab ini menguraikan analisis data dan interpretasi dari hasil analisis 

serta pembahasan tentang penelitian yang dilakukan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang hasil akhir penelitian yang berupa 

kesimpulan, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian 

berikutnya. 

 

 

 

 
Income smoothing merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

manajemen secara sukarela untuk mengurangi fluktuasi laba yang 
dilaporkan dengan memanipulasi variabel-variabel (akuntansi) semu atau 
transaksi (riil) sejauh yang dimungkinkan oleh prinsip akuntansi yang 
diterima umum (PABU).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
praktik income smoothing terhadap return saham dan risiko pasar saham 
pada perusahaan-perusahaan publik yang terdaftar di BEJ serta apakah 
terdapat perbedaaan yang signifikan return saham dan risiko pasar saham 
antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di BEJ 
selama tahun 1998-2001 yang berjumlah 316 perusahaan. Jumlah sampel 
yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah 98 perusahaan yang diambil 
dengan metode purposive sampling. Sebanyak 28 perusahaan atau 29% dari 
sampel diindikasikan sebagai perusahaan perata laba dan 70 perusahaan 
atau 71% dari sampel sebagai perusahaan bukan perata laba. Praktik 
income smoothing diindikasikan dengan menggunakan indeks eckel yang 
bernilai kurang dari 1. 

Hasil pengujian normalitas data dengan One-Sample Kolmogorov-
Smirnov test menunjukkan bahwa kedua variabel dependen yaitu return 
saham dan risiko pasar saham berdistribusi normal sehingga pengujian 
hipotesis untuk kedua variabel tersebut menggunakan regresi linier 
sederhana dan t-test. Hasil pengujian regresi linier sederhana menunjukkan 
bahwa tidak terdapat pengaruh praktik income smoothing terhadap return 
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saham dan risiko pasar saham pada perusahaan-perusahaan publik di BEJ. 
Adapun hasil pengujian independen t-test menyimpulkan bahwa terdapat 
perbedaan yang signifikan return saham perusahaan perata laba dan 
perusahaan bukan perata laba. Sedangkan untuk risiko pasar saham 
perusahaan perata laba tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan 
risiko pasar saham perusahaan bukan perata laba. 

BAB IV 

ANALISIS HASIL PENELITIAN 
 

Pada bab ini akan membahas analisis hasil penelitian yang meliputi hasil 

analisis statistik deskriptif, hasil pengujian normalitas data, dan hasil pengujian 

hipotesis. Analisis terhadap hipotesis menggunakan program komputer SPSS for 

windows versi. 10. 

 
A. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Ringkasan hasil analisis deskriptif yang terdiri dari rata-rata dan 

distribusi frekuensi dari masing-nasing variabel yang diteliti untuk 98 

perusahaan yang menjadi sampel akan disajikan pada tabel IV.1 berikut ini.  

 

TABEL IV. 1 

HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF 

 
Keterangan Total 

Sampel 
Perata Laba Non Perata Laba 

Jumlah perusahaan  98 28 70 
Rata-rata untuk:    
· Return seluruh perusahaan 

pertahun 
0.056 0.036 0.064 

· Return tiap perusahaan 
pertahun 

 -0.029 hingga 0.104 -0.020 hingga 0.384 

· Risiko pasar (b) saham -0.820 -1.843 -0.411 
Distribusi frekuensi dari:    
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· Perusahaan Manufaktur 43 13 30 
· Perusahaan 

nonManufaktur 
55 15 40 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Tabel IV.1 diatas menunjukkan bahwa perusahaan sampel yang 

diklasifikasikan kedalam kelompok perusahaan perata laba dan bukan perata 

laba berdasarkan indeks Eckel dengan laba setelah pajak yang diuji sebagai 

sasaran income smoothing, terdapat 28 perusahaan yang melakukan income 

smoothing atau 29 % dari seluruh perusahaan sampel yang berjumlah 98 

perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan yang tidak melakukan income 

smoothing lebih banyak daripada perusahaan yang melakukan income 

smoothing yaitu sebanyak 70 perusahaan atau 71 % dari seluruh sampel. Hasil 

ini menyimpulkan adanya praktik income smoothing diantara perusahaan-

perusahaan yang terdaftar di BEJ. 

