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ABSTRAKSI 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi praktik perataan laba yang terjadi pada sektor industri 
Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya.  Investigasi juga dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi praktik perataan laba tersebut. Perataan laba merupakan proses meratakan laba 
(earnings) yang dilaporkan, di sekitar tingkat laba yang dianggap normal bagi sebuah perusahaan. Praktik 
perataan laba bertujuan mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan, karena laba yang relatif stabil lebih 
disukai oleh investor. Bagi pihak manajemen praktik perataan laba dapat digunakan untuk memberikan 
sinyal pada pemilik dan kreditor bahwa kinerja manajemen relaif stabil. Praktik perataan laba dilakukan 
oleh manajemen karena perhatian investor sering terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan 
prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut.  Melalui indeks eckel terbukti 
secara empiris bahwa sektor perbankan merupakan sektor industri yang melakukan praktik perataan laba. 
Melalui uji regresi ditemukan hanya variabel Debt to Equity signifikan mempengaruhi  praktik perataan 
laba, sedangkan variabel Total Aset, dan Profitablitas tidak mempengaruhi praktik perataan laba. pada  
industri Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya.   
Kata kunci: Perataan Laba, indeks Eckels, Debt to Equito Hipótesis, Bonus Plan Hipótesis, Size hipótesis.  

 
PENDAHULUAN 
 
Tujuan pelaporan adalah menyediakan infor-
masi melalui media Laporan Keuangan suatu 
perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah 
besar pemakai dalam pengambilan keputusan 
ekonomi. Keputusan dimaksud,  adalah keputus-
an untuk membeli, mempertahankan dan men-
jual investasi bagi investor, dan dalam perusa-
haan, keputusan untuk mengangkat kembali atau 
mengganti manajemen. Oleh karena itu informasi 
yang disampaikan dalam pelaporan keuangan 
harus memiliki kebermanfaatan keputusan. Hal 
ini menunjukkan betapa pentingnya peranan 
laporan keuangan. Oleh karena itu dalam 
penyusunan laporan keuangan seharusnya 
alternatif pengukuran akuntansi dievaluasi dalam 
kaitan kemampuannya untuk memprediksi 
peristiwa yang menjadi kepentingan pembuat 
keputusan (Beaver et al., 1968). Selain itu 
pentingnya informasi laba secara tegas telah 
disebutkan dalam Statement of Financial 
Concepts (SFAC) No 1, bahwa selain untuk 
menilai kinerja manajemen, juga membantu 
mengestimasi kemampuan laba yang represent-
atif, serta untuk menaksir risiko dalam investasi 
atau kredit. Perhatian investor sering terpusat 
pada informasi laba tanpa memperhatikan 
prosedur yang digunakan untuk menghasilkan 
informasi laba tersebut (Beattie et al., 1994). 
Kecenderungan lebih memperhatikan laba inilah 
yang disadari oleh manajemen, dan mendorong 
manajer untuk melakukan manajemen atas laba 

(earning management) atau memanipulasi laba 
(earning manipulation). Salah satu hipotesis yang 
dapat menjelaskan manajemen laba adalah 
earning-smoothing hypothesis atau income 
smoothing hypothesis (Beattie et al., 1994). 
 Earning-smoothing hypothesis meru-
pakan campur tangan manajemen terhadap laba, 
melalui perilaku yang menyimpang dengan cara 
memanipulasi laba untuk mengurangi fluktuasi 
sekitar tingkat yang dipertimbangkan normal bagi 
perusahaan (Beattie, et al, 1994; Bartov, 1993). 
Earning management merupakan suatu 
fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai 
macam faktor yang menjadi pendorong timbulnya 
fenomena tersebut. Beberapa faktor yang 
menjadi pendorong timbulnya earning 
management,  adalah bonus plan, debt to equity, 
dan political cost (Watt and Zimmerman, 1986). 

Manajer pada perusahaan dengan bonus 
plan cenderung menggunakan metode akuntansi 
yang akan meningkatkan income saat ini, 
sedangkan pada perusahaan dengan rasio debt 
to equity besar, manajer perusahaan tersebut 
cenderung menggunakan metode akuntansi 
yang akan meningkatkan pendapatan maupun 
laba. Adapun political cost hypothesis 
menjelaskan, bahwa pada perusahaan yang 
kegiatan operasinya menyentuh sebagian besar 
masyarakat akan cenderung untuk mengurangi 
laba yang dilaporkan.  
 Sementara Ashari et al (1994) tindakan 
perataan laba cenderung dilakukan oleh 
perusahaan yang profitabilitasnya rendah, dan 
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perusahan dalam industri yang lebih berisiko. 
Faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba 
disampaiakan oleh Jatiningrum (2000) yang 
membuktikan bahwa profitabilitas mempengaruhi 
praktik perataan laba.  

 Belkouli dan Picur, (1984) , Albretch dan 
Richardson (1990), dan Ashari (1994) 
yang menemukan bukti bah-wa variabel 
kelompok usaha mem-pengaruhi praktik 
perataan laba.  

