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PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sarana komunikasi yang berguna sebagai penghubung pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap perusahaan, baik pihak eksternal (pemegang saham, 

kreditur, pemerintah, dan sebagainya) maupun pihak internal (manajemen) adalah 

laporan keuangan. Secara umum, semua bagian dari laporan keuangan yang 

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

dan catatan atas laporan keuangan adalah keseluruhan laporan keuangan yang 

disajikan oleh suatu perusahaan.  

Belkoui (1993) memberikan pendapat bahwa laporan keuangan merupakan 

sarana informasi penting yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan apa 

yang telah dilakukan oleh manajemen terhadap sumber daya yang dimiliki oleh 

perusahaan, dan dari informasi laporan keuangan tersebut salah satu parameter 

penting yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah informasi 

laba, karena ada kecenderungan laba yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lebih 
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diperhatikan oleh pengguna laporan keuangan dan situasi tersebut disadari oleh 

manajemen. Informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam 

menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen, dan informasi laba 

membantu pemilik atau pihak lain dalam melakukan penaksiran atas earnings 

power perusahaan  di masa yang akan datang. 

Pihak manajer perusahaan biasanya memiliki informasi internal 

perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat untuk mengetahuinya 

dibanding pihak-pihak eksternal perusahaan seperti kreditur maupun investor, hal 

tersebut menimbulkan asimetri informasi dalam hubungan keagenan kedua pihak. 

Keadaan tersebut membuat manajer lebih fleksibel dalam menggunakan informasi 

yang diketahuinya dan dimilikinya untuk usaha memaksimalkan kepentingannya, 

seperti secara sistematis mempengaruhi laporan laba dari tahun ke tahun agar 

perubahan yang terjadi tidak terlalu mencolok. 

Perataan laba dianggap suatu tindakan yang umum dilakukan untuk 

menciptakan suatu aliran laba yang stabil selama sejumlah periode tertentu atau 

dalam satu periode. Oleh sebab itu perataan laba (income smoothing) dapat 

diartikan sebagai cara yang dilakukan pihak manajemen dengan asimetri 

informasi yang dimilikinya untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan 

dalam mencapai target yang direncanakan baik secara artificial (lewat metode 

akuntansi) atau secara real (lewat transaksi).  

Menurut Ronen dan Sadan (1975) dalam Surifah (1999) perataan laba 

dapat melalui beberapa dimensi perataan laba yaitu (1) perataan laba melalui 

kejadian dan atau pengakuan suatu peristiwa. (2) perataan laba melalui alokasi 
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selama periode tertentu, (3) perataan laba melalui klasifikasi. Dilakukannya 

tindakan perataan laba ini biasanya untuk mengurangi pajak, meningkatkan 

kepercayaan investor yang beranggapan bahwa laba yang stabil akan 

mempengaruhi kebijakan deviden yang stabil, dan menjaga hubungan antara 

manajer dengan pekerja untuk mengurangi gejolak tuntutan kenaikan upah/gaji 

bila diketahui kenaikan laba dalam laporan laba cukup tajam.  

 Moses (1987) membuktikan bahwa faktor yang berpengaruh adalah 

ukuran perusahaan, kebijakan pemberian bonus, harga saham dan pengaruh 

perubahan kebijakan akuntansi terhadap laba. Albrecht dan Richardson (1990) 

membuktikan bahwa ukuran perusahaan dan sektor ekonomi berpengaruh pada 

tindakan yang sama. Ashari (1994) menemukan bukti empiris bahwa ukuran 

perusahaan, profitabilitas, nasionalitas, jenis industri dan leverage operasi 

berpengaruh pada tindakan perataan laba di Singapura. Dechow et al., (1996) 

mengidentifikasi bahwa leverage faktor, reputasi auditor, dan jumlah dewan 

direksi sebagai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap manipulasi laba.  

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang telah dilakukan oleh Ashari  

(1994) dengan perbedaannya meliputi jumlah dan jenis variabel yang digunakan 

yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage faktor. Perbedaan selanjutnya 

adalah sampel yang dipakai merupakan perusahaan-perusahaan yang terdaftar di 

pasar modal Indonesia. Berdasar uraian di atas penelitian ini diberi judul: 

“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba 

(Income Smoothing) Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia”. 
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B. Perumusan dan Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan uraian sebelumnya, maka permasalahan pokok yang akan 

diteliti adalah: apakah ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage faktor 

perusahaan secara serentak maupun individu berpengaruh terhadap tindakan 

perataan laba pada perusahaan-perusahaan yang go public di Indonesia? 

Untuk lebih memusatkan penelitian pada pokok permasalahan serta untuk 

mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan 

interpretasi terhadap kesimpulan yang dihasilkan, maka dalam penelitian ini 

dilakukan pembatasan bahwa faktor-faktor yang diteliti adalah faktor ukuran 

perusahaan, profitabilitas dan leverage faktor perusahaan. Selain faktor-faktor 

tersebut masih banyak faktor-faktor lain yang telah diteliti oleh beberapa peneliti 

dan tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Hal ini dikarenakan pertimbangan 

ketersediaan data. 

 

C. Tujuan Penelitian 

   Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan leverage faktor perusahaan secara serentak  maupun individu 

berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan go public di 

Indonesia. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi dalam 

menjelaskan secara empiris faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

praktik manipulasi laporan keuangan. 

2. Bagi para akademisi dan peneliti dapat digunakan sebagai bahan informasi 

dan bahan pengembangan untuk penelitian selanjutnya, serta sebagai 

penambah khasanah baca bagi mahasiswa. 
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E. SISTEMATIKA PENULISAN 

Bab  I.  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan dan pembatasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

Bab  II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi pendapat-pendapat, temuan hasil-hasil penelitian 

terdahulu, perumusan hipotesis.dan informasi yang lain yang akan 

membentuk kerangka teori yang berguna untuk menyusun penelitian 

ini. 

Bab III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menampilkan cara yang dipilih untuk memperoleh jawaban 

atas permasalahan yang diajukan. Populasi, sampel, tehnik 

pengumpulan data, analisa data dan pengujian hipotesis adalah 

merupakan metode yang berperan sebagai kerangka operasional. 

Bab IV. ANALISA DAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi penyajian dan analisis data. Pada bab ini Peneliti 

menyajikan dan menjelaskan hasil pengumpulan serta analisis data, 

dan sekaligus merupakan jawaban atas hipotesis yang telah 

dikemukakan pada bab sebelumnya. 

Bab V. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI 
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Bab ini merupakan bagian terakhir dari laporan penelitian ini, yang 

berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi hasil penelitian.  

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

   

A. Perataan Laba Dilihat dari Pandangan Teori Agensi  

 Meckling dan Jensen (1976) dalam Surifah (1999) mendefinisikan hubungan keagenan 

(agency relationship) merupakan suatu kontrak antara dua atau lebih personal (prinsipal) yang 

mengikutsertakan pihak lain (agen) untuk melakukan tugas-tugas termasuk wewenang dalam 

pengambilan keputusan atas kepentingan prinsipal. Tetapi karena kedua belah pihak dalam 

hubungan keagenan ini termotivasi atas kepentingan masing-masing maka akan menimbulkan 

konflik kepentingan diantara keduanya. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk 

mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat, sedangkan agent termotivasi 

untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya, antara lain dalam hal 

memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi, sehingga dapat dipastikan agen 

tidak selalu bertindak sesuai kepentingan prinsipal.  

Principal tidak memiliki informasi yang mencukupi tentang kinerja agent. Agent 

mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan 

secara keseluruhan. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan 

dirinya sendiri, mengakibatkan agent memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya 

untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui principal. Asimetri informasi 

dan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk 

menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada principal, terutama jika informasi tersebut 

berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. 

Salah satu topik utama dalam hubungan keagenan adalah konflik 

kepentingan  antara manajer, pemegang saham, kreditur, pemerintah, serikat 
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pekerja / karyawan yang berusaha memaksimumkan pemenuhan kepentingan 

masing-masing yang seringkali berseberangan satu dengan yang lain.  Masalah 

yang timbul dalam hubungan keagenan oleh Eisenhardt (1989) dalam Zuhro 

(1996) dibagi menjadi dua, yaitu (1) adanya perbedaan tujuan (goals) antara agen 

dan prinsipal, (2) adanya kesulitan (biaya yang besar) dalam mengawasi tindakan 

yang dilakukan untuk agen, karena prinsipal tidak mengetahui apakah tindakan 

yang dilakukan oleh agen itu tepat dan perbedaan sikap antara agen dengan 

prinsipal terhadap resiko yang dapat menimbulkan perbedaan preferensi tindakan.  

 Hubungan principal dan agent sering ditentukan oleh angka akuntansi. Hal ini memacu 

agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana 

untuk memaksimalkan kepentingannya. Ada kecenderungan bahwa pihak-pihak yang mempunyai 

konflik dengan manajer lebih memperhatikan besarnya laba perusahaan (Eisenhardt: 1989) dalam 

Surifah (1999). Untuk mengurangi banyaknya konflik kepentingan yang timbul, manajer akan  

melakukan disfunctional behavior dalam bentuk manipulasi laba dimana salah satunya adalah 

perataan laba perusahaan untuk memelihara hubungan baik dengan pemegang saham, pemerintah, 

dan karyawan.  