Tabel IV.1 diatas juga tampak bahwa rata-rata return saham seluruh 

perusahaan perata laba sebesar 0.036, sedangkan rata-rata return saham 

seluruh perusahaan bukan perata laba lebih tinggi, yaitu 0.064. Ini  

menunjukkan bahwa rata-rata return saham per tahun seluruh perusahaan 

perata laba ternyata lebih rendah daripada rata-rata return saham per tahun 

seluruh perusahaan bukan perata laba. Adapun rata-rata return per tahun tiap 

perusahaan perata bervariasi mulai dari –0.029 hingga 0.104. Nilai tersebut 

lebih rendah daripada rata-rata return per tahun tiap perusahaan bukan perata 

laba, yaitu terendah –0.020 hingga tertinggi 0.384.  

Dari tabel IV.1 diatas juga terlihat bahwa perusahaan yang melakukan 

praktik income smoothing paling banyak dilakukan oleh kelompok perusahaan 

50 
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non manufaktur sebanyak 15 perusahaan atau 54 % dari perusahaan perata 

laba dan 27 % dari 55 perusahaan non manufaktur yang menjadi sampel. 

B.  Hasil Pengujian Normalitas Data 

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan 

pengujian normalitas data. Pada penelitian ini untuk menguji normalitas data 

dari masing-masing variabel dependen dilakukan dengan menggunakan one-

sample Kolmogorov- Smirnov test dengan tingkat signifikansi (a) sebesar 5 % 

(0.05). Adapun hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel IV. 2 berikut ini. 

 
TABEL IV. 2 

HASIL PENGUJIAN NORMALITAS DATA 

Variabel Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan Distribusi 

Return 
0.062 > 0.05 Normal 

Risiko (b) 0.262 > 0.05 Normal 
Sumber: Hasil pengolahan data 

 
Tabel IV.2 diatas terlihat bahwa variabel return dan risiko (b) 

berdistribusi normal. Dengan demikian pengujian hipotesis untuk kedua 

variabel tersebut menggunakan t-test.  

 
C.  Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pertama dan kedua untuk mengetahui pengaruh 

praktik income smoothing terhadap return saham dan risiko pasar saham 

dalam penelitian ini dilakukan dengan regresi linier sederhana untuk masing-

masing variabel. Sedangkan pengujian hipotesis ketiga dan keempat untuk 
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mengetahui perbedaan secara signifikan return saham dan risiko pasar saham 

anta perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba dilakukan 

dengan independet sample t-test karena data yang akan diuji berdistribusi 

normal serta sampelnya independen (bebas). 

1. Pengujian Hipotesis Pertama (Ho1) 

Tabel IV. 3 dibawah ini menyajikan ringkasan hasil analisis regresi 

linier sederhana dengan laba yang diratakan (rata-rata laba setelah pajak) 

sebagai variabel bebasnya (independent) dan return saham sebagai variabel 

terikat (dependent). 

TABEL IV. 3 

HASIL ANALISIS REGRESI RETURN SAHAM DAN LABA YANG DIRATAKAN PADA PERUSAHAAN PERATA 
LABA 

 
  Hasil Kesimpulan 

Korelasi Pearson 0.263 Berhubungan lemah Korelasi 
Signifikansi 0.088 Secara nyata tidak berhubungan 
R 0.263 Berhubungan lemah Ringkasan  

Model R2 0.069 Hanya 6,9 % return saham dapat 
dijelaskan oleh variabel laba 
yang diratakan  

F hitung 1.928   
Anova Signifikansi 0.177 Laba yang diratakan tidak 

berpengaruh terhadap return 
saham 

Koefisien-
koefisien 

Signifikansi 0.177 Laba yang diratakan tidak 
berpengaruh terhadap return  
saham 

Sumber: Hasil Pengolahan data 

Tabel IV. 3 diatas terlihat bahwa besar hubungan antara variabel return 

saham dan laba yang diratakan pada perusahaan perata laba yang dihitung 

dengan koefisien korelasi hanya 0.263. Hal ini menunjukkan hubungan yang 
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lemah (mendekati 0) antara return saham dan laba yang diratakan. Arah 

hubungan yang positif (tidak ada tanda negatif pada angka 0.263) 

menunjukkan semakin besar laba yang diratakan maka semakin besar pula 

return saham. Namun dari uji  signifikansi korelasi yang diperoleh sebesar 

0.088 (> 0.05), berarti kedua variabel tersebut tidak secara signifikan saling 

berhubungan.  