 Watt dan Zimmerman, (1978), dan 
Magnan dan Cormer, (1997) mem-
buktikan bahwa variabel debt to equity 
ratio berpengaruh terhadap pemilihan 
metode menaikkan atau menurunkan 
pelaporan laba. Varia-bel total debt to 
total assets, total debt to total equity, 
long rerm debt to total equity, dan 
komposisi modal kerja berpengaruh 
positif terhadap Earning Management 
(Daito, 1997) 

 Zuhroh (1996), dan Jin dan Machfoedz 
(1998) menemukan bukti bahwa 
leverage operasi berpengaruh terhadap 
praktik perataan laba.  

 Penelitian pengaruh kelompok usaha 
terhadap praktik perataan laba dilakukan 
oleh Jin dan Machfoedz (1998), dan 
Assih (1998) yang membuktikan bahwa 
variabel ter-sebut tidak mempengaruhi 
perataan laba. Sedangkan Belkoui dan 
Picur (1984), Albrecht dan Richardson 
(1990), dan Ashari et al., (1994) 
membuktikan bahwa kelompok usaha 
mempengaruhi perataan laba.  

 
 Berdasarkan bukti empiris di atas peneliti 
melakukan kajian apakah praktik perataan laba 
dilakukan oleh industri sektor perbankan dan 
lembaga keuangan lainnya? Mengacu pada 
kajian di atas dapat disimpulkan masih 
terdapatnya perbedaan faktor yang 
mempengaruhi praktik perataan laba.  Oleh 
karena itu  menjadi salah satu alasan peneliti 
untuk mengkaji faktor apakah yang 
mempengaruhi praktik perataan laba oleh 
industri sektor perbankan? 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
Perataan laba dapat dipandang sebagai upaya 
yang secara sengaja dimaksudkan untuk 
menormalkan income dalam rangka mencapai 
kecenderungan atau tingkat yang diinginkan. 
Perataan income/laba menurut Beidleman (1973) 
sebagai berikut: 

“meratakan earnings yang dilaporkan 
sebagai pengurangan secara sengaja 

fluktuasi di sekitar tingkat earnings tertentu 
yang dianggap normal bagi sebuah 
perusahaan” 

Dalam pengertian ini perataan merepresen-
tasikan sebuah upaya yang dilakukan oleh 
manajemen perusahaan untuk mengurangi 
variasi tidak normal dalam earnings sepanjang 
diijinkan oleh prinsip akuntansi dan manajemen 
yang sehat. 
 Syafri (2004) menyatakan income 
smoothing adalah upaya manajemen untuk 
menstabilkan laba. Karena dalam teori Efficiency 
Market Hypothesis menyebutkan bahwa 
informasi  dapat mempengaruhi pasar modal.  
Salah satu informasi yang disampaikan 
perusahaan kepada investor diantaranya adalah 
laporan keuangan, sehingga hal ini mengundang 
menajemen melakukan hal-hal yang mengubah 
laporan laba rugi untuk kepentingan pribadi, 
seperti mempertahankan jabatan. 
 Beidleman (1973) mempertimbang-kan 
dua alasan bagi manajemen untuk meratakan 
earnings yang dilaporkan. Alasan pertama 
didasarkan pada asumsi bahwa arus earnings 
yang stabil merupakan pendukung yang relevan 
bagi tingkat dividen yang lebih tinggi daripada 
sebuah arus earnings yang lebih variatif, memiliki 
peng-aruh menguntungkan terhadap nilai saham 
perusahaan karena turunnya risiko total 
perusahaan. Dalam alasan pertamanya dia 
menyatakan “tingkat variabilitas trend earnings 
mempengaruhi ekspektasi subjecktif investor 
terhadap earnings dan dividen di masa depan, 
sehingga manajemen mempengaruhi secara 
menguntungkan nilai saham perusahaan dengan 
meratakan earnings”. 
 Alasan kedua perataan earning adalah 
kemampuan untuk mengatasi sifat siklis earnings 
dan mengurangi korelasi return ekspektasian 
perusahaan dengan return portofolio pasar. Pada 
alasan keduanya ini Beidleman menyatakan “ 
Sampai tingkat dimana auto-normalisasi earnings 
berhasil, dan bahwa dengan pengurangan 
kovariannya, perataan akan menambah 
pengaruh yang bermanfaat pada nilai saham”. 
 Hal tersebut terjadi sebagai akibat 
kebutuhan yang dirasakan manajemen untuk 
menetralisir ketidakpastian lingkungan dan 
mengurangi fluktuasi yang besar dalam kinerja 
operasi perusahaan karena silih bergantinya 
kejadian baik dan buruk. Untuk melakukannya 
manajemen mungkin melakukan perilaku slack 
organisasional, perilaku slack peranggaran atau 
perilaku penghindaran risiko. Masing-masing 
perilaku mengharuskan keputusan yang 
mempengaruhi penyerapan dan/atau alokasi 
biaya (cost) diskresioner, yang mengakibatkan 
perataan income.  
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 Manajemen juga mendapat tugas untuk 
menghindari terhadap kendala-kendala prinsip 
akuntansi berterima umum dengan berusaha 
untuk meratakan angka income sedemikian rupa 
membawa ekspektasi mereka atas arus kas 
masa depan, mempertinggi proses prediksi 
berdasarkan serial angka-angka rataan yang 
diobservasi dengan reliabilitas yang nyata.  
 Tiga kendala yang dianggap memotivasi 
manajer melakukan perataan (Belkaoui, 2001) 
adalah: 