  

B. Perataan Laba (Income Smoothing)  

Koch (1981) dalam Surifah (1999) memberikan pengertian bahwa 

perataan laba merupakan suatu sarana yang digunakan manajemen untuk 

mengurangi variabilitas urut-urutan pelaporan penghasilan relatif terhadap 

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

variabel (akuntansi) semu atau transaksi riel. 

Jadi perataan laba yang secara sengaja dilakukan oleh manajemen untuk 

mengurangi variasi laba yang dilaporkan dengan menggunakan variabel akuntansi 
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dan transaksi tersebut merupakan salah satu bentuk manipulasi laba. Tindakan ini 

dilakukan dalam batas-batas Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) 

(Davidson: 1987) dalam Beattie et. al. (1994). 

Perataan laba menurut Dascher dan Malcom (1970) dalam Surifah (1999) 

dapat dilakukan melalui real smoothing yaitu yang berkenaan dengan transaksi 

sesungguhnya yang dilakukan atau tidak dilakukan berdasarkan pengaruh 

transaksi tersebut terhadap penghasilan, dan artificial smoothing yaitu yang 

berkenaan dengan prosedur akuntansi yang diterapkan untuk menggeser biaya dan 

atau pendapatan dari periode yang satu ke periode yang lain.  

Perataan laba oleh Eckel (1981) dibagi menjadi tiga tipe  yaitu Natural 

smoothing menunjukkan bahwa aliran laba smooth tanpa adanya tindakan 

kesengajaan oleh manajemen. Real smoothing menunjukkan tindakan manajemen 

untuk mengontrol kejadian-kejadian ekonomi yang berpengaruh terhadap aliran 

laba dan selanjutnya berpengaruh terhadap aliran kas perusahaan. Artificial 

smoothing merupakan manipulasi yang dilakukan manajemen untuk membuat 

smooth aliran laba dengan menggunakan variabel akuntansi. Artificial smoothing 

tidak didasari oleh kejadian-kejadian ekonomi atau tidak mempengaruhi aliran 

kas, tetapi menggeser biaya atau laba dari periode satu ke periode selanjutnya atau 

sebaliknya. 

Menurut Ronen dan Sadan (1975) dalam Surifah (1999), income smoothing 

dapat ditinjau dari beberapa dimensi: 

1. Perataan penghasilan melalui pengakuan terhadap munculnya suatu 

kejadian. 
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 Pemilihan metode akuntansi mempengaruhi perilaku manajemen 

untuk memperluas definisi kejadian sehingga dapat memanipulasi 

penghasilan, penghasilan dapat diakui pada saat terjadi transaksi penjualan 

atau pada saat penyelesaian suatu produk. 

2. Perataan melalui alokasi kelebihan waktu.  

Pengakuan peristiwa atau kejadian dipengaruhi oleh periode 

kuantifikasi kejadian / peristiwa tersebut, seperti pengakuan biaya untuk 

pengembangan dan pelatihan pegawai sebagai beban pada periode 

bersangkutan kemudian diamortisasi.   

3. Perataan melalui klasifikasi (Classificatory Smoothing). 

Manajemen dapat mengklasifikasikan penghasilan dan biaya 

diantara pos ordinary dan pos extraordinary, sehingga dapat mengurangi 

variabilitas penghasilan antar periode.  

 

 

C. Faktor-faktor yang Mendorong Terjadinya Income Smoothing 

1. Bentuk kompensasi manajer.  

Manajer perusahaan yang merencanakan adanya bonus pada periode 

yang bersangkutan akan cenderung menggunakan metode akuntansi yang 

dapat menaikkan pendapatan yang dilaporkan dengan harapan memperoleh 

jumlah bonus yang besar. Dalam perencanaan bonus tahunan, Jesen dan 

Murphy (1990) dalam Surifah (1999) menyatakan bahwa sebagian besar 

penentuan kompensasi eksekutif adalah laba. 

2. Pertimbangan pajak.  
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Pertimbangan pajak menjadi motivasi earnings management yang 

paling nyata. Berbagai metode akuntansi digunakan dengan tujuan 

penghematan pajak pendapatan. Perencanaan laba dengan memperhitungkan 

aturan-aturan perpajakan yang berlaku dapat mengurangi jumlah pajak 

terhutang dan atau mengatur waktu pajak terhutang. 

3. Angka akuntansi merupakan bagian integral dari berbagai kontrak 

perusahaan.  

Sebagaimana dinyatakan oleh beberapa peneliti bahwa angka 

akuntansi merupakan bagian integral dari kontrak formal dan informal 

perusahaan (Christie, 1990 dalam Surifah, 1999) sehingga mendorong 

manajemen untuk memperbaiki angka akuntansi, seperti: 

 

 

 

- Kontrak perusahaan dengan eksekutif. 

Apabila kinerja laba perusahaan jelek maka untuk 

memperbaikinya kemungkinan besar perusahaan akan mengganti 

CEO-nya. Weisbach (1988) dalam Surifah (1999). 

- Kontrak manajer dan shareholder.  

Angka akuntansi yang dilaporkan berperan signifikan sebagai 

proxy (wakil) ketidaksepakatan manajer dan shareholder. Secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa ancaman pengambilalihan perubahan 

kepemimpinan manajemen akan meningkat apabila perusahaan 
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mengalami kinerja laba yang jelek dan hasil saham yang turun (Palepu, 

1986; Morck, et al 1988), dalam Surifah (1999). 

- Kontrak perusahaan dengan pemberi pinjaman.  

Data keuangan seringkali menjadi pertimbangan dilakukannya 

suatu kontrak pinjaman, gunanya agar dapat dianalisa dengan 

menggunakan berbagai rasio, seperti debt-to-equity ratio, rasio 

likuiditas, leverage dan sebagainya. 

4. Perusahaan dalam proses tuntutan ganti rugi di pengadilan. 

Manajer perusahaan yang harus membayar tuntutan ganti rugi akan 

memilih melaporkan laba lebih rendah dengan harapan secara implisit dapat 

mempengaruhi besarnya ganti rugi dan biaya dalam proses pengadilan (Hall 

dan Stammerjohan, 1997) dalam Surifah (1999) 

Manajer yang termotivasi untuk melakukan tindakan perataan laba pada 

dasarnya ingin mendapatkan berbagai keuntungan ekonomis dan psikologis, yaitu: 

(a) mengurangi total pajak terutang, (b) meningkatkan kepercayaan diri manajer, 

(c) meningkatkan hubungan antara manajer dan karyawan dengan kemungkinan 

munculnya tuntutan kenaikan gaji dan upah, (d) siklus peningkatan dan penurunan 

penghasilan dapat ditandingkan dan gelombang optimisme dapat diperlunak 

(Hepworth ,1953) dalam Surifah (1999). 

 

D. Pendekatan Studi Income Smoothing 

 Pendekatan studi income smoothing (perataan laba) diklasifikasikan oleh 

Albrecht dan Richardson (1990) menjadi tiga pendekatan yaitu:  
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Pendekatan Klasik (The Classical Approach) 

 Secara umum pendekatan klasik dalam studi income smoothing 

menggunakan kerangka kerja konseptual pengujian hubungan antara variabel 

smoothing dan penggabungan terhadap variabilitas laba. Studi dengan pendekatan 

ini pada umumnya menggunakan model expectancy laba normalisasi seperti 

random walk model Moses (1987), Beattie et. al (1994). Penelitian ini 

menggunakan model trend waktu linier (liniar  time trend) seperti Barnea, Ronen 

dan Sadan (1975, 1976), model eksponensial (Dascher dan Malcolm, 1970  dalam 

Surifah, 1999) dan model-model lain. 

 Pendekatan klasik ini mendapat beberapa kritikan diantaranya oleh Eckel 

(1981) dan Imhoff (1977) yang berpendapat: (1) studi-studi ini secara khusus 

menggunakan model expentancy laba normalisasi. Model expentancy laba 

memiliki kelemahan apabila tidak secara tepat mendeskripsikan proses time series 

laba, maka kesimpulan yang dibuat dalam memasukkan variabel smoothing yang 

menghasilkan penurunan variabilitas laba kemungkinan merupakan fungsi dari 

variabel random. (2) pemusatan hanya pada satu variabel smoothing akan 

memungkinkan hasil kesimpulan yang bias karena dalam melakukan smoothing 

terdapat kemungkinan manajer menggunakan lebih dari satu variabel smoothing. 

(3) beberapa studi mengamati efek variabel smoothing hanya pada satu periode 

pelaporan saja tanpa mempertimbangkan efek intertemporal. Copeland (1968) 

berpendapat bahwa pada studi income smoothing cross sectional (satu periode) 

akan menghasilkan kesimpulan yang lemah. Copeland menyarankan dilakukannya 

studi income smoothing secara time series dengan memperhatikan pola perilaku 
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laba. Ronen dan Sadan (1981) dalam Albrecht dan Richarsond (1990) juga 

memberikan kritik terhadap studi sebelumnya mengenai tidak adanya model-

model perilaku (behavioral model) yang memprediksi mengapa perilaku income 

smoothing terjadi dan memprediksi bilamana income smoothing dilakukan. 

