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Abstrak
Perataan laba (income smoothing) adalah praktik yang umum dilakukan oleh manajer
perusahaan untuk mengurangi fluktuasi laba, yang diharapkan mempunyai pengaruh yang
bermanfaat bagi evaluasi kinerja manajemen. Namun demikian, praktik ini telah dikritik oleh
banyak pihak karena dapat menyebabkan pengungkapan dalam laporan keuangan menjadi tidak
memadai. Akibatnya, laporan keuangan tidak lagi mencerminkan keadaan sebenarnya mengenai
hal-hal yang terjadi di perusahaan yang seharusnya perlu diketahui oleh pemakai laporan
keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi praktik
perataan laba yaitu besaran perusahaan (size), Net Profit Margin, Operating Profit Margin,
Return On Asset, dan Financial Leverage. Sampel terdiri dari 30 perusahaan manufaktur sektor
industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 5 tahun dari tahun 2004
– 2008, dengan subsampel sebanyak 150 laporan keuangan. Untuk mengidentifikasi perusahaan
yang melakukan praktik perataan laba dan tidak melakukan praktik perataan laba dengan
menggunakan Indeks Eckel. Perhitungan Indeks Eckel dilakukan melalui 3 tahap, yaitu tahun
2004 - 2006, 2004 - 2007, dan 2004 - 2008. Analisis statistik yang digunakan terdiri dari (1)
pengujian univariate, untuk mengetahui signifikansi perbedaan antara perusahaan perata dan
bukan perata, dalam hal ini menggunakan Independent Samples T-Test jika data terdistribusi
normal dan Mann-Whitney Test jika data tidak terdistribusi normal, (2) Pengujian multivariate,
dengan menggunakan binary logistic regression untuk mengetahui faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap perataan laba. Berdasarkan hasil analisis multivariate secara serentak
maupun terpisah terhadap kelima variabel independen, ternyata hanya variabel Net Profit
Margin dan Operating Profit Margin yang berpengaruh secara signifikan terhadap perataan
laba. Namun, variabel Net Profit Margin paling berpengaruh terhadap perataan laba karena
memiliki pengaruh sebesar 59,91%.
Kata Kunci: Perataan Laba, Besaran Perusahaan (Size), Net Profit Margin, Operating Profit
Margin, Return On Asset, Financial Leverage
A. PENDAHULUAN
Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk memperoleh informasi keuangan yang
dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan
ekonomi (Budiasih, 2009). Pemakai laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pihak
internal dan pihak eksternal. Laporan keuangan disusun oleh manajemen sebagai
pertanggungjawaban kepada pemakai laporan keuangan, sehingga laporan keuangan
menunjukkan kinerja manajemen sekaligus digunakan untuk mengukur kinerja manajemen.
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Salah satu indikator untuk mengukur tingkat kinerja manajemen perusahaan adalah laba yang
dihasilkan. Sebagaimana disebutkan dalam Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC)
No. 1 bahwa informasi laba pada umumnya merupakan perhatian utama dalam menaksir kinerja
atau pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba membantu pemilik atau pihak lain
melakukan penaksiran atas earning power perusahaan di masa yang akan datang. Oleh karena
itu, manajemen mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindakan yang dapat membuat
laporan keuangan menjadi baik. Salah satu tindakan yang dilakukan manajemen adalah
melakukan praktik perataan laba (income smoothing).
Teori keagenan (agency theory) menyatakan manajemen memiliki informasi yang lebih
banyak mengenai perusahaan dibandingkan pemilik perusahaan yang sering terdorong untuk
melakukan tindakan yang dapat memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri (disfunctional
behavior). Perhatian investor yang sering terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan
prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut, mendorong manajer
melakukan manajemen laba (earnings management) atau manipulasi laba (earnings
manipulation) (Yulianto, 2007). Hal ini juga dikemukan oleh Beattie et al. (1994) bahwa
perhatian investor sering terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan prosedur yang
digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut. Tindakan perataan laba (income
smoothing) merupakan tindakan yang sengaja dilakukan manajemen untuk mengurangi fluktuasi
laba dengan menggunakan cara atau metode akuntansi tertentu.
Menurut Barnea, Ronen, dan Sadan (1975) dalam Yulianto (2007) manajemen
melakukan perataan laba untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan dan meningkatkan
kemampuan investor untuk memprediksi aliran kas di masa depan. Beidlemen (1973) dalam
Syahriana (2006), mengemukakan bahwa tindakan manajer meratakan laba adalah untuk
membuat arus penghasilan stabil dan mengurangi covarian return dengan pasar. Perataan laba
meliputi penggunaan teknik-teknik tertentu untuk memperkecil atau memperbesar jumlah laba
suatu periode sama dengan jumlah periode sebelumnya (Salno, 2003 dalam Yulianto, 2007).