 Mekanisme pasar kompetitif, yang 
mengurangi opsi yang tersedia bagi 
manajemen 

 Skema kompensasi manajemen, yang 
terkait secara langsung dengan kinerja 
perusahaan 

 Ancaman penggantian manajemen. 
 
 Beberapa literatur mengenai perata-an 
laba adalah sebagai berikut: 
 Penelitian Wang dan William (1994) 
menjelaskan terdapatnya pertentangan  me-
ngenai  meningkatnya nilai informasi yang 
disebabkan praktik peratan laba. Hasil studi 
mereka mengindikasikan bahwa besaran 
perataan laba mempengaruhi pasar juga bagi  
perusahaan, dan perataan laba yang dilakukan 
secara seri, dirasa sebagai hal yang cukup 
berisiko.  
 Penelitian tentang perataan laba di 
Indonesia telah banyak dilakukan. Ilmainir (1993) 
menemukan bukti bahwa perataan laba didorong 
oleh harga saham, perbedaan antara laba aktual 
dengan laba normal, dan pengaruh perubahan 
kebijakan akuntansi terhadap laba.  Selain itu 
Zuhroh (1986) me-nemukan bukti bahwa faktor 
yang ver-pengaruh terhadap praktik perataan 
laba di Indonesia adalah leverage operasi. Utami 
dan Suharmadi (1998) menemukan angka laba 
memiliki kandungan informasi yang bermanfaat 
bagi pasar, yang terlihat dari hubungan antara 
unexpected earning dengan abnormal return 
pada sekitar tanggal pengumuman informasi laba 
perusahaan.  
 Penelitian lain oleh Ilmainir (1993), 
Zuhroh (1997) serta Jin dan Machfoedz (1998) 
menyampaikan bukti bahwa praktik perataan 
laba telah terdapat pada perusaha-an yang 
terdapat di Bursa Efek Jakarta dan 
mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat 
mendorong praktik perataan laba di antara-nya 
leverage operasi, ukuran perusahaan, 
keberadaan perencanaan bonus di sektor 
industri.  
 Assih dan Gudono (2000),  menge-
mukakan terdapat perbedaan reaksi pasar atas 
pengumuman laba perusahaan perata laba dan 

dengan perusahaan bukan perata laba. Hasil 
penelitiannya menemukan bahwa informasi yang 
terkandung dalam angka laba adalah 
bermanfaat. Hasil penelitian ini menunjukkan 
adanya bukti yang cukup bahwa rata-rata 
cummulative abnormal return sekitar tanggal 
pengumuman perataan laba untuk kelompok 
perata laba tidak signifikan dan kelompok bukan 
perata laba nampak signifikan. Sedangkan 
antara perusahaan perata laba dan non perata 
laba berbeda secara signifikan.  
 Penelitian lainnya dilakukan oleh Salno 
dan Baridwan (2000)  yang menyimpulkan 
pertama bahwa  faktor besaran per-usahaan, net 
profit margin, kelompok usaha, dan winner/losser 
stocks secara signifikan tidak berpengaruh 
terhadap perataan penghasilan, kedua tidak ada 
perbedaan return antara kelompok perata laba 
dan bukan perata, ketiga tidak ada perbedaan 
risiko antara kelompok perata dan kelompok 
bukan perata laba.  
 
Hipotesis 
Variabel ukuran perusahaan telah digunakan 
oleh (Ilmainir, 1993; Zuhroh 1997; Jin dan 
Machfoedz, 1998; serta  Salno dan Baridwan, 
2000, Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ukuran perusahaan berpengruh signifikan 
terhadap praktik perataan laba.  
HA1 :   Praktik perataan laba sector 

perbankan dan lembaga ke-
uangan lainnya dipengaruhi oleh 
variabel size,  

HA2 :   Praktik perataan laba sector 
perbankan dan lembaga ke-
uangan lainnya dipengaruhi oleh 
variabel bonus plan,  

HA3 :   Praktik perataan laba sector 
perbankan dan lembaga ke-
uangan lainnya dipengaruhi oleh 
variabel debt to equity,  

HA4 :   Praktik perataan laba sector 
perbankan dan lembaga ke-
uangan lainnya dipengaruhi oleh 
variabel profitabiltas,  

 
 Hipotesis di atas dikembangkan 
berdasarkan penelitian berikut ini, yaitu: 

 Archibalt (1987), White (1070), Ashari 
(1994), Carlson dan Chenchuramaiah 
(1997), dan Jatiningrum (2000) yang 
membuktikan bahwa profitabilitas 
mempengaruhi praktik perataan laba.  