 

Pendekatan Variabilitas Laba (The Income Variability Approach) 

 Pendekatan variabilitas laba berusaha untuk memperbaiki metode 

penelitian yang dikembangkan oleh pendekatan klasik seperti penggunaan model 

expectancy laba dan memberikan kerangka kerja alternatif untuk mendeteksi 

adanya perilaku income smoothing. 

 Beberapa studi dengan pendekatan klasik secara umum menggunakan 

model prediksi laba yang naïve (Et = Et – 1) yaitu laba saat ini diprediksi sebesar 

laba periode sebelumnya. Beberapa peneliti menggunakan model trend waktu 

linier dalam penelitiannya. Salah satu elemen umum dari model expectancy 

adalah Et (laba pada saat t) yang merupakan fungsi dari waktu, tingkat 

pertumbuhan yang konstan. Imhoff (1977) dalam Eckel (1981) berpendapat 

bahwa aliran laba normal mungkin merupakan fungsi dari variabel independen 

lain, tidak hanya fungsi dari waktu. Dalam penelitiannya Imhoff berusaha 

memisahkan perilaku artificial smoothing dari counfounding effect real 

smoothing. Imhoff dalam Albrecht dan Richardson (1990) berpendapat bahwa 

pendapatan penjualan merupakan hasil aktivitas riil perusahaan, sehingga 

kemungkinan mencakup aktivitas real smoothing. 
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Metode yang ditawarkan Imhoff (dalam Eckel: 1981) adalah meregresikan 

laba dan penjualan terhadap waktu laba = α + β (waktu) dan penjualan = α + β 

(waktu), selanjutnya Imhoff medefinisikan variabilitas dengan ukuran R² dari 

setiap regresi. Sebagai contoh: jika R² penjualan sebagai fungsi waktu lebih besar 

dari R ² laba sebagai fungsi dari waktu (R²(s=f(t)) > (R²(I=f(t)) disimpulkan 

bahwa laba lebih bervariasi dibandingkan penjualan. Imhoff menetapkan dua 

kriteria untuk menentukan adanya perilaku smoothing: pertama, adanya hubungan 

yang lemah antara penjualan dan laba. Kedua, aliran smooth dan aliran penjualan 

bervariasi. Namun kriteria ini dikritik oleh Eckel (1981) karena mengandung 

kelemahan yaitu: tidak adanya pemisahan yang jelas (cutoff points) antara 

smoothing dan non smoothing yaitu seberapa smooth aliran laba yang smooth dan 

seberapa bervariasi aliran penjualan yang bervariasi serta seberapa lemah antara 

penjualan dan laba. 

 Kerangka kerja konseptual untuk memperbaiki metode Imhoff 

dikemukakan oleh Eckel (1981) dengan menggunakan perbandingan R² regresi 

penjualan dan laba terhadap waktu sebagai ukuran variabilitas dan kelemahan 

metode studi-studi dengan pendekatan klasik yang hanya memfokuskan pada satu 

variabel smoothing dan satu periode waktu pelaporan keuangan. 

 Kerangka kerja konseptual yang disusulkan oleh Eckel adalah perusahaan 

yang melakukan income smoothing memilih sejumlah ‘n’ variabel akuntansi 

sedemikian rupa hingga efek gabungan (joint effect) dari sejumlah ‘n’ variabel 

akuntansi tersebut meminimkan variabilitas laba yang dilaporkan. sebagai contoh: 

jika A adalah seperangkat variabel akuntansi yang digunakan oleh perusahaan, Si 
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menunjukkan satu dari sedemikian banyak kombinasi yang mungkin dari 

sejumlah variabel akuntansi, maka perusahaan akan berusaha: 

    n 
Meminimisasi = Si ≤ A    1    Σ   (xi, t- E (x))²     dimana x = laba tahunan   
      -----            t= waktu 
      N-1  t=1 
 
 

Kelemahan lain metode Imhoff (masih menurut Eckel: 1981) adalah 

mengasumsikan ketiga aliran laba yang smooth (naturally smoothed, real 

smoothed, artificial smoothed) satu sama lain saling terpisah (mutually exclusive). 

Sebaliknya Eckel secara eksplisit mengasumsikan ketiga tipe aliran laba yang 

smooth tidak saling terpisah. 

 Studi Eckel bertujuan untuk mengidentifikasi perilaku artificial 

smoothing. Menurut Eckel (1981) identifikasi terhadap adanya perilaku artificial  

smoothing tidak didasarkan pada variabilitas laba time series, melainkan lebih 

didasarkan pada apakah variabilitas laba merupakan fungsi dari tindakan yang 

dilakukan oleh manajemen secara sengaja untuk mengurangi variabilitas laba 

yang dilaporkan sehingga tidak mencerminkan realitas ekonomi suatu perusahaan. 

 Eckel (1981) mengajukan premis yang oleh yang didasarkan pada 

pembuatan formula untuk mendeteksi adanya perilaku artificial smoothing, yaitu: 

1. Laba merupakan fungsi linier dari penjualan:  

Laba =  penjualan – biaya variabel – biaya tetap. 

2. Rasio antara biaya variabel terhadap penjualan konstan. 

3. Biaya tetap konstan atau naik dari satu periode ke periode selanjutnya, tetapi 

tidak boleh menurun. 
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4. Penjualan kotor hanya dapat dipengaruhi oleh real smoothing, sehingga 

penjualan kotor tidak dapat dimanipulasi dengan artificial smoothing. 

Keempat premis tersebut menurut pendapat Eckel (1981) masih 

merupakan asumsi yang sifatnya apriori, sehingga masih terbuka kemungkinan 

dilakukan pengujian validitas premis secara empiris. Meskipun demikian, menurut 

Eckel premis tersebut secara umum mewakili fenomena di dunia nyata. 

Suatu perusahaan yang diidentifikasikan melakukan artificial income 

smoothing berdasarkan formula yang diusulkan oleh Eckel apabila perusahaan 

tersebut memiliki koefisien variasi perubahan penjualan time series lebih besar 

daripada koefisien variasi perubahan laba time series (CV∆S > CV∆I). 

 

Pendekatan Dual Ekonomi (The Dual Economy Approach) 

 Pendekatan studi income smoothing ini didasarkan pada dua karakteristik 

eksteren sektor  industri seperti yang dilakukan oleh Everitt dalam penelitiannya. 

Everitt (1969) dalam Albrecht dan Richardson (1990) membagi perekonomian 

Amerika menjadi dua sistem bisnis yaitu core dan periphery. Core industry 

memiliki karakteristik produktivitas tinggi, laba tinggi, penggunaan modal yang 

intensif dan menguasai pangsa pasar produk. Di sisi lain periphery industry 

memiliki karakteristik ukuran perusahaan kecil, intensitas penggunaan tenaga 

kerja yang tinggi. Peryphery sector dapat dikatakan memiliki tingkat 

ketidakpastian lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan core sector. 

Dengan menggunakan klasifikasi industri ini Albrecht dan Ricardson (1990) 
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membandingkan kecenderungan perilaku income smoothing antara kedua industri 

itu. 

 

E. Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Albrecht dan Richarson (1990) menyatakan tiga pendekatan dalam perataan laba : 

1. Pendekatan klasik yang melibatkan pengamatan atas hubungan antara 

pemilihan variabel perata laba dan pengaruhnya pada laba yang dilaporkan 

dalam melihat perataan laba. 

2. Pendekatan variabilitas laba membedakan perilaku perataan laba buatan dan 

sesungguhnya. Jadi dalam pendekatan ini yang diperhatikan adalah 

variabilitas dari obyek perataan laba.  

3. Pendekatan dual ekonomi mendasarkan pada dua karakteristik ekstern sektor 

industri, yaitu core dan periphery. 

Hasil penelitian yang dilakukan Albrecht dan Richardson (1990) tidak 

berhasil membuktikan bahwa terdapat perbedaan di antara perusahaan sektor core 

dan periphery di dalam kaitannya dengan perataan laba. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan variabilitas laba. 

Ronen dan Sadan (1981) dalam Albrecht dan Richarsond (1990) 

menyimpulkan bahwa perusahaan dalam industri yang berbeda akan meratakan 

laba mereka pada tingkatan yang berbeda. Tingkatan perataan laba yang tinggi 

ditemukan pada perusahaan yang bergerak di industri minyak dan gas bumi serta 

obat-obatan. Belkaoui (1984) juga memperoleh hasil yang sama dimana 

perusahaan yang bergerak pada sektor industri memiliki kecenderungan yang 
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lebih tinggi dalam melakukan perataan laba dibandingkan perusahaan yang 

bergerak pada sektor industri inti. 

Moses (1987) menemukan bahwa perataan laba dapat dihubungkan 

dengan ukuran perusahaan, perbedaan antara laba sesungguhnya dengan yang 

diharapkan dan ada tindakan rencana kompensasi bonus. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengidentifikasikan faktor-faktor yang dapat dihubungkan dengan perataan 

laba.  

