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ABSTRACT
The purpose of this study was to examine the factors that affect the practice of income
smoothing among which the net profit margin, return on assets, company size, financial
leverage and debt to equity. Income smoothing is the way management used to reduce
fluctuations in reported to be consistent with the desired target either artificially through
accounting methods as well as in real through the transaction. Eckel index used to classify
companies doing income smoothing practices and companies that do not practice income
smoothing. To know the significance of the difference between grading company grading used
by companies rather than unvaried test. Then, multivariate testing is using binary logistic to
know the factors that influence the practice of income smoothing. Based on the results of
multivariate testing simultaneously or separately on the five variables were only net profit
margin, financial leverage and debt to equity that affect the practice of smoothing earnings,
while return on assets and company size does not affect the practice of income smoothing.
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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya
praktek perataan laba diantaranya yaitu NPM, ROA, company size, financial leverage dan
DER terhadap praktek perataan laba. Perataan laba adalah cara yang digunakan manajemen
untuk mengurangi fluktuasi yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik
secara artificial melalui metode akuntansi maupun secara real melalui transaksi. Penelitian ini
menggunakan 28 perusahaan property dan real estate; data sekunder yang digunakan berupa
laporan keuangan periode 2007-2009. Indeks Eckel digunakan untuk mengklasifikasikan
perusahaan yang melakukan atau tidak melakukan praktek perataan laba. Data dianalisis
menggunakan regresi linier berganda logistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
simultan kelima variabel berpengaruh terhadap praktek perataan laba. Secara parsial hanya
NPM, financial leverage, dan DER yang memengaruhi praktek perataan laba. Variabel yang
berpengaruh paling dominan adalah financial leverage.
Kata Kunci: Perataan Laba, Net Profit Margin, Return On Asset, company size, Financial
Leverage, debt to equity.
The purpose of this study was to examine the factors that influence the occurrence of such
income smoothing practices of NPM, ROA, company size, financial leverage and the DER to
the practice of income smoothing. Income smoothing is the way management used to reduce
fluctuations in reported to be consistent with the desired target either artificially through
accounting methods as well as in real through the transaction. This study used 28 companies
and real estate property; secondary data used in the form of financial statements of the period
2007-2009. Eckel index used to classify companies doing or not doing income smoothing
practices. Data were analyzed using logistic regression. The results showed that all five
variables simultaneously influence the practice of income smoothing. NPM is only partial,
financial leverage, and DER which affect the practice of income smoothing. The most
dominant variables that influence is financial leverage.
Keywords: Income Smoothing, Net Profit Margin, Return On Asset, Company Size,
Financial Leverage, Debt To Equity