 Watt dan Zimmerman, (1978), dan 
Magnan dan Cormer, (1997) mem-
buktikan bahwa variabel debt to equity 
ratio berpengaruh terhadap pemilihan 
metode menaikkan atau menurunkan 
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pelaporan laba. Varia-bel total debt to 
total assets, total debt to total equity, 
long rerm debt to total equity, dan 
komposisi modal kerja berpengaruh 
positif terhadap Earning Management 
(Daito, 1997) 

 Zuhroh (1996), dan Jin dan Machfoedz 
(1998) menemukan bukti bahwa 
leverage operasi berpengaruh terhadap 
praktik perataan laba.  

 Penelitian pengaruh kelompok usaha 
terhadap praktik perataan laba dilakukan 
oleh Jin dan Machfoedz (1998), dan 
Assih (1998) yang membuktikan bahwa 
variabel ter-sebut tidak mempengaruhi 
perataan laba. Sedangkan Belkoui dan 
Picur (1984), Albrecht dan Richardson 
(1990), dan Ashari et al., (1994) 
membuktikan bahwa kelompok usaha 
mempengaruhi perataan laba.  

 
 METODE PENELITIAN 
 
Penelitian ini mengkaji perilaku perataan laba 
industri pada sektor perbankan dan lembaga 
keuangan lainnya. Dimensi waktu penelitian ini 
mencakup waktu 12 tahun (1992-2004) . Metode 
pengumpulan data dalam penelitian disertasi ini 
adalah dengan cara pengumpulan data tidak 
langsung yaitu berupa data laporan keuangan 
dari tahun 1992 sampai 2004, dan arsip ini dapat 
diperoleh dari Pusat Referensi Pasar Modal 
Bursa Efek Jakarta. Data juga diperoleh dari 
ISMD 2.0 (Indonesian Securities Market 
Directory) untuk memperoleh data yang 
berkaitan dengan emiten, baik tanggal listing 
serta tanggal berdiri.  
 Kriteria pemilihan sampel adalah 
perusahaan telah terdaftar di BEJ mulai dari 31 
Desember 1992, selalu menerbitkan dan 
mempublikasikan laporan keuangan setiap 
tahunnya. Selama periode pengamatan, 
perusahaan tidak melakukan pengumuman 
dividen, untuk menghindari adanya peng-aruh 
gabungan yang disebabkan oleh peng-umuman 
laba dan dividen. Kane et al (1984) melaporkan 
bahwa ada pengaruh gabungan yang secara 
statistik signifikan antara pengumuman laba dan 
dividen yang bersamaan pada abnormal retun 
sekitar tanggal pengumuman. Atau yang meng-
umumkan peristiwa ekonomi lain selain laporan 
keuangan misalnya merger, akuisisi. Selama 
periode peristiwa, perusahaan tidak mengalami 
rugi, karena penelitian ini bertujuan meneliti 
praktik perataan laba.  
 Terdapat  dua tahapan yang ditem-puh 
dalam penelitian ini adalah yaitu tahap 
pengambilan sampel sampai dengan pe-

meriksaan ada tidaknya praktik perataan laba. 
Tahap kedua pengujian hipotesa, yaitu 
menginvestigasi faktor-faktor yang mem-
pengaruhi praktik perataan laba 
 Untuk mendeteksi perataan meng-
gunakan indeks Eckels (1981). Pendeteksian 
perataan laba dengan indeks Eckels sesuai 
dengan penelitian   Imhoff (1977), Eckel (1981), 
Albrecht dan Richardson (1990), Michelson et al 
(1990), Ashari (1994) dan Kusuma (2005).  
Model untuk perataan Laba :  

  
 CVΔI   
Indeks Perataan Laba =                
   CV ΔS 
Notasi : 
ΔI  =  perubahan penghasilan (Penghasilan 

Operasional(PO), Penghasilan Sebe-lum 
Pajak(PSP), Penghasilan Bersih Setelah 
Pajak(PBSP)) dalam satu periode 

ΔS = perubahan penjualan (PB) dalam satu 
periode. 

CV = koefisien variasi (deviasi standar/expected 
value) yaitu standar deviasi dibagi dengan 
nilai yang diharapkan. 
Indeks Eckels untuk perusahaan bukan 
perata laba adalah ≥ 1, sedangkan untuk 
perusahaan perata  adalah < 1(Eckel, 
1981). 