Namun usaha ini bukan untuk membuat laba suatu periode sama dengan jumlah laba tahun
sebelumnya, karena dalam mengurangi fluktuasi laba itu juga dipertimbangkan tingkat
pertumbuhan normal yang diharapkan pada periode tersebut (Yulianto, 2007).
Menurut Nasir dkk. (2002) dalam Budiasih (2009) praktik perataan laba merupakan
fenomena umum yang terjadi sebagai usaha manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang
dilaporkan. Jika praktik perataan laba ini dilakukan secara sengaja, maka akan menyebabkan
pengungkapan laba yang menyesatkan terutama bagi para investor yang ingin menanamkan
modalnya pada perusahaan tersebut. Jatiningrum (2000), menjelaskan bahwa perataan laba
merupakan salah satu hal yang biasa dilakukan untuk menyalahgunakan laporan keuangan,
sehingga para pengguna informasi laporan keuangan seharusnya mewaspadai hal tersebut.
Praktik perataan laba tidak akan terjadi jika laba yang diharapkan tidak terlalu berbeda
dengan laba yang sesungguhnya (Prasetio, 2002 dalam Budiasih, 2009). Hal ini menunjukkan
bahwa laba adalah sesuatu yang paling dipertimbangkan oleh investor untuk mengambil
keputusan apakah akan melakukan investasi atau tidak (Budiasih, 2009). Oleh karena itu,
manajemen perusahaan harus berusaha memberikan informasi yang dapat meningkatkan kualitas
laporan keuangan yang akan disampaikan kepada para investor guna pengambilan keputusan
investasi.
Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Syahriana (2006), yang
meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba dengan mengambil sampel perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Variabel independen yang diuji yaitu,
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besaran perusahaan, Net Profit Margin, Operating Profit Margin, dan Return On Asset yang
memiliki pengaruh pada praktik perataan laba yang dilakukan perusahaan manufaktur di Bursa
Efek Jakarta (BEJ). Penelitian ini meneliti kembali beberapa faktor yang mempengaruhi
perataan laba yaitu, besaran perusahaan (size), Net Profit Margin, Operating Profit Margin, dan
Return On Asset dengan menambah satu variabel independen Financial Leverage karena
variabel tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi praktik perataan laba sesuai dengan
penelitian Widyaningdyah (2001). Penelitian ini meneliti praktik perataan laba pada perusahaan
manufaktur khususnya sektor industri dasar dan kimia karena sektor tersebut memberikan
kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan pembangunan, industri, dan perekonomian
di Indonesia. Sektor industri dasar dan kimia merupakan industri strategis karena memproduksi
barang-barang yang dibutuhkan oleh industri lain sehingga sering menjadi perhatian investor
dalam menanamkan modalnya.
Penelitian ini meneliti apakah besaran perusahaan (size), Net Profit Margin, Operating
Profit Margin, Return On Asset, dan Financial Leverage mempengaruhi perataan laba pada
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Dan apa faktor yang paling berpengaruh terhadap praktik perataan laba pada perusahaan
manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
B. LANDASAN TEORI
1. Informasi Laba
SFAC No. 1 menyatakan bahwa sasaran utama pelaporan keuangan adalah informasi
tentang prestasi-prestasi perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponenkomponennya. Menurut SFAC, informasi laba memiliki manfaat dalam menilai kinerja
manajemen, membantu mengestimasi kemampuan laba, dan menaksir resiko dalam investasi.
Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan pada umumnya ditandai dengan kemampuan
manajemen dilihat dari kemungkinan atau kesempatan di masa yang akan datang. Informasi
akuntansi keuangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi laba yang merupakan
informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Informasi ini dapat
digunakan oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan untuk mengetahui kinerja dari
perusahaan tersebut.
Ukuran yang sering dipakai dalam menentukan keberhasilan suatu manajemen adalah
laba yang diperoleh. Keberhasilan suatu perusahaan ditandai dengan kemampuan manajemen
dalam melihat kemungkinan dan kesempatan di masa yang akan datang baik jangka pendek
maupun jangka panjang. Investor juga tertarik pada hal yang menyangkut laba yang menjadi
haknya yaitu seberapa banyak laba yang diperoleh dari investasi yang diberikan dan seberapa
banyak yang dibayarkan sebagai devisa bagi mereka. Hal ini menjadi penting bagi investor untuk
mengevaluasi kembali apakah dananya akan diinvestasikan pada perusahaan tersebut atau dalam
hal ini dipakai sebagai dasar kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada periode
tertentu.
2. Studi Kandungan Informasi Atas Laba
Menurut Hasanah (2006: 18) studi kandungan informasi atas laba meneliti hubungan laba
dengan return yang didasarkan pada anggapan bahwa laba bermanfaat bagi investor. Ball dan
Brown (1968) dalam Syahriana (2006: 10) menduga manfaat keberadaan angka laba akuntansi
dengan menguji kandungan informasi dan ketepatan waktu dari angka laba tersebut. Mereka