PENDAHULUAN
Pelaporan Keuangan berada pada tempat yang sangat eksklusif dilihat dari manfaatnya
bagi pemakai. Suatu pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna untuk
diberikan bagi investor potensial dan kreditur serta pemakai lainnya dalam melakukan
keputusan investasi yang rasional. Menurut Statement of Financial Accounting Concept
(SFAC) no.1 bahwa informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau
pertanggungjawaban manajemen dan informasi laba membantu pemilik atau pihak lain
melakukan penaksiran atas earning power perusahaan dimasa yang akan datang. Oleh karena
itu banyak investor yang perhatiannya sering terpusat hanya pada informasi laba tanpa
memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut.
Manajemen selaku pihak yang telah diberi wewenang dan kepercayaan penuh oleh
principal untuk mengelola bisnis perusahaan sering kali merasa terbeban berat dalam
menghadapi tekanan-tekanan untuk memenuhi target kinerja jangka pendek. Karena tekanantekanan inilah yang pada akhirnya akan memaksa manajemen untuk selalu melakukan
perubahan-perubahan strategi bisnis maupun melakukan earning management dalam proses
pelaporan keuangannya. Salah satu tindakan manajemen atas laba melalui tindakan perataan
laba (income smoothing) tetapi masih dalam batasan Generally Accepted Accounting
Principles (GAAP). Struktur aliran laba dapat mempengaruhi stabilitas posisi manajer dalam
suatu perusahaan. Posisi ini mendeterminasi kesejahteraan dan keamanan kerja pribadi
manajer. Dengan demikian, manajemen suatu perusahaan termotivasi untuk melakukan
perataan laba sebagai metoda untuk meningkatkan kesejahteraan, baik bagi pemegang saham
maupun bagi manajemen itu sendiri.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh variabel NPM, ROA, company size,
Financial leverage, dan DER terhadap praktek perataan laba secara simultan maupun secara
parsial. Dan untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan memengaruhi tindakan
perataan laba.
TELAAH PUSTAKA
Manajemen Laba (Earning Management)
Manajemen laba merupakan tindakan yang sering dilakukan oleh manajemen dengan
motivasi untuk mencapai kepentingan sendiri, dengan kadar mulai dari sopan hingga yang
termasuk ke dalam kategori fraud (Suruji, dkk 2007). Menurut Scott (2000) manajemen laba
adalah pilihan bagi manajer dalam kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan
tertentu. Tujuan dilakukannya earnings management adalah untuk memberikan fleksibilitas
kepada manajemen perusahaan untuk melindungi diri dan perusahaannya dalam menghadapi
keadaan yang tidak diinginkan seperti kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak
dengan perusahaan.
Perataan Laba (Income Smoothing)
Perataan laba dapat dipandang sebagai upaya yang secara sengaja dimaksudkan untuk
menormalkan laba dalam rangka mencapai trend atau tingkat laba tertentu (Belkaoui, 1993).
Perataan laba atau income smoothing juga dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan
oleh manajemen untuk mengurangi fluktuasi yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang
diinginkan baik secara artificial melalui metode akuntansi maupun secara real melalui
transaksi (Koch, yang disitasi oleh Hery, 2009)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba
1. Profitabilitas, yang terdiri dari:
a. Net profit margin adalah suatu pengukuran dari rasio antara laba bersih setelah pajak
dengan total penjualan.
Laba Bersih Setelah Pajak
Net Profit Margin =
Total Penjualan
b. Return on Asset adalah rasio yang diukur dengan perbandingan antara laba sebelum
pajak dengan total aktiva perusahaan.
Laba Bersih Sebelum Pajak
Return On Asset =
Total Aktiva
2. Company Size adalah skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut
berbagai cara, antara lain : total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain.
3. Financial leverage adalah suatu pengukuran dari rasio antara total hutang dengan total
aktiva. Financial leverage diukur dengan debt to total assets dengan rumus:
Total Hutang
Debt To Total Assets =
Total Aktiva
4. Debt to equity merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya,
yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar
hutang
Total Hutang
Debt To Equity =
Total Ekuitas
METODE PENELITIAN
Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan property
dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah metode purposive sampling yaitu sampel dipilih atas dasar kesesuaian
karakteristik sampel dengan kriteria pemilihan sampel yang telah ditentukan.
Untuk menguji hipotesis penelitian, terdapat variabel terikat yaitu tindakan perataan
laba, sedangkan variabel bebas terdiri dari net profit margin, return on asset, company size,
financial leverage dan debt to equity.

Teknik Analisis Data
Metode statistik yang akan digunakan dalam pengujian hipotesa penelitian ini adalah
statistik deskriptif (seperti mean, dan deviasi standar) yang berguna untuk mengetahui
karakteristik dari perusahaan yang dijadikan sampel. Metode statistik yang kedua adalah
statistik inferensi yaitu pengujian multivariate, berupa regresi logistik (logistic regression).
Menurut Ashari, dkk (1994) model logit yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.
Status : a + b1(NPM) + b2 (ROA) + b3 (TA) + b4 (FL) + b5 (DER)

Keterangan:
Status:
NPM:
ROA:
TA:
FL:
DER:

Status perusahaan perata atau bukan perata.
1 untuk perusahaan perata dan 0 untuk perusahaan bukan perata.
Net Profit Margin
Return on Asset
Total Aktiva
Financial Leverage
Debt to Equity

PEMBAHASAN
Dari sampel 28 perusahaan dengan waktu pengamatan 3 tahun didapat hasil sebagai
berikut:
Tabel 1 Statistik Deskriptif
Variabel
Net Profit Margin
Return on Asset
Company Size
Financial Leverage
Debt to Equity