 Tahap kedua menginvestigasi faktor 
yang mempengaruhi praktik perataan laba. 
Pada tahap ini sebelum melakukan uji 
hipotesis, peniliti melakukan uji hubungan, 
antara variabel dependen dengan masing-
masing variabel independen untuk menge-
tahui sifat hubungan variabel dependen dan 
independen.  
 Untuk mengkaji variabel yang mem-
pengaruhi praktik perataan laba, peneliti 
menggunakan model Archibald, Sprouse, 
Cumming (1967), Watts dan Zimmerman 
(1978), Naim dan Hartono (1996), Magnan dan 
Cormer (1997), Salno dan Baridwan (2000).  
Variabel yang berpengaruh adalah variabel 
Bonus Plan Hypothesis yang diproksikan 
dengan laba, Size Hypothesis yang diproksikan 
dengan total aktiva dan Debt to Equity 
Hypothesis atau sering juga disebut Leverage 
yang diproksikan dengan dengan Rasio 
Hutang Modal. 
 Dalam penelitian ini peneliti menam-
bahkan variabel fundamental lain yaitu variabel 
ROA, ROI dan Net Profit Margin. Alasan 
pemilihan variabel ini adalah bah-wa dalam 
laporan keuangan yang berkaitan dengan laba 
(profit), variabel tersebut   sangat diperhatikan 
investor karena berkaitan dengan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.  
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 Setelah pengujian hipotesis, langkah 
terakhir adalah uji klasik yaitu multikolinieritas, 
autokorelasi, heteroskedastisitas, normaslitas 
dan linieritas. Uji multikolenieritas bertujuan 
untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas 
(independen). Sehingga tercapai tidak adanya 
korelasi antar variabel independen, sehingga 
antar variabel independen tidak ortogonal 
(varibel independen yang nilai korelasi antar 
sesama variabel independen sama dengan 
nol) (Ghozali, 2005). Multikolinieritas dapat di 
uji dengan nilai R2  yang dihasilkan dari suatu 
estimasi model regresi empiris sangat tinggi, 
tetapi secara individual variabel independen 
banyak yang tidak signifikan mempengaruhi 
vari-abel dependen. 
  Uji autokorelasi bertujuan untuk  menguji 
apakah dalam model regresi linier ada korelasi 
antara kesalahan pengganggu pada periode  t 
dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 
(sebelumnya). Untuk menguji apakah terjadi 
auto-korelasi peneliti menggunakan uji Durbin 
– Watson (DW test) untuk menguji auto-
korelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya 
intercept (konstanta) dalam model regresi dan 
tidak ada variabel lag di antara variabel 
independen.  Uji Lagrange Multiplier (LM test), 
uji ini terutama digunakan untuk sample besar 
di atas 100 observasi (Ghozali, 2005). 
 Uji Heteroskedastisitas bertujuan 
menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk 
menguji heteroskedastisitas peneliti 
menggunakan Grafik Plot antara nilai prediksi 
variabel terikat (dependen) yaitu Zpred dengan 
residualnya Sresid. Deteksi ada tidaknya 
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafic 
scatterplot antara sresid dan zpred dimana 
sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi , dan 
sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 
sesungguhnya) yang telah distudent-ized. 
(ghozali, 2005).  
 Uji Normalitas bertujuan untuk menguji 
apakah dalam model regresi, variabel 
pengganggu atau residual memiliki distribusi 
normal. Seperti diketahui uji t dan F 
mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti 
distribusi normal. Apabila asumsi ini dilanggar 
maka uji statistik menjadi tidak valid.untuk 
jumlah sampel kecil. Uji normalitas peneliti 
lakukan melalui uji statistik. Uji statistik 
sederhana dilakukan dengan melihat nilai 
kurtosis dan skewness dari residual. 
 Uji Linieritas digunakan untuk melihat 
apakah spesifikasi model yang digunkan sudah 
benar atau tidak. Apakah fungsi yang 
digunAkan dalam suatu studi empiris 
sebaiknya berbentuk linier, kuadrat atau kubik. 
Dengan uji linieritas dapat diperoleh informasi 
apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat 
atau kubik. Uji yang di-lakukan adalah dengan 
uji Durbin Watston, Ramsey Test dan Uji 
Lagrange Multiplier. Untuk menguji asumsi 
klasik peneliti memanfaatkan software SPSS.  
 Untuk menguji signifikansi dilakukan 
dengan  Uji t diterapkan pada data yang 
berdistribusi normal, sedangkan apabila 
terdapat data yang tidak berdstribusi normal 
akan di uji dengan Mann-Whitney U Test.  
 