ISSN-1411 – 3880

44

Analisis Faktor Praktik Perataan Laba

Untara,Dr., M.Fadli & Titi Ayem Lestari

memperlihatkan bahwa informasi yang terkandung dalam angka akuntansi adalah berguna, yaitu
jika laba yang sesungguhnya berbeda dengan laba harapan investor, maka pasar bereaksi yang
tercermin dalam pergerakan harga saham sekitar tanggal pengumuman laba. Harga saham
cenderung naik apabila laba yang dilaporkan lebih besar daripada laba yang diharapkan dan
sebaliknya harga saham cenderung turun apabila laba yang dilaporkan lebih kecil dari laba
harapan.
Beaver (1968) dalam Syahriana (2006: 10) menyatakan bila pengumuman laba tahunan
mengandung informasi, variabilitas perubahan harga akan nampak lebih besar pada saat laba
diumumkan daripada saat lain selama tahun yang bersangkutan karena terdapat perubahan dalam
keseimbangan nilai harga saham saat itu selama periode pengumuman. Hasil penelitiannya
memberi bukti bahwa perilaku harga dan volume sekitar tanggal pengumuman mengindikasikan
bahwa laba tahunan mengandung informasi yang relevan untuk penilaian perusahaan.
3. Manajemen Laba
Menurut Yulianto (2007: 8) perataan laba (income smoothing) terkait erat dengan konsep
manajemen laba (earnings management). Manajemen laba adalah campur tangan manajemen
dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.
Manajemen laba merupakan salah satu faktor yang dapat mengurangi kredibilitas laporan
keuangan, manajemen laba menambah bias dalam laporan keuagan dan dapat mengganggu
pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba hasil rekayasa. Manajemen laba
sebagai suatu proses mengambil langkah yang disengaja dalam batas prinsip akuntansi yang
berterima umum baik didalam maupun diluar batas General Accepted Accounting Principle
(GAAP).
Penjelasan konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan (agency
theory) yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan
antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak berusaha
untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. Dalam
hubungan keagenan, manajemen memiliki asimetri informasi terhadap pihak-pihak eksternal
perusahaan, seperti investor dan kreditor. Asimetri informasi terjadi ketika pemilik sebagai
principal tidak dapat memonitor langsung aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan
manajemen bekerja sesuai dengan keinginan pemilik atau dengan kata lain principal tidak
memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agent. Sedangkan manajemen sebagai agent
memiliki kelebihan informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara
keseluruhan. Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya
sendiri, mengakibatkan manajemen memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya
untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui pemilik dan untuk menyajikan
informasi yang tidak sebenarnya kepada pemilik terutama bila informasi tersebut berkaitan
dengan pengukuran kinerja manajemen (Syahriana, 2006: 11).
4. Teori Keagenan (Agency Theory)
Konsep agency theory menurut Anthony dan Govindarajan (1995: 569) yang dikutip oleh
M. Ma’ruf (2006: 15) adalah hubungan atau kontak antara principal dan agent. Hubungan
agency muncul ketika satu pihak (principal) membayar pihak lain (agent) untuk melakukan
beberapa jasa dan mendelegasikan otoritas wewenang pengambil keputusan kepada agent
(Syahriana, 2006: 12). Dalam lingkup perusahaan yang modalnya terdiri atas saham-saham,
pemegang saham bertindak sebagai principal dan CEO (Chief Executive Officer) sebagai agent
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dari mereka. Pemegang saham mempekerjaan CEO dan manajemen perusahaan untuk bertindak
sesuai dengan kepentingan mereka.
Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi
oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal
dan agent. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya
dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Agent termotivasi untuk memaksimalkan
pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi,
pinjaman, maupaun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama
karena principal tidak dapat memonitor aktivitas CEO sehari-hari untuk mamastikan bahwa
CEO bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham.
5. Perataan Laba
Menurut Assih dan Gudono (2000) perataan laba merupakan tindakan yang dilakukan
dengan sengaja untuk mengurangi variabilitas laba yang dilaporkan agar dapat mengurangi
risiko pasar atas saham perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham
perusahaan. Schipper (1989) dalam Kustono (2009) menyebutkan bahwa yang dapat disebut
sebagai perataan laba adalah suatu intervensi pada proses pelaporan keuangan dengan tujuan
memperlihatkan pemerolehan beberapa private gain (berlawanan dengan yang seharusnya:
netralitas proses pelaporan). Rivard et al. (2003) dalam Budiasih (2009) mendefinisikan income
smoothing sebagai sebuah praktik dengan menggunakan teknik-teknik akuntansi untuk
mengurangi fluktuasi laba bersih selama beberapa periode waktu.
Menurut Hepworth (1953) yang didukung Ashari et al. (1994) dan Zuhroh (1996) yang
dikutip oleh Syahriana (2006: 19), bahwa tindakan perataan laba merupakan tindakan yang logis
dan rasional bagi manajer untuk meratakan laba dengan menggunakan cara atau metode
akuntansi tertentu. Beberapa alasan seorang manajer melakukan praktik perataan laba sebagai
berikut:
a. Aliran laba yang merata dapat meningkatkan keyakinan para investor karena laba yang stabil
akan mendukung kebijaksanaan dividen yang stabil pula sebagaimana yang diinginkan para
investor.
b. Penyusunan pos pendapatan dan biaya secara bijaksana yang melalui periode beberapa
metode tertentu, manajemen dapat mengurangi kewajiban perusahaan secara keseluruhan.
c. Perataan laba dapat meningkatkan hubungan antara manajer dan pekerja karena kenaikan
yang tajam dalam laba yang dilaporkan dapat menimbulkan permintaan upah yang lebih
tinggi bagi para karyawan.
d. Aliran laba yang merata dapat memiliki pengaruh psikologis pada ekonomi dalam hal
kenaikan atau penurunan dapat dihindarkan serta rasa pesimis dan optimis dapat dikurangi.
C. METODOLOGI PENELITIAN
1. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan
kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2004 – 2008. Sedangkan sampel diambil
dengan menggunakan metode purposive judgement sampling.
2. Pemilihan dan Teknik Penarikan Sampel
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Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
purposive judgement sampling yaitu sampel dipilih atas dasar kesesuaian karakteristik sampel
dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini
adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia dengan kriteria sebagai berikut:
1. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2004 – 2008.
2. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang menerbitkan laporan keuangan
tahun 2004 – 2008.
3. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang tidak melakukan akuisisi atau
merger selama periode pengamatan.
4. Perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang laporan keuangannya (laba
bersih setelah pajak) selama tahun 2004 – 2008 tidak mengalami kerugian minimal sebanyak
3 tahun.
Berikut ini disajikan hasil seleksi sampel dengan metode purposive judgement sampling:
Tabel 3.1
Seleksi Sampel
Keterangan
Jumlah sampel awal
 Pelanggaran kriteria 1
Emiten yang tidak terdaftar sebelum 31 Desember 2004 dan delisting selama 31
Desember 2004 – 31 Desember 2008.