N

Mean

Minimum

Maximum

56
56
56
56
56

1,5250
0,0432
28,0952
0,3983
1,0908

‐2,31
‐0,05
25,50
0,01
0,02

36,19
0,13
30,08
0,88
7,75

Standard
Deviation
6,26267
0,03357
1,18692
0,23077
1,37743

Tabel 2 Hasil Uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test
Variabel
ρ‐value
Keterangan
Ho
Net Profit Margin
0,000
ρ < 0,05
Tidak Normal
Return on Asset
0,924
ρ > 0,05
Normal
Company Size
0,055
ρ > 0,05
Normal
Financial Leverage
0,540
ρ > 0,05
Normal
Debt to Equity
0,010
ρ < 0,05
Tidak Normal

Dari Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel return on asset, size dan financial leverage
berdistribusi normal karena memiliki nilai probabilitas (ρ-value) lebih dari 0,05, sedangkan
NPM dan DER berdistribusi tidak normal karena memiliki nilai probabilitas (ρ-value) kurang
dari 0,05.
Tabel 3 Hasil Pengujian Multivariate Secara Simultan
Step 1

Step
Block
Model

Chi‐square
16.610
16.610
16.610

df
5
5
5

Sig.
.005
.005
.005

Dari Tabel 3 dapat dilihat probabilitas value dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,005
yang berarti angka ini berada di bawah angka 0,05. Kesimpulan yang dapat diambil adalah ada
pengaruh NPM, ROA, company size, financial leverage, dan DER secara simultan terhadap
praktek perataan laba.

Tabel 4 Hasil Pengujian Multivariate Secara Simultan
Variabel
Net Profit Margin
Return on Asset
Company Size
Financial Leverage
Debt to Equity
Constant

B
0,301
‐11,621
‐0,155
17,961
‐5,955
1,863

S.E.
0,146
10,489
0,282
7,002
2,484
7,902

Wald
4,227
1,228
0,300
6,579
5,749
0,056

Df
1
1
1
1
1
1

Sig.
0,040
0,268
0,584
0,010
0,016
0,814

Exp(B)
1,351
0,000
0,857
6.316E7
0,003
6,443

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa untuk ROA dan company size memiliki probabilitas
(ρ-value) lebih besar dari 0,05, sehingga Ho diterima dan sebaliknya Ha ditolak yang berarti
kedua variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan pada praktek perataan laba.
Sedangkan untuk NPM, financial leverage dan DER memiliki probabiltas (ρ-value) lebih kecil
dari 0,05, yang berarti ketiga variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap praktek
perataan laba. Hasil pengujian multivariate secara parsial membuktikan bahwa NPM, financial
leverage dan DER berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba. Namun, financial
leverage lebih kuat berpengaruh secara signifikan karena financial leverage memiliki nilai
probabilitas lebih kecil yaitu sebesar 0,010 dibandingkan DER dan NPM yang memiliki nilai
probabilitas lebih besar. Semakin kecil nilai probabilitas maka semakin kuat pengaruhnya
terhadap praktek perataan laba.
Berdasarkan pengujian multivariate, dibentuk persamaan garis regresi sebagai berikut.
Perataan Laba = 1,863 + 0,301 (NPM) - 11,621 (ROA) - 0,155 (CS) + 17,961 (FL) -5,955
(DER)
Tabel 5 Model Summary
Step
1

‐2 Log
likelihood
53.720a

Cox & Snell R
Square

Nagelkerke R
Square

0,257

0.359

Besarnya pengaruh kelima variabel terhadap perataan laba sebesar 0,359 atau 35,9%
yang ditunjukkan oleh nilai Nagelkerke R Square. Berdasarkan nilai tersebut bahwa 35,9%
variasi dari perataan laba dapat dijelaskan dari variabel Net Profit Margin, Return On Asset,
company size, Financial Leverage dan debt to equity.. Sedangkan sisanya sebesar 64,1%
(100% - 35,9%) dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model.
Ditinjau secara ekonomi berdasarkan hasil pengujian multivariate secara simultan
maupun secara parsial dari kelima variabel yaitu net profit margin (NPM), return on asset
(ROA), company size, financial leverage dan debt to equity (DER) terhadap praktek perataan
laba. Hasilnya sebagai berikut.
Net Profit Margin (NPM)
Berpengaruhnya NPM terhadap tindakan perataan laba diduga karena rata-rata perusahaan
belum memiliki kinerja yang cukup baik, sehingga manajemen melakukan praktek perataan
laba untuk memperbaiki kinerja perusahaan agar terlihat efektif dimata investor. NPM
merupakan rasio profitabilitas yang diukur dengan rasio antara laba bersih setelah pajak
dengan penjualan bersih. Laba bersih setelah pajak sering digunakan oleh investor sebagai