Model, notasi, variabel dan proksi 
Model matematis hubungan antara variabel 
dependen dan independen adalah sebagai 
berikut: 

 
IS = a + b1 TA + b2 BP+ b3 DE + b4 ROA+ b5 ROI + b6 NPM 

No Notasi variabel Proksi  Pengukuran  
1 IS Income 

Smoothing  
Indeks perataan laba CVΔI  / CV ΔS

2 TA Political Cost Total Aktiva Total Aktiva 
3 BP Bonus Plan Laba Laba akuntansi 
4 DE Debt to Equity  Rasio Hutang  

Modal 
Total Hutang 
Total Modal 

 
5 ROA Profitabilitas1 Earning Power of total 

Investment/ROA 
E B I T 

Jumlah Aktiva 
6 ROI Profitabilitas2 Net Earning Power 

Ratio/ROI 
E  A  T 

Jumlah Aktiva 
7 NPM Profitabilitas3 Net profir Margin E  A  T 

Penjualan neto 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Deskripsi Statistik Dan Uji Hubungan 
 
Jumlah perusahaan yang memenuhi kriteria 
sampel adalah 27 perusahaan. Melalui 
pemeriksaan laporan laba dengan 
menggunakan indeks eckels terbukti 19 
perusahaan pernah melakukan praktik 

perataan laba, dengan jumlah sampel 
sebanyak 114 sampel.  

 Rata-rata indeks perataan laba untuk 
sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya 
adalah 0.55, dengan nilai minimum 0.06 dan 
maksimum 0.94 
 Hasil uji hubungan antara variabel 
dependen dan independen melalui kurva expert, 
adalah sebagai berikut : 

Descriptive Statistics

114 .060770 .942680 .55021053 .21483757
114 20104.00 5.9E+07 5457151 11919795.40
114 1.00 2483415 108736.1 316638.9790
114 .00 .67 .2104 .2099
114 -1919.71 .05 -223.0551 411.9733
114 -.83 1.00 .5050 .3056
114 .00 .11 3.719E-02 2.839E-02
114

IS
P_TA_IS
P_BP_IS
P_ROA_IS
Q_DE_IS
S_NPM_IS
P_ROI_IS
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

 

No Variabel 
dependen (Y) 

Variabel 
independen (Y) 

Pola Hubungan 
Y dan X 

Persamaan 

1 TA Polinomial fit Y= a+bx+cx2+cx3

2 BP Polinomial fit Y= a+bx+cx2+cx3

3 DE Quadratik fit Y = a + bx + c x2

4 ROS Sinusoida fit Y = a+ bcos (cx+d) 
5 ROI Polinomial fit Y= a+bx+cx2+cx3

6 

IS 

NPM Polinomial fit Y= a+bx+cx2+cx3

 
Pengujian hipotesa 
Untuk menguji hipotesis 1-4 menggunakan 
model yang telah peneliti sampaikan pada 
metode penelitian. Pengujian hipotesis melalui 
model bertujuan untuk menjawab per-tanyaan 
penelitian apakah variable, TA, BP, DE, ROA, 
ROI, dan NPM memliki pengaruh terhadap 
praktik perataan laba yang terjadi pada sector 
perbakan dan lembaga keuangan lainnya.  
 Dari hasil regresi, menunjukkan bahwa 
dari enam variable yang diperiksa, hanya 
variable DE yang signifikan memengaruhi praktik 
perataan laba. Besarnya Adjusted R2 adalah 
0.052. Hal ini  berarti bahwa  5,2% variasi indeks 
perataan laba dapat dijelaskan oleh varibel DE. 
Hasil uji signifikansi me-nunjukkan nilai F hitung 
sebesar 7.247 dengan tingatt signifikan 0.008. 
Hasil ini menunjukkan bahwa model regresi ini 
dapat digunakan untuk memprediksi indeks 
perataan laba. Dengan demikian hanya hipótesis 
alternatif tiga yang diterima yaitu bahwa variable 
DE mempengaruhi praktik perataan laba. 
 Variable DE memiliki nilai signifikan 
0.008 jauh dibawah 0.05, sehingga dapat  
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 
signifikan antara variable indeks perataan laba 