Koefisien korelasi (R) yang tampak dari tabel IV.3 diatas sebesar 0.263 

atau <0.5 memperkuat kesimpulan bahwa hubungan sangat lemah antara 

return saham dan laba yang diratakan. Dari angka koefisien determinasi (R 

Square) yang  diperoleh sebesar 0.069 menjelaskan bahwa hanya 6,9 % return 

saham dapat dijelaskan oleh variabel laba yang diratakan. Sedangkan sisanya 

(100% - 6,9% = 93,1%) dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

Analisis Anova (analisis varians) ditujukan untuk mengetahui apakah 

kedua sampel (return saham dan laba yang diratakan) memiliki rata-rata yang 

sama. Dari uji Anova atau F test, didapat F hitung adalah 1,928 dengan tingkat 

signifikansi 0,177. Probabilitas sebesar >0,05 menunjukkan bahwa rata-rata 

kedua sampel tidak berbeda yang berarti laba yang diratakan tidak 

berpengaruh terhadap return saham. Dari analisis regresi tersebut diperoleh 

model regresi sebagai berikut. 

Y = 0.038 + 0.00000000348 X 

Dimana: 

Ø Y = Return saham 
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Ø X = Laba yang diratakan 

Ø Konstanta sebesar 0,038 menyatakan bahwa jika tidak ada laba yang 

diratakan, maka return saham sebesar Rp. 0,038  

Ø Koefisien regresi sebesar 0,00000000348 menyatakan bahwa setiap 

penambahan (karena tanda +) Rp. 1,- laba yang diratakan akan 

meningkatkan return saham sebesar Rp. 0,00000000348. 

Dengan uji signifikansi , diperoleh probabilitas sebesar 0.117 atau >0,05 

yang berarti bahwa laba yang diratakan dan konstanta tidak mempengaruhi 

return saham secara signifikan. Kesimpulan ini berbeda dengan kesimpulan 

yang dihasilkan oleh Nasir, et al. (2002). 

 
2.  Pengujian Hipotesis Kedua (Ho2) 

Tabel IV. 4 dibawah ini akan disajikan ringkasan hasil analisis regresi 

linier sederhana dengan laba yang diratakan sebagai variabel bebasnya 

(independent) dan risiko pasar saham sebagai variabel terikat (dependent). 

 

TABEL IV. 4 

HASIL ANALISIS REGRESI RISIKO PASAR SAHAM DAN LABA YANG DIRATAKAN PADA PERUSAHAAN 
PERATA LABA 

 
  Hasil Kesimpulan 

Korelasi Pearson -0.026 Berhubungan sangat lemah Korelasi 
Signifikansi 0.447 Secara nyata tidak berhubungan 
R 0.026 Berhubungan sangat lemah Ringkasan  

Model R2 0.001 Hanya 0,1 % risiko pasar saham 
dapat dijelaskan oleh variabel 
laba yang diratakan  

 F hitung 0.018  
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Anova Signifikansi 0.894 Laba yang diratakan tidak 
berpengaruh terhadap risiko pasar 
saham 

Koefisien-
koefisien 

Signifikansi 0.894 Laba yang diratakan tidak 
berpengaruh terhadap risiko pasar  
saham 

Sumber: Hasil Pengolahan data 

Tabel IV. 4 diatas tampak bahwa besarnya hubungan antara variabel 

return saham dan laba yang diratakan pada perusahaan perata laba yang 

dihitung dengan koefisien korelasi hanya 0.026. Hal ini menunjukkan 

hubungan yang sangat lemah (mendekati 0) diantara risiko pasar saham dan 

laba yang diratakan. Arah hubungan yang negatif (terdapat tanda negatif pada 

angka 0.026) menunjukkan bahwa semakin besar laba yang diratakan maka 

semakin kecil risiko pasar saham pada perusahaan perata laba. Namun dari uji  

signifikansi korelasi yang diperoleh sebesar 0.447 (> 0.05), berarti kedua 

variabel tersebut tidak secara signifikan saling berhubungan.  