Jumlah
56

10

Pelanggaran kriteria 2
Emiten yang tidak menerbitkan laporan keuangan tahun 2004 – 2008.
Pelanggaran kriteria 3
Emiten yang melakukan akuisisi atau merger minimal sekali selama periode 31
Desember 2004 – 31 Desember 2008, melakukan restrukturisasi, dan mengalami
perubahan kelompok usaha.
Pelanggaran kriteria 4
Emiten yang mengalami kerugian minimal 3 tahun.
Jumlah sampel akhir

0

9
7
30

Sumber: Indonesia Capital Market Directory (data diolah)
Jumlah sampel yang terpilih sebanyak 30 perusahaan merupakan 53,57% dari seluruh perusahaan
manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama jangka
waktu 2004 – 2008. Selanjutnya seluruh sampel diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam kelompok perata
dan kelompok bukan perata laba.
a. Model Klasifikasi Sampel
Jumlah sampel yang telah diseleksi diklasifikasikan ke dalam kelompok perata dan bukan perata
dengan menggunakan Indeks Eckel (1981). Perhitungan Indeks Eckel dilakukan melalui 3 tahap yaitu dari
tahun 2004 – 2006, 2004 – 2007, dan 2004 – 2008. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejak kapan
perusahaan melakukan praktik perataan laba. Indeks Eckel akan membedakan antara perusahaanperusahaan yang melakukan praktik perataan laba dengan yang tidak melakukan perataan laba.
Pendeteksian perataan laba dengan Indeks Eckel sesuai dengan penelitian Eckel (1981), Yusuf dan Soraya
(2004), Juniarti dan Corolina (2005), Suwito dan Herawaty (2005), Masodah (2007), Hasanah (2007),
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Mawarti (2007), dan Budiasih (2009). Adapun untuk menghitung Indeks Eckel dapat menggunakan
rumus sebagai berikut:
CV ∆I
Indeks Eckel =
CV ∆S
Keterangan:
∆I = Perubahan laba dalam satu periode
∆S = Perubahan penjualan dalam satu periode
CV = Koefisien variasi (standard deviation/expected value) yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai
yang diharapkan.
Indeks Eckel untuk perusahaan bukan perata laba adalah ≥ 1, sedangkan untuk perusahaan perata
laba adalah < 1 (Eckel, 1981).
b. Metode Pengumpulan Data
Penulis memperoleh data sekunder berupa laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia (BEI)
melalui berbagai sumber seperti Website BEI (www.idx.co.id), Indonesia Capital Market Directory
(ICMD), IDX statistik tahunan, publikasi-publikasi dalam berita bisnis, dan sumber lainnya.
c. Identifikasi dan Pengukuran Variabel
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Variabel Terikat (dependent variable)
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah status perataan laba yang diukur dengan Indeks Eckel.
Penggunaan indeks ini dapat mengetahui apakah perusahaan melakukan praktik perataan laba atau
tidak.
2. Variabel Bebas (independent variable)
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Besaran perusahaan (size) yang diukur dengan total aktiva.
b. Net Profit Margin (NPM) yang diukur dari rasio antara laba bersih setelah pajak dengan total
penjualan.
c. Operating Profit Margin (OPM) yang diukur dari rasio antara laba operasi dengan total
penjualan.
d. Return On Asset (ROA) yang diukur dari rasio antara laba bersih sebelum pajak (EBIT)
dengan total aktiva.
e. Financial Leverage yang diukur dari rasio antara total kewajiban dengan total aktiva.
d. Teknik Analisis Yang Digunakan
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan statistik deskriptif dan
inferensia. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui karakteristik dari perusahaan yang dijadikan
sampel. Metode kedua adalah statistik inferensia yaitu berupa (1) pengujian univariate, seperti MannWhitney Test dan Independent Samples T-Test (2) pengujian multivariate berupa regresi logistik (logistic
regression) menggunakan binary logistic regression.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Perhitungan Indeks Eckel
Berdasarkan data laba (earnings) dan penjualan (sales) dari 30 sampel perusahaan, maka dilakukan
perhitungan indeks perataan laba menggunakan Indeks Eckel terhadap masing-masing perusahaan yang
menjadi sampel. Perhitungan Indeks Eckel dilakukan melalui 3 tahap yaitu dari tahun 2004 – 2006, 2004
– 2007, dan 2004 – 2008. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejak kapan perusahaan melakukan praktik
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perataan laba. Perhitungan Indeks Eckel dimaksudkan untuk menentukan kategori suatu perusahaan
melakukan praktik perataan laba atau tidak melakukan praktik perataan laba. Perusahaan dikategorikan
melakukan praktik perataan laba apabila memperoleh nilai Indeks Eckel lebih kecil dari satu (Indeks
Eckel < 1), sedangkan perusahaan yang memperoleh Indeks Eckel lebih dari atau sama dengan satu
(Indeks Eckel ≥ 1) dikategorikan sebagai perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba.
Dari perhitungan Indeks Eckel tahun 2004 – 2006 diatas diperoleh sebanyak 6 perusahaan yang
melakukan praktik perataan laba, terlihat dari Indeks Eckel yang nilainya kurang dari 1 dan terdapat 24
perusahaan yang Indeks Eckelnya lebih dari 1 sehingga dapat digolongkan menjadi perusahaan bukan