1.

dasar pengambilan keputusan ekonomi yang berhubungan dengan perusahaan. Oleh karena
itu, laba bersih setelah pajak sering dijadikan tujuan perataan laba oleh manajemen untuk
mengurangi fluktuasi laba dan menunjukan kepada pihak luar bahwa kinerja manajemen
perusahaan tersebut telah efektif.
Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian Suwito dan Herawaty (2005),
Syahriana (2006), Irawati (2007), dan Masodah (2007) yang menyatakan bahwa net profit
margin tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.
Return On Asset (ROA)
Tidak berpengaruhnya ROA terhadap perataan laba diduga karena investor mengabaikan
ROA yang ada secara maksimal, membuat manajemen menjadi tidak termotivasi untuk
melakukan perataan laba dengan menggunakan variabel tersebut. ROA menggunakan rasio
laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva.sedangkan pada perusahaan yang belum
melakukan pembayaran pajak akan mudah terdeteksi dari data yang ada di kantor pajak
sehingga perusahaan akan mendapatkan sanksi sehingga dalam hal ini manajemen menilai
variabel ROA dirasa kurang efektif untuk melakukan perataan laba.
Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Zuhroh (1996), Jin dan Machfoed (1998),
Irawati (2007), Juniarti dan Corolina (2005), Suwito dan Herawaty (2005) dan Syahriana
(2006) yang tidak berhasil membuktikan bahwa return on asset faktor pendorong terjadinya
praktek perataan laba.

2.

3.

Company Size
Tidak berpengaruhnya company size terhadap tindakan perataan laba disebabkan karena
perusahaan yang besar tidak selamanya diidentikkan dengan padat modal, tetapi bisa jadi
padat karya. Hal ini memberikan kesimpulan bahwa nilai total aktiva kurang tepat untuk
dijadikan tolak ukur besarnya suatu perusahaan. Selain itu, semakin besar perusahaan maka
kecenderungan pengawasan atau audit dilakukan secara ketat dan kompeten.
Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Suwito dan Herawaty (2005), Juniarti dan
Corolina (2005), Kustono (2009), Syahriana (2006), dan Masodah (2007) yang menyatakan
company size tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Hal ini bertolak belakang
dengan penelitian Budiasih (2004) yang membuktikan bahwa company size berpengaruh
terhadap tindakan perataan laba.
4.

Financial Leverage
hasil penelitian memberikan pengaruh secara signifikan terhadap praktek perataan laba.
Semakin besar hutang suatu perusahaan maka risiko yang akan ditanggung pemilik modal juga
akan semakin besar. Maka investor dan kreditur akan takut untuk berinvestasi atau
meminjamkan dananya kepada perusahaan. Oleh karena kondisi tersebut menimbulkan
keinginan manajemen untuk melakukan praktek perataan laba.
Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Jin dan Machfoedz (1998) yang menyatakan
financial leverage berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Namun bertentangan dengan
penelitian Budiasih (2004) yang tidak dapat membuktikan financial leverage berpengaruh
terhadap tindakan perataan laba.

5.