Koefisien korelasi (R) yang tampak dari tabel IV.4 diatas sebesar 0.26 

atau <0.5 memperkuat kesimpulan bahwa hubungan sangat lemah antara 

risiko pasar  saham dan laba yang diratakan bahkan cenderung tidak ada 

hubungan. Dari angka koefisien determinasi (R Square) yang  diperoleh 

sebesar 0.001 menjelaskan bahwa hanya 0,1 % return saham dapat dijelaskan 

oleh variabel laba yang diratakan. Sedangkan sisanya (100% - 0,1% = 99,9%) 

dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Dari uji Anova atau F test, didapat F hitung sebesar 0,018 dengan 

tingkat signifikansi 0,894. Dengan probabilitas >0,05, menunjukkan rata-rata 

kedua sampel tidak berbeda yang berarti laba yang diratakan tidak 
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berpengaruh terhadap risiko pasar saham. Dari analisis regresi tersebut 

diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. 

Y = -1,755 - 0.0000000409 X 

 

Dimana: 

Ø Y = Risiko pasar (beta) saham 

Ø X = Laba yang diratakan 

Ø Konstanta sebesar 1,755 menyatakan bahwa jika tidak ada laba yang 

diratakan, maka risiko saham sebesar Rp. 1,755 

Ø Koefisien regresi sebesar 0,0000000409 menyatakan bahwa setiap 

pengurangan (karena tanda -) Rp. 1,- laba yang diratakan akan 

menurunkan risiko pasar saham sebesar Rp. 0,00000000348. 

Dengan uji signifikansi , diperoleh probabilitas sebesar 0.894 atau >0,05 

yang berarti bahwa laba yang diratakan dan konstanta tidak mempengaruhi 

risiko pasar saham secara signifikan. Hasil kesimpulan ini juga tidak konsisten 

(berbeda) dengan hasil yang dicapai oleh Nasir, et al. (2002). 

 
3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga dan Keempat (Ho3 dan Ho4) 

Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan rata-rata return saham 

perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba dengan 

menggunakan uji independent sampel t-test. Ringkasan hasil pengujian 

hipotesis ketiga dan keempat dapat dilihat pada tabel IV. 5 berikut ini. 
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TABEL IV. 5 

HASIL PENGUJIAN INDEPENDENT T-TEST 

 
 

Variabel t-hitung Sig.(2-tailed) Keterangan Ho 

Return 
-2.151 0.034 a<0,05 Ditolak 

Risiko (beta) -1.244 0,217 a>0,05 Diterima 
  Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dari tabel IV. 5 diatas terlihat bahwa t-hitung untuk return saham 

dengan equal variances assumed  (diasumsikan kedua varians sama) sebesar    

-2.151 dengan probabilitas 0.034 atau <0,05, berarti bahwa Ho ditolak atau 

kedua rata-rata return saham perusahaan perata laba dan perusahaan bukan 

perata laba berbeda secara signifikan. Kesimpulan ini sesuai dengan hasil 

penelitian Michelson, et al. (1995) dan Nasir, et al. (2002). 

Adapun t-hitung untuk risiko pasar saham (beta) dengan asumsi kedua 

varians sama adalah –1.244 dengan probabilitas 0.217. Oleh karena 

probabilitas yang dihasilkan >0,05 maka Ho diterima yang berarti kedua rata-

rata risiko pasar saham perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata 

laba tidak berbeda secara signifikan. Meskipun rata-rata risiko pasar saham 

perusahaan perata laba (-1,806) lebih rendah daripada rata-rata risiko pasar 

saham perusahaan bukan perata laba (-0.411), namun berdasarkan uji t-test 

diatas ternyata perbedaan tersebut tidak signifikan. Kesimpulan ini konsisiten 

dengan kesimpulan yang diperoleh oleh Nasir, et al. (2002).  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 19 

 

BAB V 
PENUTUP 

 

Pada bab terakhir ini akan diuraikan mengenai kesimpulan, keterbatasan, 

saran, dan implikasi dari hasil penelitian ini. 