perata laba. Dari perhitungan Indeks Eckel tahun 2004 – 2007 diatas diperoleh sebanyak 6 perusahaan
yang melakukan praktik perataan laba, terlihat dari Indeks Eckel yang nilainya kurang dari 1 dan terdapat
24 perusahaan yang Indeks Eckelnya lebih dari 1 sehingga dapat digolongkan menjadi perusahaan bukan
perata laba. Dari perhitungan Indeks Eckel tahun 2004 – 2008 diatas diperoleh sebanyak 10 perusahaan
yang melakukan praktik perataan laba, terlihat dari Indeks Eckel yang nilainya kurang dari 1 dan terdapat
20 perusahaan yang Indeks Eckelnya lebih dari 1 sehingga dapat digolongkan menjadi perusahaan bukan
perata laba. Berdasarkan hasil perhitungan secara keseluruhan yaitu tahun 2004 – 2006, 2004 – 2007, dan
2004 – 2008 terdapat 22 status perusahaan perata laba dan 68 status perusahaan bukan perata laba.
2. Analisis Pengujian Univariate
Analisis univariate yang digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan rata-rata dari variabel
besaran perusahaan (size), Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return On Asset, dan Financial
Leverage diantara perusahaan yang melakukan perataan laba dan tidak melakukan perataan laba,
dilakukan dengan uji beda (Independent Samples T-Test) bila asumsi normalitas terpenuhi atau teknik
nonparametrik Mann-Whitney Test bila asumsi normalitas tidak terpenuhi. Oleh karena itu, terlebih
dahulu akan dilakukan pengujian asumsi normalitas distribusi data untuk menentukan apakah data
tersebut terdistribusi normal atau tidak.
Berdasarkan hasil pengujian normalitas data masing-masing variabel dengan menggunakan analisis
statistik One Sample Kolmogorov-Smirnov ditemukan bahwa untuk variabel besaran perusahaan (size),
Net Profit Margin, Operating Profit Margin, dan Return On Asset tidak berdistribusi secara normal. Ini
ditunjukkan oleh nilai probabilitas (ρ-value) atau Asymp. Sig (2-tailed) yang lebih kecil dari 0,05.
Dengan demikian maka pengujian univariate menggunakan teknik nonparametrik Mann-Whitney Test.
Sedangkan untuk variabel Financial Leverage yang datanya berdistribusi normal, maka analisis
menggunakan uji beda Independent Samples T-Test.
Berdasarkan hasil pengujian univariate pada tingkat signifikansi 5% ditemukan bahwa untuk variabel
besaran perusahaan (size), Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return On Asset, dan Financial
Leverage memiliki nilai probabilitas (ρ-value) atau Asymp. Sig (2-tailed) yang lebih besar dari 0,05.
Penerimaan Ho berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata besaran perusahaan
(size), Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return On Asset, dan Financial Leverage diantara
perusahaan perata dan bukan perata laba.
Untuk menguji lebih lanjut apakah variabel-variabel tersebut berpengaruh terhadap praktik perataan
laba pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia maka akan dilakukan pengujian
multivariate.
a. Analisis Pengujian Multivariate
Analisis multivariate digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel besaran perusahaan
(size), Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return On Asset, dan Financial Leverage secara
serentak (simultan) maupun secara individual (parsial) terhadap praktik perataan laba. Analisis
multivariate dilakukan dengan teknik analisis regresi logistik (binary logistic regression) dengan bantuan
program SPSS Statistics 17.0. Dalam penelitian ini dilakukan dua jenis teknik analisis yaitu analisis
multivariate secara serentak (simultan) dan analisis multivariate secara terpisah (backward stepwise).
Pengujian multivariate dilakukan secara serentak untuk kelima variabel independen dengan
menggunakan binary logistic regression. Hasil pengujian atas kelayakan model regresi (goodness of fit
test) yang diukur dengan nilai Chi-Square pada uji Hosmer and Lemeshow Test, menunjukkan nilai
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signifikansi sebesar 0,867 (diatas 0,05), berarti model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya,
karena tidak ada perbedaan antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati.
b. Analisis Multivariate Secara Serentak
Analisis multivariate secara serentak berarti bahwa kelima variabel besaran perusahaan (size), Net
Profit Margin, Operating Profit Margin, Return On Asset, dan Financial Leverage secara serentak
(simultan) dimasukkan ke dalam model regresi logistik dan dilakukan estimasi.
Hasil pengujian multivariate secara serentak ditemukan bahwa untuk variabel besaran perusahaan
(size), Return On Asset, dan Financial Leverage memiliki probabilitas (ρ-value) lebih besar dari 0,05,
sehingga Ho diterima dan sebaliknya Ha ditolak yang berarti ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap praktik perataan laba. Hanya variabel Net Profit Margin dan Operating Profit
Margin yang memiliki nilai probabilitas (ρ-value) lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel tersebut
berpengaruh secara signifikan terhadap praktik perataan laba.
Berdasarkan analisis multivariate, dibentuk persamaan regresi dan didapatkan persamaan regresi
sebagai berikut:
p
= 1,284 + 0 (TA) + 34,873 (NPM) - 31,083 (OPM) + 2,856 (ROA) + 1,565 (FL)