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ashari (1994) dengan 

membandingkan antara perusahaan di Singapura dan Malaysia telah memberikan 

bukti secara empiris bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, nasionalitas, jenis 

industri dan leverage operasi mempunyai pengaruh terhadap tindakan perataan 

laba yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di kedua negara tersebut. 

Hasil penelitian Dechow et al., (1996) berhasil membuktikan bahwa faktor 

yang berpengaruh terhadap tindakan manipulasi laba adalah kebutuhan akan 

sumber dana eksternal perusahaan pada kos yang rendah dan menghindari 

restriksi (pembatasan) atas kontrak utang, yang salah satu proxy-nya adalah 

leverage faktor.  

Beattie dkk (1994) juga melakukan penelitian yang berkaitan dengan 

perataan laba di Inggris yang didasarkan pada pendekatan akuntansi positif. Yang 

menjadi fokus dalam penelitiannya adalah angka-angka akuntansi yang 

didasarkan pada properti statistik dan time-series tanpa merujuk pada rasional 

ekonomi. 

 

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



 20 

 

F. Kerangka Pemikiran 

                                      

              

                                                             Income Smoothing 

 

 

                   Asimetri Informasi                                                                           

                     (Agency Theory)                                                

Motivasi                                                               

                                                                                         

- Mendapat bonus 

                                                                                         

- Mencari sumber dana                                            

    Ekstern                                 Intern                            

- Penghematan pajak,                                                                                     

    Investor                                 Manajer                            

dsb                                                                                   

    Kreditur                                                                                                          

    Pemerintah                                                                                           

    dsb                                                                                                         
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             Laporan Keuangan 

             - Neraca 

             - Laporan laba rugi 

             - Laporan Arus Kas 

             - Laporan Laba Ditahan 

             - Catatan Laporan Keuangan 

 

Laporan keuangan yang biasanya terdiri atas 

neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, laporan 

laba ditahan, dan catatan laporan keuangan, 

merupakan sarana penghubung antara pihak internal 

perusahaan (manajer) dengan pihak eksternal 

perusahaan (investor, kreditur, pemerintah, dan 

sebagainya). Manajer sebagai pihak internal 

perusahaan mempunyai tanggung jawab dalam 

menyusun laporan keuangan yang akan dikeluarkan 
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karena manajer merupakan pihak yang paling 

mengetahui kinerja perusahaan. Manajer seringkali 

mempunyai informasi perusahaan yang sengaja 

disembunyikan (private information) yang tidak 

diungkap dalam laporan keuangan, terutama jika 

informasi tersebut berhubungan dengan kinerjanya 

atau kinerja perusahaan yang dipimpinnya. Hal ini 

berakibat menimbulkan terjadi ketidakseimbangan 

informasi (asimetri informasi) antara manajer sebagai 

pihak internal perusahaan dan pihak eksternal 

perusahaan. 

Terdapat bermacam-macam hal yang mendorong 

manajer berkaitan dengan pengukuran kinerjanya, baik 

kinerja perusahaan maupun kinerja individual dalam 

memimpin perusahaan. Motif pertama adalah motif 

untuk mendapatkan bonus. Motif ini berkaitan dengan 
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pengukuran kinerja individu manajer. Manajer selalu 

berusaha untuk meningkatkan pengukuran kinerjanya, 

terutama jika ukuran kinerja tersebut dijadikan dasar 

pemberian bonus. Motif kedua adalah mencari sumber 

dana dari pihak eksternal perusahaan. Motif ini 

dilakukan oleh manajer apabila perusahaan dalam 

keadaan kesulitan keuangan sehingga modal internal 

perusahaan tidak lagi dapat menutup kekurangan dana 

tersebut, akibatnya perusahaan berupaya untuk 

mencari sumber dana dari pihak  eksternal perusahan. 

Motif lain adalah motif untuk penghematan pajak. 

Motif ini menjadi motif sebagian besar manajer untuk 

menghindari jumlah pajak yang besar, sehingga 

jumlah dana yang seharusnya untuk membayar pajak 

dapat dialokasikan pada pos-pos lainnya. 
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Dengan adanya berbagai macam motif manajer 

dan juga adanya asimetri informasi antara manajer 

sebagai pihak internal perusahaan dan pihak eksternal 

perusahaan, mendorong manajer untuk melakukan 

perilaku yang menyimpang (disfunctional behaviour), 

yang salah satu bentuknya adalah income smoothing.  

 

G.  Perumusan Hipotesis 

Dari hasil penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya yang telah memberikan bukti 

bahwa tindakan perataan laba dapat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor seperti ukuran suatu perusahaan yang 

dilihat dari total aktivanya, kompensasi bonus yang 

diberikan, jenis sektor industri, rasio-rasio keuangan, 

nasionalisme, harga saham, jumlah dewan direksi dan 

sebagainya. Sesuai dengan perumusan masalah yang 
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telah ditetapkan bahwa diduga ukuran perusahaan, 

profitabilitas dan leverage faktor perusahaan baik 

secara serentak maupun individu berpengaruh 

terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan go 

public di Indonesia. Maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H01: ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage faktor perusahaan secara 

serentak tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan 

go public di Indonesia.  

H02: ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada 

perusahaan go public di Indonesia.  

 

 

H03: profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba 

pada perusahaan go public di Indonesia. 

H04: leverage faktor perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan 

laba pada perusahaan go public di Indonesia. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

  

A. Kriteria Income Smoothing 

Menurut Copeland (1968) ada tiga metode yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi tindakan income smoothing yaitu: menggali data langsung dari 

manajemen melalui interview, questioner dan observasi, mengadakan kontak 

dengan pihak kedua misalnya akuntan publik, dan menguji “expost data”. Namun 

selama ini mayoritas peneliti menggunakan metode terakhir. 

Dalam penelitian ini, untuk mengidentifikasi perusahaan yang melakukan 

tindakan perataan digunakan Indeks Eckel dengan kriteria perataaan jika:  

CV ∆S > CV ∆I dimana: 

CV ∆S  / CV ∆I:          (∆x - x∆) ² 
     √ ------------------ : x∆ 

    n – 1 

CV ∆S: koefisien variasi untuk perubahan penjualan 

CV ∆I: koefisien variasi untuk perubahan laba (income) 

n : banyaknya tahun yang diamati 

Albrecht dan Richardson (1990) juga mengemukakan kelebihan indeks 

tersebut diantaranya: 

1. Hanya mengukur variabilitas laba yang dilaporkan tanpa menggunakan 

prediksi laba sehingga hasilnya tidak mudah dipengaruhi oleh model-model 

prediksi laba; 
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2. Tidak menggunakan baik pengujian univariate maupun multivariate terhadap 

biaya; 

3. Laba dan penjualan yang diuji adalah laba dan penjualan untuk beberapa 

periode. 

Menurut pendapat Ashari (1994), penghitungan indeks Eckel memiliki 

kelebihan antara lain: 

1. Obyektif dan berdasarkan pada statistik dengan pemisahan yang jelas antara 

perusahaan yang melakukan perataan laba dan tidak; 

2. Mengukur terjadinya praktik perataan laba tanpa memaksakan prediksi 

pendapatan, pembuatan model dari laba yang diharapkan, pengujian biaya atau 

pertimbangan yang subyektif; 

3. Mengukur perataan laba dengan menjumlahkan pengaruh dari beberapa 

variabel perata laba yang potensial dan menyelidiki pola dari perilaku perataan 

laba selama periode waktu tertentu. 

Sesuai dengan premise yang telah ditetapkan, laba (income) yang 

digunakan dalam indeks Eckel adalah laba yang berasal dari pengurangan antara 

penjualan dengan biaya variabel dan biaya tetap, jadi: 

 Laba = penjualan – biaya variabel – biaya tetap 

Oleh karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 

keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan melalui Bursa Effek yang tidak 

memisahkan biaya ke dalam kelompok tetap dan variabel, maka penulis 

menggunakan laba operasi yang berasal dari pengurangan antara penjualan 

dengan HPP dan biaya usaha (biaya operasi), jadi:   
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  Laba operasi =  Penjualan – HPP – Biaya usaha 

Alasan penulis menggunakan laba operasi karena penghitungan laba 

(menurut premise) akan sama dengan penghitungan laba operasi. 

 

B. Populasi dan Sampel 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go 

public yang telah terdaftar di Bursa Effek Jakarta. Sedangkan sampel dalam 

penelitian ini diambil dari data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan 

manufaktur dan jasa yang telah memenuhi syarat sebagai berikut: telah 

mengeluarkan laporan keuangannya untuk periode tahun 1995 sampai dengan 

tahun 1999 serta memiliki tahun fiskal 1 Januari sampai 31 Desember. 

Selanjutnya laporan keuangan dari perusahaan tersebut akan diamati dengan 

jangka waktu pengamatan ditetapkan untuk 5 periode yaitu laporan keuangan 

tahun 1995, 1996, 1997, 1998, 1999. Dengan demikian jumlah perusahaan yang 

memenuhi syarat untuk menjadi sampel penelitian berjumlah 92 perusahaan. 