 
A.  Kesimpulan  

Penelitian ini menguji sampel sebanyak 98 perusahaan yang terdiri dari 

28 perusahaan perata laba atau  29% dari sampel dan 70 perusahaan bukan 

perata laba atau 71% dari keseluruhan sampel. Dari 28 perusahaan perata laba, 

sebanyak 15 perusahaan non manufaktur yang melakukan income smoothing. 

Hasil pengujian normalitas data menunjukkan bahwa  variabel yang akan diuji 

berdistribusi normal sehingga pengujian signifikansinya menggunakan uji 

regresi linier sederhana dan t-test. Pengujian regresi linier sederhana dilakukan 

untuk mengetahui pengaruh praktik income smoothing terhadap return saham 

dan risiko pasar saham. Sedangkan pengujian independent sample t-test 

dilakukan untuk mengetahui perbedaan rata-rata return saham dan rata-rata 

risiko pasar saham perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba. 

Beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Terdapat indikasi praktik income smoothing pada perusahaan-perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. 

2. Pengujian hipotesis pertama menghasilkan kesimpulan untuk menerima 

hipotesis nul (Ho). Ini berarti bahwa praktik income smoothing tidak 

60 
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mempengaruhi return saham perusahaan perata laba secara signifikan. 

Hasil ini tidak konsisten dengan hasil yang diperoleh Nasir, et al. (2002) 

yang dapat membuktikan adanya pengaruh praktik income smoothing 

terhadap return saham perusahaan perata laba. 

3. Pengujian hipotesis kedua menghasilkan kesimpulan untuk menerima 

hipotesis nul. Ini berarti praktik income smoothing tidak mempengaruhi 

risiko pasar saham perusahaan perata laba secara signifikan. Kesimpulan 

ini juga tidak konsisten dengan hasil penelitian Nasir, et al. (2002). 

4. Pengujian hipotesis ketiga menghasilkan kesimpulan untuk menolak 

hipotesis nul. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang signifikan antara 

return saham perusahaan perata laba dan return saham perusahaan bukan 

perata laba. Kesimpulan ini konsisten dengan hasil penelitian Michelson, 

et al. (1995) dan Nasir, et al. (2002) yang menyatakan bahwa rata-rata 

return saham perusahaan perata laba lebih rendah secara signifikan dengan 

rata-rata return saham perusahaan bukan perata laba. 

5. Pengujian hipotesis keempat menghasilkan kesimpulan untuk menerima 

hipotesis nul. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antara rata-rata risiko pasar saham perusahaan perata laba dan rata-rata 

risiko pasar saham perusahaan bukan perata laba. Kesimpulan ini sesuai 

dengan hasil yang diperoleh Salno dan Bariwan (2000) dan Nasir, et al. 

(2002) yang menyatakan bahwa antara perusahaan perata laba dan 

perusahaan bukan perata laba tidak ada perbedaan risiko pasar saham 

secara signifikan. 
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B.  Keterbatasan  

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Adapun 

keterbatasan penelitian ini yang dapat diungkapkan adalah sebagai berikut. 

1. Data laba yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laba tahunan. 

Hal ini disebabkan sulitnya memperoleh laporan keuangan bulanan, 

sedangkan laporan keuangan yang dikeluarkan umumnya adalah laporan 

keuangan tahunan. Akan lebih baik apabila laba yang dipakai adalah laba 

bulanan sehingga dalam memperhitungkan pengaruhnya terhadap return 

saham dan risiko pasar saham akan diperoleh hasil yang lebih teliti. 

2. Penelitian ini tidak memperhatikan pengaruh dikeluarkannya Standar 

Akuntansi Keuangan dan peraturan perpajakan yang baru selama periode 

penelitian sehingga adanya perubahan Standar Akuntansi Keuangan dan 

peraturan perpajakan yang baru dapat mempengaruhi besarnya laba bersih 

setelah pajak perusahaan yang dijadikan tujuan praktik income smoothing.  