ln
1-p

Dengan koefisien variabel (B) TA = 0, maka total aktiva untuk mengukur besaran perusahaan (size)
tidak memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Variabel Net Profit Margin, Return On Asset, dan
Financial Leverage memiliki koefisien masing-masing sebesar 34,267; 2,856; dan 1,565, maka variabel
tersebut memiliki pengaruh positif terhadap perataan laba. Sedangkan variabel Operating Profit Margin
memiliki koefisien sebesar -31,083, maka variabel tersebut memiliki pengaruh negatif terhadap perataan
laba. Nilai konstanta dari persamaan regresi logistik tersebut sebesar 1,284. Walaupun variabel Operating
Profit Margin berpengaruh negatif terhadap perataan laba, namun variabel tersebut berpengaruh terhadap
perataan laba yang ditunjukkan oleh nilai Asymp Sig. < 0,05.
Besarnya pengaruh kelima variabel terhadap perataan laba sebesar 0,301 atau 30,1% yang
ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Nilai Koefisien determinasi (R2) milik Nagelkerke (1991)
inilah yang paling banyak digunakan sebagai dasar interpretasi (Gracenawati, 2004: 33 dalam Juniarti dan
Corolina, 2005). Berdasarkan nilai tersebut bahwa 30,1% variasi dari perataan laba dapat dijelaskan dari
variabel besaran perusahaan (size), Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return On Asset, dan
Financial Leverage. Sedangkan sisanya sebesar 69,9% (100% - 30,1%) dapat dijelaskan oleh faktorfaktor lain diluar model, seperti harga saham, leverage operasi, pos-pos luar biasa (extraordinary items),
kebijakan akuntansi mengenai laba, kelompok usaha, dan sebagainya.
Untuk mengetahui ketepatan prediksi terhadap perusahaan yang melakukan atau tidak melakukan
perataan laba dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:
Tabel 4.1
Classification Table
Predicted
Status
Observed
Step 1