 

C. Spesifikasi Variabel 

 Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 

mempengaruhi variabel lain, sedangkan variabel dependen adalah tipe variabel 

yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Umar: 2000). Atas 

dasar tujuan penelitian dan hipotesis yang akan diuji, maka variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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Variabel Dependen 

Variabel dependen adalah perataan laba. Variabel dependen dalam 

penelitian ini berbentuk dichotomous dan nonmetrik, sehingga pengukuran yang 

dilakukan hanyalah dengan memberi 0 untuk perusahaan yang berdasarkan indeks 

tidak melakukan perataan dan nilai 1 untuk perusahaan yang melakukan perataan. 

Untuk memisahkan perusahaan yang melakukan perataan dan tidak, akan 

digunakan Indeks Eckel. Menurut Indeks Eckel, perusahaan dikatakan telah 

melakukan perataan jika CV∆S  > CV∆I. Jadi, jika CV∆S > CV ∆I, diberi nilai 1, 

jika tidak diberi nilai 0. 

Variabel Independen 

Dalam penelitian ini penulis menguji 4 faktor yaitu ukuran perusahaan, 

profitabilitas, leverage faktor dan sektor industri perusahaan  

Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan dalam riset akuntansi positif digunakan sebagai proksi 

biaya politikal. Biaya politikal timbul karena pengaruh pihak-pihak eksteren 

terhadap aktivitas perusahaan. Fluktuasi kenaikan laba dianggap sebagai sinyal 

monopoli, disisi lain fluktuasi penurunan laba menarik perhatian regulator untuk 

bertindak (Ronen dan Sadan: 1981) dalam Moses (1987). Perusahaan – 

perusahaan besar memiliki insentif yang lebih besar untuk melakukan income 

smoothing dengan tujuan untuk meminimisasi ekspektasi biaya intervensi oleh 

pihak eksternal. Studi yang dilakukan oleh Moses (1987) membuktikan bahwa 

perusahaan yang berukuran besar cenderung melakukan income smoothing. 

Ukuran perusahaan diukur dari total aktiva. 
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Profitabilitas Perusahaan 

Profitabilitas perusahaan berguna untuk melihat kemampuan perusahaan 

dalam memperoleh laba, sehingga ada kemungkinan akan mempengaruhi tindakan 

perataan laba. Menurut pendapat Archibald (1967) dalam Ashari (1991) tinggi 

kemungkinan perusahaan akan melakukan perataan laba ketika profitabilitas 

perusahaan yang dicapai relatif rendah. Profitabilitas perusahaan dihitung dari 

rasio antara laba setelah pajak dengan total aktiva perusahaan. 

 

   Laba setelah pajak              

Profitabilitas :    --------------------------------- 

                                        Total aktiva 

 

Leverage Faktor 

Leverage faktor menunjukkan berapa bagian dari aktiva yang digunakan 

untuk menjamin utang. Ukuran ini berhubungan dengan keberadaan dan ketat 

tidaknya suatu persetujuan utang, dengan demikian semakin tinggi leverage faktor 

mengindikasikan semakin tinggi utang perusahaan yang berarti semakin tinggi 

pula resiko perusahaan terutama terhadap ketidakmampuan membayar pokok dan 

bunga pinjaman. Leverage faktor diukur dari rasio antara total hutang dengan total 

aktiva. 

         Total hutang 

Leverage faktor     :    ---------------------- 

          Total aktiva 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang menjadi 

sampel penelitian diperoleh, langkah selanjutnya mencari data-data yang 

diperlukan sebagai berikut: 

Untuk memisahkan perusahaan ke dalam kelompok perata laba dan bukan 

dibutuhkan data-data: 

1. Total penjualan tiap tahun. 

2. Laba operasi tiap tahun. 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada tindakan perataan laba 

dibutuhkan data-data: 

1. Total aktiva. 

2. Total laba setelah pajak. 

3. Total hutang. 

 

E. Analisis Statistik dan Pengujian Hipotesa 

Setelah data terkumpul kemudian langkah-langkah berikutnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Memisahkan perusahaan yang melakukan perata dan tidak dengan 

menggunakan indeks Eckel. Untuk itu perlu dilakukan : 

a) Menghitung CV∆S dan CV∆I untuk masing-masing sampel. 

b) Setelah CV∆S dan CV∆I diketahui, terhadap masing-masing perusahaan 

akan diberi status. Untuk perusahaan dengan CV∆S > CV∆I diberi status 1 

yang berarti perusahaan tersebur telah melakukan perataan laba dan untuk 
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perusahaan dengan CV∆S < CV∆I diberi status 0 yang berarti perusahaan 

tersebut tidak melakukan perataan laba. 

2. Menghitung rata-rata total aktiva, profitabilitas dan leverage factor untuk 

masing-masing perusahaan baik yang perata maupun bukan. 

3. Pengujian Hipotesis. 

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan menggunakan multivariate 

test, dalam hal ini logit analisis (disebut juga dengan regresi logistik) untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. 

Karena dalam penelitian ini variabel dependennya bersifat dikotomus, yaitu: 

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

1= bila outcome terjadi atau perusahaan melakukan perataan laba 

Maka penulis berpendapat analisis logit adalah yang paling sesuai untuk 

digunakan model dari analisis ini adalah sebagai berikut: 

Status = a+b(UP)+c(PP)+d(LF) 

Dimana: 

Status  : Status perusahaan sebagai perata atau bukan. Perusahaan yang  

meratakan laba diberi angka 1 dan 0 yang bukan perata. 

UP    : Ukuran Perusahaan. 

PP : Profitabilitas Perusahaan. 

LF : Leverage Faktor. 

Pada tahap ini langkah-langkah yang diambil sebagai berikut: 

a) Menentukan hipotesis nol (H0) yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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H01: ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage faktor perusahaan secara 

serentak tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada 

perusahaan go public di Indonesia.  

H02: ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba 

pada perusahaan go public di Indonesia.  

H03: profitabilitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan 

laba pada perusahaan go public di Indonesia. 

H04: leverage faktor perusahaan tidak berpengaruh terhadap tindakan 

perataan laba pada perusahaan go public di Indonesia. 

b) Menentukan tingkat signifikansi (α) sebesar 5%. 

c) Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan terhadap H0: 

Jika p < α, maka H0 ditolak, jika p> α, maka H0 diterima. 

d) Penarikan kesimpulan hipotesis.  

Pengujian hipotesis tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan program 

SPSS dan kesimpulannya akan ditentukan dari nilai p yang muncul. Pengujian 

hipotesis dilakukan dengan mengamati signifikansi nilai p (probabilitas value) 

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

 

 

 

 

 

BAB IV 

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



 34 

ANALISA DATA 

 

 

A. Pengelompokan Perusahaan ke Dalam Perata  dan Bukan Perata Laba 

dengan Menggunakan Indeks Eckel 

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini setelah semua data 

yang diperlukan terkumpul adalah memisahkan perusahaan-perusahaan yang 

menjadi sampel ke dalam kelompok perusahaan-perusahaan yang melakukan 

perataan laba dan kelompok perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan 

perataan laba dengan menggunakan perhitungan indeks Eckel melalui rumus 

sebagai berikut: 

                                                           (∆x - x∆) ² 

  CV ∆S  / CV ∆I:       √ ------------------ : x∆ 

                         n – 1 

 

Oleh sebab itu, terlebih dahulu perlu dilakukan penghitungan besarnya 

CV∆S  dan  CV∆I untuk masing-masing perusahaan. Apabila penghitungan yang 

diperoleh melalui indeks Eckel menunjukkan hasil CV∆S > CV∆I maka diberi 

status 1 yang berarti bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan 

perataan laba, sebaliknya apabila ternyata hasil penghitungan yang diperoleh 

menunjukkan  CV∆S < CV∆I maka diberi status 0 yang artinya bahwa perusahaan 

tersebut tidak melakukan tindakan perataan laba. Melalui penghitungan dengan 

menggunakan indeks Eckel maka hasil yang diperoleh seperti tampak pada tabel 1 

berikut: 
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Tabel 1. 
Hasil Penghitungan Indeks Eckel 

 
No. Perusahaan CV ∆S CV ∆I Status 
1 Schering Plough Indonesia 0.98 -1.10 1 
2 Ekadharma Tape Industri 2.37 1.13 1 
3 Squibb Indonesia 0.74 -9.32 1 
4 Merck Indonesia 0.61 1.39 0 
5 Lion Metal Works 2.23 -5.85 1 
6 Perdana Bangun Perkasa -0.55 -9.47 1 
7 Tira Austenite 2.91 -19.77 1 
8 Berlina 1.03 1.24 0 
9 Sepatu Bata 1.22 1.20 1 