dan variable DE dengan nilai koefisisen sebesar 
1.286E-04.  
 Koefisien variabel DE 1.286E-04, 
signifikan, berhubungan  positif terhadap indeks 
perataan laba. Dapat diartikan bahwa semakin 
besar Debt to Equity akan meningkatkan indeks 
perataan laba. Dengan demi-kian, apabila 
perusahaan memiliki nilai DE yang besar maka 
nilai indeks pertaan laba juga semakin besar. 
Dengan kata lain, apabila DE perusahaan 
semakin tinggi maka perusahaan justru tidak 
melakukan praktik perataan laba (karena nilai 
indeks yang mendekati 1). Temuan ini bertolak 
belakang dengan Debt to Equity hipotesis yang 
menyatakan bahwa semakin besar ratio DE 
maka semakin besar dorongan perusahaan 
malakukan perataan laba (nilai indeks perataan 
laba mendekaati 0).  
 Kondisi ini dapat dijelaskan bahwa pada 
sampel rata-rata DE -223.0551, yang menun-
jukan bahwa rata-rata DE sampel adalah negatif.  
Nilai negatif untuk rata rata DE menunjukkan 
minimnya equity  yang dimiliki oleh sampel 
perbankan dan lembaga keuangan. Selain itu 
penelitian ini memasukkan periode krisis, yang 
memungkinkan pada periode tersebut melakukan 
hair cut atas hutang ataupun dilakukan 
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perubahan pada perjanjian kredit. Keadaan ini 
menyebabkan hubungan antara hutang dengan 
indeks perataan laba positif. Sehingga hubungan 
antara DE dan IS tidak sesuai dengan dugaan 
semula atau hasil ini merupakan penyimpangan 
dari Debt to Equity Hipotesis.  
 Perusahaan mengalami default (tidak 
dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh 
tempo) karena kesulitan keuangan. Perusahaan 
yang mengalami hal seperti ini sangat rentan 
melakukan praktek perataan laba. Praktik 
perataan laba dilakukan ketika perusahaan 
mengetahui terancam default, diantaranya 
dengan memilih metode akuntansi yang dapat 
meningkatkan labanya. Tindakan ini akan 
memberikan posisi bergainingnya yang lebih baik 
saat terjadi negisiasi ulang apabila perusahaan 
benar-benar tidak dapat melunasi kewajibanya.  
 Dengan DE yang tinggi mengakibatkan 
perusahaan mengalami kesulitan untuk 
memperoleh dana tambahan dengan mela-kukan 
pinjaman. Hal ini tentunya sangat wajar karena 
kreditur menolak  meminjamkan uang lebih 
banyak sebab kreditur memerlukan jaminan atas 
dana yang dipinjamkannya.  
 Hasil temuan ini sejalan dengan 
penelitian Belkoui dan Picur (1984) Albrecht dan 
Richardson (1990), Ashari dkk (1994) dan Daito 
(1997). Hasil penelitian ini didukung oleh Watt 
dan Zimmerman,  Magnan dan Cormer 1978, 
1997, Skinner (1993), Jin, Machfood (1998), 
yang  membuktikan bahwa variabel debt equity 
berpengaruh terhadap perataan  laba. 
  Hasil ini konsisten dengan Watt dan 
Zimmerman, (1978), dan Magnan dan Cormer, 
(1997) membuktikan bahwa variabel debt to 
equity ratio berpengaruh terhadap pemilihan 
metode menaikkan atau menurunkan pelaporan 
laba. Variabel total debt to total assets, total debt 
to total equity, long rerm debt to total equity, dan 
komposisi modal kerja berpengaruh positif 
terhadap Earning Management (Daito, 1997). 
 Sedangkan pada hasil penelitian ini 
hubungan antara variabel IS dan DE adalah 
signifikan positif.  Kondisi ini dapat dijelas-kan 
bahwa pada sampel rata-rata DE (-0.1352 nilai 
murni rata-rata DE atau -12460 (setelah 
dilakukan transformasi data)) adalah negatif. 
Nilai negatif untuk rata rata DE menunjukkan 
minimnya equity  yang dimiliki oleh perusahaan, 
Bahkan praktik perataan laba tidak mampu 
menutupi kondisi minimnya modal yang 
digunakan untuk perlindungan hutang. Hal ini 
bisa dipahami mengingat penelitian ini 
memasukkan periode krisis, yang memungkinkan 
pada periode tersebut melakukan hair cut atas 
hutang ataupun dilakukan perubahan pada 
perjanjian kredit. Alasan inilah yang 

menyebabkan hubungan antara hutang dengan 
indeks perataan laba positif. Sehingga hubungan 
antara DE dan IS tidak sesuai dengan dugaan 
semula atau hasil ini merupakan 
penyimmpangan dari Debt to Equity Hipotesis. 
  
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan kajian diatas dapat disimpulkan 
bahwa sector perbankan dan lembaga keuangan 
lainnya secara empiris telah melakukan praktik 
perataan laba. Hal ini terbukti melalui indeks 
eckel yang mennunjukkan nilai berkisar anrata 0 
sampai dengan 1.  
 Sedangkan variable yang signifikan 
mempengaruhi praktik peratan laba untuk sector 
perbankan dan lembaga keuangan lainnya 
adalah variable ratio debt to equity. Koefisisen 
DE yang positif merupakan penyimpangan dari 
hipotesis Debt to equity ratio. Hal ini terjadi 
kemungkinan karena rata-rata de perusahaan 
memiliki nilai ne-gative yang cukup signifikan dan 
dimasuk-kannya periode krisis moneter dalam 
penelititan ini. 
 
Keterbatasan 
Untuk mendeteksi praktik peratan laba penelititan 
ini hanya menggunakan  satu indicator yaitu 
indeks perataan laba. Sehingga penelitian 
selanjutnya dapat digunakan metode yang 
berbeda.  
 Tidak dipisahkannya antara periode 
sebelum krisis moneter, setelah krisi moneter 
dan selama krisi moneter mungkin menjdai salah 
satu factor tidak berpengarunya variable 
independent lain, selain dari variable DE. 
Sehingga dalam penelititan selanjutnya dapat 
dilakukan pemisahan antar periode kondisi 
ekonom, yang memungkinkan hasil penelitian 
yang berbeda. 
 