Status

Perata

Bukan Perata

Percentage
Correct

Perata

7

15

31,8

Bukan Perata

5

63

92,6

Overall Percentage

77,8

Sumber: Output SPSS 17.0 (data diolah)
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Pada kolom terdapat dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam hal ini perata (0) dan bukan
perata (1), sedangkan pada baris menunjukkan nilai observasi yang sesungguhnya dari variabel dependen
perata (0) dan bukan perata (1). Hasil tabel diatas menunjukkan bahwa pada kolom, prediksi perusahaan
yang melakukan perataan laba sebanyak 7 perusahaan dari observasi sebanyak 22 perusahaan atau
memiliki ketepatan sebesar 31,8%. Sedangkan perusahaan yang tidak melakukan perataan laba
diprediksikan sebanyak 63 perusahaan dari observasi sebanyak 68 perusahaan atau memiliki ketepatan
prediksi hanya sebesar 92,6%. Dengan demikian hasil ketepatan prediksi secara keseluruhan adalah
sebesar 77,8%.
Selanjutnya, untuk lebih meyakinkan hasil pengujian multivariate secara serentak, dilakukan
pengujian multivariate secara terpisah (backward stepwise).
c. Analisis Multivariate Secara Terpisah
Analisis multivariate secara terpisah (backward stepwise) berarti bahwa pengaruh kelima variabel
besaran perusahaan (size), Net Profit Margin, Operating Profit Margin, Return On Asset, dan Financial
Leverage diestimasi secara bertahap (stepwise), dimulai dengan memasukkan kelima variabel tersebut
kedalam model pada pengujian secara serentak, kemudian bergerak mundur (backward), mengeluarkan
satu variabel yang memiliki nilai probabilitas terbesar dan lebih besar dari 0,05 pada tahap pertama.
Proses ini terus berlanjut ke tahap berikutnya dan berakhir dimana tidak ada lagi variabel yang
dikeluarkan dari model karena nilai ρ-value lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian pada tahap terakhir,
model hanya menyisakan variabel yang memiliki nilai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05. Jadi hanya
variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba.
Hasil pengujian multivariate secara terpisah ditemukan bahwa variabel Net Profit Margin dan
Operating Profit Margin memiliki nilai probabilitas (ρ-value) lebih kecil dari 0,05 yang berarti Ho ditolak
dan Ha diterima. Hasil pengujian multivariate secara serentak dan terpisah membuktikan bahwa variabel
Net Profit Margin dan Operating Profit Margin berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba.
Namun, variabel Net Profit Margin lebih berpengaruh secara signifikan dibandingkan dengan variabel
Operating Profit Margin karena variabel Net Profit Margin memiliki nilai korelasi positif sedangkan
variabel Operating Profit Margin memiliki nilai korelasi negatif. Nilai koefisien korelasi Net Profit
Margin sebesar 0,774. Kuadrat dari koefisien ini diperoleh sebesar (0,774)2 = 0,5991, jadi sekitar 59,91%
perubahan praktik perataan laba dapat dijelaskan oleh variabel Net Profit Margin.
d. Tinjauan Perusahaan Yang Melakukan Praktik Perataan Laba
Berikut ini disajikan perusahaan-perusahaan yang melakukan praktik perataan laba pada periode
tahun 2004 – 2006, 2004 – 2007, dan 2004 – 2008:
Tabel 4.5
Perusahaan yang Melakukan Praktik Perataan Laba
No. Emiten
2004 - 2006
2004 - 2007
2004 - 2008
1. ARNA
Perata
Perata
Perata
2. INAI
Perata
Perata
Perata
3. JPRS
Bukan Perata
Bukan Perata
Perata
4. LION
Perata
Perata
Perata
5. AKKU
Bukan Perata
Bukan Perata
Perata
6. SIPD
Perata
Perata
Perata
7. BRPT
Bukan Perata
Bukan Perata
Perata
8. SULI
Bukan Perata
Bukan Perata
Perata
9. SPMA
Perata
Perata
Perata
10. CLPI
Bukan Perata
Perata
Perata
11. TIRT
Bukan Perata
Bukan Perata
Perata
Sumber: Data diolah
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa ada lima perusahaan yang sebelumnya tidak melakukan
perataan laba, namun pada tahun 2008 melakukan perataan laba. Hal ini disebabkan pada tahun tersebut
terjadi krisis keuangan yang melanda perusahaan-perusahaan di Indonesia sehingga banyak perusahaan
yang mengalami kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu, manajemen perusahaan tersebut melakukan
praktik perataan laba agar laba perusahaan terlihat baik di mata investor.
Terdapat satu perusahaan yang sebelumnya melakukan perataan laba, tetapi pada tahun 2008 tidak
melakukan perataan laba. Hal ini diduga karena pemilik perusahaan (principal) telah mengetahui bahwa
manajemen perusahaan tersebut telah melakukan perataan laba pada tahun sebelumnya sehingga manajer
tidak berani untuk melakukan perataan laba lagi pada tahun 2008. Selain itu, pengawasan dan audit yang
ketat dan kompeten membuat manajer tidak termotivasi untuk melakukan praktik perataan laba.
Terdapat lima perusahaan yang melakukan perataan laba selama tiga periode pengamatan. Hal ini
diduga perusahaan ingin menunjukkan laba yang stabil kepada investor. Aliran laba yang stabil dapat
meningkatkan kepercayaan investor karena laba yang stabil akan mendukung kebijakan deviden yang
stabil pula sebagaimana yang diinginkan oleh para investor.

E.KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Berdasarkan analisis multivariate (binary logistic regression) yang menguji faktor-faktor yang
mempengaruhi terjadinya praktik perataan laba, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Besaran perusahaan (size), Return On Asset, dan Financial Leverage tidak mempengaruhi
perataan laba secara serentak dan terpisah. Hanya variabel Net Profit Margin dan Operating
Profit Margin yang berpengaruh secara serentak maupun terpisah terhadap perataan laba pada
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Variabel Net Profit Margin lebih berpengaruh secara signifikan dibandingkan dengan variabel
Operating Profit Margin karena variabel Net Profit Margin memiliki nilai korelasi positif
sedangkan variabel Operating Profit Margin memiliki nilai korelasi negatif. Dengan demikian,
Net Profit Margin adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap perataan laba pada
perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
b. Saran
Oleh karena berdasarkan penelitian ini hanya dua faktor yang berpengaruh yaitu Net Profit
Margin dan Operating Profit Margin, maka penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya
menambahkan beberapa faktor lainnya seperti, harga saham, leverage operasi, pos-pos luar biasa
(extraordinary items), kebijakan akuntansi mengenai laba, kelompok usaha, dan sebagainya. Sehingga
usaha manajemen untuk meratakan laba melalui faktor-faktor lain dapat terdeteksi.
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