10 Mitra Rajasa 1.56 -2.99 1 
11 Fast Food Indonesia 0.59 5.74 0 
12 Concord Benefit 3.82 -10.09 1 
13 Procter & Gamble Ind. 1.11 3.38 0 
14 Lippo Enterprises 4.02 3.07 1 
15 Igar Jaya 0.76 0.83 0 
16 Trafindo Perkasa -0.44 -0.48 1 
17 Kedaung Indah Can 3.32 10.57 0 
18 Aqua Golden Mississippi 0.86 0.95 0 
19 Centris Multi Persada Pratama 5.80 -6.11 1 
20 Siantar Top 1.53 1.16 1 
21 Kurnia Kapuas Utama 5.73 8.44 0 
22 Rig Tenders Indonesia 2.26 3.18 0 
23 Tancho Indonesia 0.71 0.72 0 
24 Mustika Ratu 1.33 3.40 0 
25 Indal Alumunium 0.46 3.08 0 
26 Ricky Putra Globalindo 1.35 7.77 0 
27 Selamat Sempurna 1.30 1.43 0 
28 Ades Alfindo Putra Setia 2.06 -2.23 1 
29 Hotel Prapatan 3.01 -1.59 1 
30 Metrodata 0.79 1.30 0 
31 Jenbo Cable -3.13 -0.63 0 
32 Bayer Indonesia 0.99 2.52 0 
33 Dynaplas 0.35 0.89 0 
34 Sari Husada  1.39 2.20 0 
35 Kabelindo Murni -1.32 -1.38 1 
36 Jakarta Kyoei Steel -4.18 -6.16 1 
37 Pelangi Indah Canindo 1.21 -10.18 1 
38 Bayu Buana Travel Service 1.95 -0.75 1 
39 Intraco Penta 1.02 3.00 0 
40 Citra Tubindo 4.96 -6.48 1 
41 Kasogi Internasional 1.36 1.86 0 
42 Langgeng Makmur 1.68 -1.90 1 
43 Bumi Modern 4.86 -4.03 1 
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44 Tembaga Mulia Semanan 1.90 15.52 0 
45 Hexindo Adiperkasa 4.08 3.22 1 
46 Komatsu Indonesia 2.79 0.50 1 
47 Voksel Elektric 17.28 -3.19 1 
48 Lautan Luas 1.11 11.67 0 
49 Ultra Jaya Milk 0.90 1.29 0 
50 Tigaraksa Satria 0.69 -4.10 1 
51 BAT Indonesia 1.15 2.19 0 
52 Tunas Ridean -5.98 -1.31 0 
53 Evershine 1.54 2.47 0 
54 Enseval Putra Megatrading 0.90 3.47 0 
55 Hero Supermarket 0.70 1.55 0 
56 Sunson Textile Manufaktur 2.04 6.12 0 
57 Inti Keramik Alamasri 4.47 -4.12 1 
58 Hotel Sahid Jaya Int. 4.98 -0.91 1 
59 SUCACO -1.99 -2.26 1 
60 Alumindo Light Metal 0.87 3.40 0 
61 Wahana Jaya Perkasa 3.19 2.22 1 
62 Tempo Scan Pasific 0.70 0.85 0 
63 Great River 1.04 -1.52 1 
64 GT Kabel Indonesia -1.42 -1.90 1 
65 Ramayana Lestari Sentosa 0.31 0.70 0 
66 TEXMACO Jaya 4.29 -3.78 1 
67 Unilever Indonesia 0.77 1.22 0 
68 Sierad Produce 0.62 -5.89 1 
69 Berlian Laju Tanker 1.61 1.89 0 
70 Unggul Indah Cahaya 1.59 3.27 0 
71 Surya Dumai Industri 1.67 4.47 0 
72 Ashahimas Flat Glass 1.72 -8.26 1 
73 Plaza Indonesia Realty 1.88 -5.07 1 
74 Sumalindo Lestari Jaya 1.41 1.30 1 
75 Tri Polyta Indonesia 1.17 -10.74 1 
76 Humpus Intermoda Transport. 1.95 3.10 0 
77 Kalbe Farma 1.36 2.64 0 
78 SMART Corp. 1.12 4.35 0 
79 Fajar Surya Wisesa 1.37 12.05 0 
80 Matahari Putra Prima 0.81 1.20 0 
81 Texmaco Perkasa 3.38 3.93 0 
82 Indorama Syntetic 1.06 1.75 0 
83 United Tractors 0.80 3.12 0 
84 Inti Indorayon Utama 10.65 -2.06 1 
85 Indosat 5.30 6.99 0 
86 Sampoerna 0.68 1.14 0 
87 Mulia Industindo 0.69 15.20 0 
88 GT Petrochem Industri 1.10 10.17 0 
89 Gudang Garam 0.53 0.56 0 
90 Semen Cibinong 0.24 -1.72 1 
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91 Polysindo Eka Perkasa 4.40 -1.97 1 
92 Indofood  Sukses Makmur 0.55 1.05 0 
93 Indocement Tunggal Prakarsa -2.38 -1.12 0 
94 Gajah Tunggal 0.99 1.91 0 
95 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 0.85 1.03 0 
96 Telkom 0.76 0.73 1 
97 Astra Internasional 10.66 2.35 1 
98 Indah Kiat 1.12 1.84 0 

  * Sumber : Data Statistik diolah (lampiran 1) 
** Sumber : Data Statistik diolah (lampiran 2) 

 

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa dari 98 perusahaan yang 

menjadi sampel dalam penelitian ini, terdapat 43 perusahaan dengan status 1 yang 

menunjukan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan perataan laba 

dan 55 perusahaan dengan status 0 yang berarti perusahaan tersebut tidak 

melakukan tindakan perataan laba. Hasil ini menunjukan bahwa terdapat praktik 

perataan laba di antara perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Jakarta.  

Setelah menentukan status perusahaan, langkah selanjutnya adalah 

menghitung rata-rata total aktiva, profitabilitas dan leverage faktor untuk masing-

masing perusahaan baik yang melakukan perataan laba  maupun tidak. Hasil yang 

diperoleh terlihat pada tabel 2 berikut:  

Tabel 2. 
Data Rata-rata Total Aktiva, Profitabilitas dan Leverage Faktor  

 

No. Perusahaan Status 
Aktiva Profit 

Leve 
1 Schering Plough Indonesia 1               32,042 0.12 0.24 
2 Ekadharma Tape Industri 1               44,436 0.12 0.38 
3 Squibb Indonesia 1               53,769 -0.06 0.79 
4 Merck Indonesia 0               59,300 0.22 0.58 
5 Lion Metal Works 1               75,271 0.06 0.2 
6 Perdana Bangun Perkasa 1               79,833 -0.04 0.48 
7 Tira Austenite 1               86,678 0 0.78 
8 Berlina 0             101,849 0.09 0.39 