 DAFTAR PUSTAKA 
 
Abdullah, Shamsul, Nahar, Ku Ismail, Ku Nor 

Izah, Lode Nor Asma, (2002), 
“Disclosure of Extraordinary Item and 
Income Smoothing Behavior in 
Malaysia,” Jurnal Pengurusan , 21, p:57-
75 

Albrecht, W.D., and F.M. Richardson, (1990), 
“Income Smoothing by Economy Sector,” 
Journal of Business, Finance, and 
Accounting, 17 (5):713-730. 

Archibald, T.R., (1967), “The Return to Straight-
Line Depreciation :An Analysis of a 
Change in Accounting Method,” Journal 
of Accounting Research, Supplement: 
164 - 180 

Praktik Perataan Laba Sektor….  
A22  Masodah 
 



Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil) Vol. 2 
Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007  ISSN : 1858 - 2559 

Ashari, N., H. C. Koh, S.L.Tan dan W. H. Wong, 
(1994), “Factor Affecting Income 
Smoothing Among Listed Companies in 
Singapore”, Journal of Accounting and 
Business Research,  Autumn, 291-301 

Asih, Prihat  dan Gudono, (2000), “Hubungan 
Tindakan Perataan Laba dengan Reaksi 
Pasar atas pengumuman Informasi Laba 
Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Jakarta”, Jurnal Riset Akuntansi 
Indonesia, 3:17-34 

Bartov, A. and  B. Eli., (1993), “The Timing of 
Asset Sales and Earning Manipulation”, 
The Accounting Review, October, p 653-
668 

Beattie, V.,S. Brown, D. Ewers, B. John, S. 
Manson, D. Thomas and M. Turner,  
(1994), “Extraordinary Items and Income 
Smoothing : Appositive Accounting 
Approach,” Journal of Business Finance 
and Accounting, 21(6), September, p. 
791-811 

Beaver, W.H., (1968), “The Information Content 
of Annual Earning Announcement”, 
Journal of Accounting Research, 
(Supplement), p. 67-92 

Beidleman, (1973), “Income Smoothing: The 
Role of Management”, Accounting 
Review, October, p. 653-667 

Belkaoui, A. R., (1993), Accounting Theory, 
Academic Press Limited, London 
Finansial Accounting Standart Board, 
1987, Statement of Financial Accounting 
Concepts, No 1, 2, 5, 6 , Mc Graw Hill 

              and R.D Picur, (1984), “The Smoothing 
of Income Number: Some Empirical  
Evidences on Systematic Differences 
between core and periphery 
industrialsectors”, Journal of Busisness  
Finance and Accounting, 11(4) 
(Winter:252-458 

Carlson, Steven, J, dan T.B Chenchuramaiah, 
(1997), “OwnershipDifferences and Firm 
Incoe Smoothing Behavior, Journal of 
Business Finance & Accounting, Vol. 24 
(2) Hal.179-191 

Daito, Apollo, (2004), Beberapa Faktor yang 
Mempengaruhi Earnings Management 

Serta Penerapannya dalam Penyusunan 
Laporan Keuangan, Disertasi, Program 
Pasca Sarjana, Universitas Padjadjaran.  

Eckel, N. (1981),  “The Income Smoothing 
Hypothesis Revisited,” Abacus, Juni:28-
40 

Ghozali, Imam., (2005), Aplikasi Analisis 
Multivarate dengan program SPSS, Edisi 
3, Badan Penerbit Universitas 
Diponegoro, Semarang 

Hartono, Jogiyanto., dan Ainun Naim.,(1998), 
“The Effect of the Legal Process on 
Management of Accruals: Further 
Evidence on Management of Earnings,” 
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia ,13  
hlm 98-106 

Ilmainir, (1993), Perataan Laba dan Factor-
Faktor Pendorongnya Pada Perusahaan 
Publik di Indonesia, Tesis, Program 
Pasca Sarjana Fakultas Ekonomi, 
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 

Jatiningrum, (2000), Analisis Faktor-Faktor yang 
Berpengaruh terhadap Perataan 
PenghasilanBersiah/Laba pada 
Perusahaan yang terdaftar di BEJ”, 
Jurnal Bisnis dan Akuntansi, vol 2(2), hal 
145-155. 

Jin, Liaw She., dan Mas’ud Machfoedz, (1998), 
“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Praktik Perataan Laba pada Perusahaan 
yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”, 
Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, Vol.1 
No.2 (Juli),p.174-(191 

Magnan,M and D. Cormier (1997), ”The Impact 
of Forward-Looking Financial Data in 
IPO on the Quality of Financial 
Reporting”. Journal of Financial 
Statement Analisys, page 6-17 

Wang, Z and T.H. William, (1994), “Accounting 
income Smoothing and Stockholder 
Wealth,” Journal of Aplied Business 
Research, 10 (3):96-104 

White, Garry E., (1970), “Discreationary 
Accounting Decision and Income 
Normalization,” Journal of Accounting 
Research, (Autumn), p 260-274 

 
 

Praktik Perataan Laba Sektor….  
A23  Masodah 
 