3. Rentang waktu yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu hanya selama 

empat tahun terlalu singkat jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya dan belum cukup untuk menarik kesimpulan yang pasti. 

4. Penggunaan klasifikasi model Eckel (1981) mungkin berpengaruh 

terhadap kesimpulan penelitian. Kesederhanaan kriteria dan proses 

klasifikasi sampel menjadi perata laba dan bukan perata laba dapat 

mengaburkan sisi metodologi penelitian yang berkaitan dengan isu income 

smoothing, seperti pisah batas (cut off), rasio CV laba dibandingkan CV 
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penjualan bersih yang wajar untuk mengklasifikasikan sampel, 

menentukan outlier, dan sebagainya. 

 
C.  Saran 

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi 

keterbatasan yang ada dalam penelitian ini dengan mengembangkan beberapa 

hal berikut ini. 

1. Apabila memungkinkan, laba yang dipakai untuk tujuan income smoothing 

adalah laba bulanan dari laporan keuangan bulanan sehingga hasil yang 

diperoleh akan dapat lebih teliti atau jika dimungkinkan, menggali data 

langsung dari manajer perusahaan atau pihak ketiga seperti akuntan 

publik, dengan demikian dapat mengindikasikan seluruh kemungkinan 

praktik income smoothing.  

2. Hendaknya perlu dipertimbangkan adanya perubahan Standar Akuntansi 

Keuangan dan peraturan perpajakan yang dapat mempengaruhi laba 

sebagai sasaran income smoothing. 

3. Jika memungkinkan rentang waktu untuk periode penelitian lebih 

diperpanjang sehingga diharapkan hasil yang didapat lebih baik dan teliti. 

4. Apabila jumlah sampel memungkinkan, penelitian selanjutnya untuk 

mengklasifikasikan perata laba dan tidak sebaiknya menggunakan model 

klasifikasi yang lain (misalnya model Michelson, 1995 atau lainnya). 

5. Jika dimungkinkan, penelitian dapat dikembangkan pada perbandingan 

income smoothing di BEJ dan bursa lainnya. 
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D.  Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disusun 

beberapa implikasi berikut ini.  

1. Bagi investor dalam melakukan perencanaan investasi, sebaiknya tidak 

langsung percaya dengan laporan keuangan yang dikeluarkan oleh 

manajemen perusahaan. Bukan hanya laba perusahaan yang menjadi pusat 

perhatian, namun perlu dicermati pula keadaan keuangan perusahaan, 

kecenderungan pertumbuhan, dan efisiensi operasionalnya dengan 

memeriksa laporan keuangan perusahaan secara historis dan 

memperhitungkan rasio-rasio keuangannya. 

2. Disamping  performance perusahaan, investor juga perlu memperhatikan 

keadaan pasar, arah kebijakan pemerintah, dan ekonomi pada umumnya, 

bahkan kondisi politik dan keamanan, sehubungan dengan risiko pasr 

saham yang dihadapi. 

3. Dalam berinvestasi, investor bisa menggunakan sistem portofolio untuk 

menekan risiko saham. Dengan pemilihan beberapa jenis saham 

diharapkan unsystematic risk yang ditanggung akan berkurang, meskipun 

systematic risk (risiko pasar atau risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor 

makro) tidak bisa dikurangi. 

4. Bagi akuntan publik dan akuntan internal perusahaan, mereka dapat 

memainkan peranan yang penting dalam menghilangkan praktik 

manipulasi laporan keuangan. Akuntan perlu mengembangkan laporan 

keuangan yang tepat waktu dan tidak dapat diragukan. Manajer harus 
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dirangsang untuk memberi laporan tentang kesehatan perusahaan jangka 

panjang. 

5. Informasi non-keuangan perlu dimasukkan dalam sistem informasi untuk 

mengurangi atau menghilangkan praktik manipulasi laporan keuangan. 

Sehingga informasi keuangan dan non-keuangan menjadi sumber utama 

informasi dalam proses pengambilan keputusan. 
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