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



 38 

9 Sepatu Bata 1             115,731 0.13 0.49 
10 Mitra Rajasa 1             117,177 -0.06 0.66 
11 Fast Food Indonesia 0             123,012 0.04 0.48 
12 Concord Benefit 1             131,719 -0.89 2.98 
13 Procter & Gamble Ind. 0             139,555 0.02 0.79 
14 Lippo Enterprises 1             140,636 -0.05 0.45 
15 Igar Jaya 0             142,553 0.06 0.52 
16 Trafindo Perkasa 1             144,254 -0.02 0.72 
17 Kedaung Indah Can 0             148,597 0.06 0.33 
18 Aqua Golden Mississippi 0             151,082 0.08 0.66 
19 Centris Multi Persada Pratama 1             152,363 0.02 0.29 
20 Siantar Top 1             158,634 0.11 0.32 
21 Kurnia Kapuas Utama 0             169,198 0.07 0.39 
22 Rig Tenders Indonesia 0             172,757 0.2 0.04 
23 Tancho Indonesia 0             175,183 0.11 0.36 
24 Mustika Ratu 0             193,064 0.11 0.15 
25 Indal Alumunium 0             195,105 0.32 0.45 
26 Ricky Putra Globalindo 0             200,261 -0.03 0.77 
27 Selamat Sempurna 0             205,573 0.13 0.33 
28 Ades Alfindo Putra Setia 1             206,458 -0.05 0.64 
29 Hotel Prapatan 1             209,248 -0.03 0.53 
30 Metrodata 0             211,782 0.02 0.69 
31 Jenbo Cable 0             213,608 -0.02 0.54 
32 Bayer Indonesia 0             227,043 0.03 0.76 
33 Dynaplas 0             234,771 0.07 0.33 
34 Sari Husada  0             245,406 0.16 0.28 
35 Kabelindo Murni 1             256,068 -0.05 0.67 
36 Jakarta Kyoei Steel 1             283,254 -0.11 1.01 
37 Pelangi Indah Canindo 1             287,276 -0.13 1.08 
38 Bayu Buana Travel Service 1             297,288 -0.04 0.57 
39 Intraco Penta 0             297,581 0.03 0.71 
40 Citra Tubindo 1             302,175 0.10 0.18 
41 Kasogi Internasional 0             306,016 -0.29 1.16 
42 Langgeng Makmur 1             333,644 -0.03 0.68 
43 Bumi Modern 1             340,314 -0.06 0.62 
44 Tembaga Mulia Semanan 0             356,178 -0.01 0.78 
45 Hexindo Adiperkasa 1             358,949 0.01 0.80 
46 Komatsu Indonesia 1             363,126 0.13 0.29 
47 Voksel Elektric 1             380,571 -0.09 0.97 
48 Lautan Luas 0             401,694 0.07 0.57 
49 Ultra Jaya Milk 0             467,498 0.03 0.31 
50 Tigaraksa Satria 1             495,406 0.12 0.55 
51 BAT Indonesia 0             504,314 0.09 0.71 
52 Tunas Ridean 0             522,788 0.04 0.61 
53 Evershine 0             532,836 0.06 0.58 
54 Enseval Putra Megatrading 0             569,749 -0.01 0.75 
55 Hero Supermarket 0             574,934 0.01 0.68 
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56 Sunson Textile Manufaktur 0             581,113 0.04 0.65 
57 Inti Keramik Alamasri 1             599,278 -0.12 0.90 
58 Hotel Sahid Jaya Int. 1             606,585 0.01 0.51 
59 SUCACO 1             612,902 -0.16 1.06 
60 Alumindo Light Metal 0             616,615 0.04 0.59 
61 Wahana Jaya Perkasa 1             654,231 -0.11 0.60 
62 Tempo Scan Pasific 0             876,222 0.06 0.44 
63 Great River 1             907,352 0.00 0.75 
64 GT Kabel Indonesia 1             957,339 -0.05 0.78 
65 Ramayana Lestari Sentosa 0             994,202 0.1 0.51 
66 TEXMACO Jaya 1          1,012,619 0.01 0.79 
67 Unilever Indonesia 0          1,086,309 0.19 0.6 
68 Sierad Produce 1          1,097,778 -0.17 0.97 
69 Berlian Laju Tanker 0          1,199,797 0.04 0.67 
70 Unggul Indah Cahaya 0          1,221,276 0.04 0.71 
71 Surya Dumai Industri 0          1,237,107 0.03 0.72 
72 Ashahimas Flat Glass 1          1,259,592 0.04 0.58 
73 Plaza Indonesia Realty 1          1,285,701 0.03 0.48 
74 Sumalindo Lestari Jaya 1          1,307,282 0.01 0.54 
75 Tri Polyta Indonesia 1          1,675,603 -0.08 0.66 
76 Humpus Intermoda Transport. 0          1,743,371 0.02 0.84 
77 Kalbe Farma 0          1,780,219 -0.01 0.8 
78 SMART Corp. 0          1,807,240 0.02 0.77 
79 Fajar Surya Wisesa 0          2,055,317 -0.04 0.74 
80 Matahari Putra Prima 0          2,182,499 0.01 0.56 
81 Texmaco Perkasa 0          2,534,971 0 0.69 
82 Indorama Syntetic 0          2,892,996 0.04 0.62 
83 United Tractors 0          3,236,521 -0.01 0.85 
84 Inti Indorayon Utama 1          3,237,812 -0.07 0.69 
85 Indosat 0          3,802,802 0.19 0.15 
86 Sampoerna 0          4,047,888 0.11 0.54 
87 Mulia Industindo 0          4,140,862 0.06 0.73 
88 GT Petrochem Industri 0          4,436,646 -0.02 0.68 
89 Gudang Garam 0          5,627,711 0.17 0.39 
90 Semen Cibinong 1          6,084,361 -0.07 0.89 
91 Polysindo Eka Perkasa 1          7,460,299 -0.05 0.81 
92 Indofood  Sukses Makmur 0          7,777,928 0.03 0.79 
93 Indocement Tunggal Prakarsa 0          7,794,846 0.02 0.79 
94 Gajah Tunggal 0          8,464,222 -0.01 0.78 
95 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia 0          9,864,089 0.05 0.66 
96 Telkom 1        20,737,795 0.07 0.53 
97 Astra Internasional 1        21,549,503 -0.01 0.89 
98 Indah Kiat 0        24,976,623 0.03 0.59 

Sumber : Data diolah  (ICMD 1998 dan ICMD 2000) 
B. Statistik Deskriptif 
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Perhitungan statitistik diskriptif berguna untuk mengetahui karakteristik 

dari sampel dalam penelitian yang akan digunakan atau dianalisis lebih lanjut 

sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan. Perhitungan yang dilakukan 

meliputi; jumlah sampel, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum. 

Untuk mengetahui gambaran karakteristik sampel yang digunakan secara lebih 

rinci dapat dilihat pada tabel 3 berikut : 

Tabel 3. 
Statistik Deskriptif 

 
 N Minimum Maximum Mean Median Std. 

Deviation 
Total Aktiva 98 32042 24976623 1952194.2 481452 4194869.3 
Profitabilitas 98 -.89 .32 1.480E-02 2.000E-02 .1280 
Leverage Faktor 98 .04 2.98 .6363 .6450 .3230 
N      Valid  
         Missing        

98 
0 

     

 
 Sumber : Data Statistik diolah  (lampiran 3) 

 

C. Analisa Hasil Pengujian Multivarite Test 

Pengujian multivariate dilakukan menggunakan regresi logistik berganda 

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

selanjutnya akan digunakan untuk menentukan pengaruh variabel total aktiva, 

profitabilitas dan leverage faktor secara serentak terhadap perataan laba.  

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

nilai   Chi Square (χ2) sebesar 16,6606 yang memiliki p-value sebesar 0,0338 yang 

lebih kecil dari 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa nilai Chi Square (χ2) tersebut 

secara signifikan berbeda dari nol pada tingkat α = 0,05 yang menunjukkan pula 

bahwa variabel total aktiva, profitabilitas dan leverage faktor secara serentak 

berpengaruh terhadap perataan laba. Dengan demikian dapat disimpulkan  bahwa 
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H01 yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan leverage 

faktor perusahaan secara serentak tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan 

laba pada perusahaan go public di Indonesia dapat ditolak.  

Sementara itu, pengujian regresi logistik menghasilkan pula nilai 

konstanta dan nilai-nilai koefisien beserta signifikansinya untuk masing-masing 

variabel total aktiva, profitabilitas dan leverage faktor secara individual (identik 

dengan regresi berganda). Hasil-hasil tersebut disajikan dalam tabel 4 sebagai 

berikut:  

 
Tabel 4.  

Hasil Analisis Logit 
 

1.Nilai Konstanta  dan Koefisien Individual. 

Variabel Koefisien Waldstatistik # df p-value r keterangan 

Konstanta 3,0153 6,7604 1 0,0093   

Total Aktiva 2,16E-08 0,1702 1 0,6799 0,0000 H0 diterima 

Profitabilitas -21,4766 15,7297 1 0,0001 * -0,3196 H0 ditolak 

Leverage Factor -4,7533 7,2542 1 0,0071 * -0,1977 H0 ditolak 
 
2. Klasifikasi tingkat akurasi 

Prediksi 
Observasi                                          Smoother                   Non-smoother                           Total 
Smoother                                        30 (69,77%)                   13 (30,23%)                               43 
Non-smoother                                   9 (16,36%)                   46 (83,64%)                               55  
Total                                                        39                                  59                                       98 
Tingkat akurasi keseluruhan                                                                                             77,55% 

  
# Waldstatistik identik dengan tStatistik dalam regresi berganda 
* Signifikan pada α = 5% 
Sumber : Data Statistik diolah (lampiran 4) 

 

Dari hasil perhitungan regresi logistik dengan menggunakan program 

komputer SPSS, sesuai dengan hasil yang ditampilkan pada tabel 4, maka 

diperoleh model regresi sebagai berikut : 
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          Status = 3,0153 + 2,16E-08 (UP) - 21,4766 (PP) - 4,7533 (LF) 

 Sig       (0,0093)        (0,6799)           (0,0001)*        (0,0071)*  

* Signifikan pada α = 5% 
 

Dimana: 

Status  : Status perusahaan sebagai perata = 1 dan bukan perata = 0.  

UP    : Ukuran Perusahaan. 

PP : Profitabilitas Perusahaan. 

LF : Leverage Faktor. 

Berdasarkan  tabel 4 dan model regresi diatas dapat dilihat bahwa variabel 

total aktiva memiliki nilai koefisien 2,16E-08 dengan nilai Waldstatistik 0,1702  dan 

 p-value 0,6799 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa koefisien variabel 

total aktiva secara signifikan tidak berbeda dari nol pada tingkat α = 0,05. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa variabel total aktiva tidak berpengaruh 

terhadap perataan laba, dengan kata lain H02 diterima. Hasil analisa dalam 

penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Ashari dkk. (1994) dan penelitian 

di Indonesia oleh Zuhroh (1996) yang tidak berhasil membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh pada tindakan perataan laba. Apabila dilihat dari 

koefisien regresi total aktiva yang menunjukkan 0,0000 hal ini berarti bahwa 

variabel total aktiva sama sekali tidak memiliki hubungan atau pengaruh terhadap 

variabel dependen.  

 Untuk variabel profitabilitas menunjukan nilai koefisien –21,4766 dengan 

nilai Waldstatistik 15,7297 dan p-value 0,0001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti 

bahwa koefisien variabel profitabilitas secara signifikan berbeda dari nol pada 
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tingkat α = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

profitabilitas berpengaruh terhadap perataan laba, dengan kata lain H03 ditolak. 

Hasil analisa dalam penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Ashari dkk. (1994) baik signifikansinya maupun arahnya. Koefisien regresi dari 

profitabilitas menunjukkan -0,3196 yang berarti, apabila variabel profitabilitas 

naik 1% maka variabel dependen akan turun sebesar 0,3196 %.  

 Begitu pula halnya dengan variabel leverage faktor yang menunjukan 

nilai koefisien –4,7533 dengan nilai Waldstatistik 7,2542 dan p-value 0,0071 lebih 

kecil dari 0,05 yang berarti bahwa koefisien variabel leverage faktor secara 

signifikan berbeda dari nol pada tingkat α = 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa variabel leverage faktor berpengaruh terhadap perataan laba, 

dengan kata lain H04 ditolak. Hasil analisa dalam penelitian ini konsisten dengan 

penelitian dari Ashari dkk. (1994), Zuhroh (1996) dan Dechow (1996) yang 

menunjukan bahwa faktor leverage menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

praktik perataan laba. Koefisien regresi dari leverage faktor menunjukkan –0,1977 

yang berarti, apabila variabel leverage faktor naik 1% maka variabel dependen 

akan turun 0,1977 %. 

 Langkah selanjutnya untuk lebih meyakinkan hasil yang didapat dari 

pengujian secara individual diatas, maka dilakukan pengujian secara terpisah 

dengan mengeluarkan satu atau lebih variabel independen dari pengujian yang 

sebelumnya. Untuk pengujian secara terpisah pertama, variabel independen yang 

pertama kali dikeluarkan adalah variabel yang mempunyai p value paling besar 

dibanding variabel independen lainnya. Kemudian untuk pengujian selanjutnya 
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akan mengeluarkan variabel independen yang mempunyai p value dibawah p 

value variabel independen yang telah dikeluarkan sebelumnya sampai pada 

akhirnya  pengujian hanya dilakukan pada variebel independen yang mempunyai 

p value paling kecil.  

Untuk pertama kali variabel independen yang dikeluarkan dari pengujian 

adalah variabel total aktiva karena memiliki p-value terbesar dibanding variabel 

independen lainnya, yaitu 0,6799. Pengujian multivariate terpisah yang pertama 

ini masih menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 dan hasil yang diperoleh 

tampak pada tabel 5 berikut:  

Tabel 5. 
Hasil Pengujian Secara Terpisah I 

 

Variabel Koefisien Waldstatistik # df p-value r keterangan 

Konstanta 2,9461 6,2906 1 0,0100   
Profitabilitas -21,0610 15,8473 1 0,0001 * -0,3210 H0 ditolak 

Leverage Factor -4,5775 7,2086 1 0,0073 * -0,1969 H0 ditolak 
# Waldstatistik identik dengan tStatistik dalam regresi berganda 
* Signifikan pada α = 5% 
Sumber : Data Statistik diolah (lampiran 5) 

 

Dari tabel 5 dapat diketahui bahwa apabila variabel total aktiva 

dikeluarkan dari pengujian, hasil pengujian memperlihatkan bahwa variabel 

profitabilitas menunjukan nilai koefisien -21,0610 dengan nilai Waldstatistik 

15,8473 dan nilai r -0,3210 serta p-value 0,0001  lebih kecil dari 0,05 yang berarti 

bahwa koefisien variabel profitabilitas secara signifikan berbeda dari nol pada 

tingkat α = 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel 

profitabilitas masih berpengaruh terhadap perataan laba, dengan kata lain H03 

tetap ditolak. 
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Begitu juga hasil yang diperoleh untuk variabel leverage faktor yang 

menunjukan nilai koefisien –4,5775 dengan nilai Waldstatistik 7,2086 dan nilai r            

-0,1969 serta p-value 0,0073  lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa koefisien 

variabel leverage faktor secara signifikan berbeda dari nol pada tingkat α = 0,05. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel leverage faktor masih 

berpengaruh terhadap perataan laba, dengan kata lain H04 tetap ditolak. 

Analisa multivariate terpisah tahap selanjutnya yaitu mengeluarkan 

variabel leverage faktor karena memiliki p-value 0,0073 yang lebih besar 

dibandingkan p-value dari variabel profitabilitas, sehingga tinggal menyisakan 

variabel profitabilitas saja. Pengujian ini masih tetap menggunakan tingkat 

signifikan sebesar 0,05 dan hasil yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 6 berikut: 

 
Tabel 6. 

Hasil Pengujian Secara Terpisah II 
 

Variabel Koefisien Waldstatistik # df p-value r keterangan 
Konstanta -0,0502 0,0482 1 0,8263   

Profitabilitas -11,1984 11,7899 1 0,0006 * -0,2699 H0 ditolak 

# Waldstatistik identik dengan tStatistik dalam regresi berganda 
* Signifikan pada α = 5% 
Sumber : Data Statistik diolah (lampiran 6) 

 

Dari hasil pengujian  terakhir ini diperoleh hasil bahwa variabel 

profitabilitas menunjukan nilai koefisien -11,1984 dengan nilai Waldstatistik 

11,7899 dan nilai r -0,2699 serta p-value 0,0006  lebih kecil dari 0,05 yang berarti 

bahwa koefisien variabel profitabilitas secara signifikan berbeda dari nol pada 

tingkat α = 0,05. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel 
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profitabilitas masih tetap berpengaruh terhadap perataan laba, dengan kata lain 

H03 masih tetap ditolak. 

Berdasarkan semua uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan go 

public di Indonesia juga melakukan praktik perataan laba, hal itu dapat diketahui 

dari penelitian ini bahwa dari 98 perusahaan yang diteliti, 43 perusahaan 

berindeks 1 yang berarti melakukan perataan. Dari hasil penghitungan statistik 

dengan median dari total aktiva (lihat tabel 3.) untuk membedakan ukuran 

perusahaan yang menjadi sampel (kecil < 481,452 < besar), menunjukan bahwa 

perusahaan yang lebih kecil melakukan lebih banyak perataan laba (25 

perusahaan) dibanding perusahaan yang lebih besar (18 perusahaan). Dari analisis 

terhadap ketiga variabel independen yang diduga sebagai faktor pendorong 

praktik perataan laba, dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya faktor profitabilitas 

dan leverage faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan 

tindakan perataan laba, sedangkan faktor ukuran perusahaan tidak berpengaruh 

pada tindakan tersebut. 
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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI 

 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dalam Bab IV, maka 

kesimpulan yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut: 

Praktik perataan laba yang merupakan usaha untuk memanipulasi laporan 

keuangan ternyata juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan go public di 

Indonesia. 

Dari penelitian sebelumnya yang dilakukan di luar Indonesia oleh Moses 

(1987), berhasil membuktikan bahwa di Amerika Serikat ukuran 

perusahaan yang diukur dengan total aktiva perusahaan merupakan faktor 

pendorong terjadinya praktik perataan laba. Namun penelitian lain yang 

dilakukan di Singapura oleh Ashari dkk. (1994) dan penelitian di 

Indonesia oleh Zuhroh (1996) tidak berhasil membuktikan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh pada tindakan perataan laba. Konsistensi hasil 

diperoleh pula dalam penelitian ini yang tidak berhasil membuktikan 

pengaruh ukuran perusahaan terhadap tindakan perataan laba, sehingga 

hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan di Indonesia. 
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Hasil penelitian ini memiliki konsistensi dengan hasil penelitian Ashari dkk. (1994) yang 

menemukan bukti pengaruh profitabilitas perusahaan dan laverage faktor terhadap 

tindakan perataan laba.  

 

Keterbatasan 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan oleh karena keterbatasan 
penulis dalam hal waktu, tenaga dan dana yang antara lainnya: 

Periode pengamatan yang digunakan sangat pendek jika dibandingkan dengan peneitian-penelitian 

serupa di luar Indonesia. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya 5 tahun yaitu dari 

tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 yang berakibat pada terbatasnya sampel yang diteliti. 

Dalam kurun waktu tersebut di Indonesia telah terjadi kondisi krisis ekonomi yang 

memungkinkan terjadinya ketidak-konsistenan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sehingga peneliti tidak bisa 

mengendalikan dan mengawasi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam perhitungan. 

Penelitian ini tidak memisahkan jenis-jenis industri perusahaan yang menjadi sampel penelitian 

sehingga dimungkinkan terjadinya perbedaan hasil bila digunakan pengelompokan sektor 

industri yang ada di pasar  modal Indonesia.   

Dalam penelitian ini tidak dilakukan pengujian seberapa jauh perbedaan kondisi pasar modal di 

Singapura dengan di Indonesia sehingga dapat dimungkinkan perbedaan hasil penelitian yang 

telah dilakukan di Singapura dengan penelitian ini berkaitan dengan perbedaan kondisi pasar 

modal di antara kedua negara.  

 

Implikasi 

Penelitian di masa yang akan datang hendaknya meningkatkan cara mendeteksi adanya 

tindakan perataan laba (income smoothing), misalnya dengan menggunakan model yang berbeda, 

yang diharapkan dapat meningkatkan power of test atas perataan laba (income smoothing), selain 

itu penelititan yang akan datang juga dapat mengamati tindakan perataan laba dalam konteks yang 

berbeda, seperti periode waktu yang berbeda, jumlah perusahaan yang dijadikan sampel, dan 

sebagainya. Faktor-faktor lain yang diperkirakan berpengaruh terhadap tindakan perataan laba 
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(income smoothing), seperti keberadaan perencanaan bonus, perubahan kebijakan akuntansi, 

nasionalitas, sektor industri, harga saham diharapkan dapat ditambahkan dalam pengujian.  
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