Debt To Equity (DER)
Berpengaruhnya DER diduga 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. DER menggambarkan
kemampuan perusahaan dengan modal sendiri untuk menjamin hutang yang dimiliki dan
menunjukkan proporsi pembelanjaan perusahaan yang dibiayai oleh pemegang saham (modal
sendiri) dan dibiayai dari pinjaman. DER merupakan salah satu rasio leverage. Semakin tinggi
rasio leverage berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dari
hutang. Perusahaan dengan leverage yang tinggi memiliki risiko menderita kerugian besar.
Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Magnan dan Cormer (1997), Watt dan
Zimmerman (1978), Skinner (1993), Jin dan machfoedz (1998) yang membuktikan bahwa
variabel debt to equity berpengaruh terhadap perataan laba. Tetapi bertolak belakang dengan
penelitian Masodah (2007) dan Istianah (2006) yang menyatakan bahwa debt to equity tidak
berpengaruh terhadap tindakan perataan laba.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
1. Secara simultan Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Company Size,
Financial Leverage, dan Debt to Equity (DER) berpengaruh terhadap praktek perataan
laba.
2. Secara parsial Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Company Size,
Financial Leverage, dan Debt to Equity (DER) berpengaruh terhadap praktek perataan
laba. Sedangkan Return on Asset (ROA) dan Company Size tidak berpengaruh terhadap
praktek perataan laba.
3. Dari variabel Net Profit Margin (NPM), Return on Asset (ROA), Company Size,
Financial Leverage, dan Debt to Equity (DER) dapat diketahui bahwa variabel yang
berpengaruh paling dominan dalam praktek perataan laba adalah financial leverage.
Implikasi
Dengan adanya kesimpulan di atas, maka implikasi yang dapat penulis berikan, yaitu:
Variabel financial leverage dapat digunakan oleh investor atau calon investor dalam
memprediksi perusahaan melakukan praktek perataan laba atau tidak. Karena financial
leverage adalah variabel yang berpengaruh paling dominan selain DER dan NPM. Jadi,
sebelum berinvestasi sebaiknya investor atau calon investor melihat nilai variabel financial
leverage perusahaan tersebut. Semakin besar nilai financial leverage maka terjadi
kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktek perataan laba. Tetapi return on asset
dan company size juga perlu diperhatikan karena ikut mempengaruhi praktek perataan laba.
DAFTAR PUSTAKA

Ashari, N.Koch H.C., Tan S.L., dan Wang H. 1994. “Factors Affecting Income Smoothing
among Listed Companies in Singapore”. Accounting Businness Research. Vol 24 (96).
291-301.
Belkaoui, Ahmed Riahi. 1993. Accounting Theory. 3th Edition.
Budiasih, Igan. 2009. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba”, Jurnal
Akuntansi dan Bisnis. Vol 4. No.1. 1 – 14. Universitas Udayana.

Dwiatmini, S. dan Nurkholis. 2001. “Analisis Reaksi Pasar Terhadap Informasi Laba: Kasus
Praktik Perataan Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Tema.
Vol 2 (1).
Fitrianingrum, Riris. 2009. ”Pengaruh Ukuran Perusahaan, Net Profit Margin, dan Leverage
Terhadap Tindakan Perataan Laba pada Perusahaan Property dan Real Esrate yang
Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2004-2007”. Skripsi. Jurusan Akuntansi.
Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
Halim, Julia, Carmel Meiden, dan Rudolf Lumban Tobing, 2005. “Pengaruh Manajemen Laba
pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang
Termasuk Dalam Indeks LQ-45”, Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo. 15 – 16
September.
Harahap, Sofyan Syafri. 1993. Teori Akuntansi. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
Healy, Paul M. dan Wahlen James M. 1999. “Commentary: A Review of The Earnings
Management Literature and Its Implications for Standard Setting”. Accounting
Horison. page 365 – 383.
Hery. 2009. Akuntansi Keuangan Menengah 1. Bumi Aksara. Jakarta.
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2008. Standar Akuntansi Keuangan. Salemba Empat. Jakarta.
Indonesian Stock Exchange. IDX Statistic. 2009. “Laporan Keuangan 2007-2009”.
www.idx.com. (27 April 2010).
Irawati, Zulfa dan Anugerah Maya A. 2007. “Analisis Perataan Laba (Income Smoothing):
Faktor yang Mempengaruhinya dan Pengaruhnya Terhadap Return dan Resiko Saham
Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta”. Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 11.
No.1. 46 – 58.
Istianah, Mei. 2006. “Pengaruh Faktor Debt To Equity Ratio, Dividend Payout Ratio,
Profitabilitas, dan Size Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba (Income
Smoothing) pada Perusahaan-Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Tahun
2000-2004”. Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Semarang.
Jatiningrum. 2000. “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perataan Penghasilan
atau Laba pada Perusahaan yang Terdaftar di BEJ”. Jurnal Bisnis dan Akuntansi. Vol
2. No.2. 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. 174-191.

Juniarti dan Corolina, 2005. “Analisa Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perataan
Laba (Income Smoothing) pada Perusahaan-Perusahaan Go Public”, Jurnal Akuntansi
dan Keuangan. Vol 7. No.2. 148 – 162. Universitas Kristen Petra.
Kustono, Alwan Sri. 2009. “Pengaruh Ukuran, Deviden Payout, Risiko Spesifik, dan
Pertumbuhan Perusahaan terhadap Praktik Perataan Laba pada Perusahaan Manufaktur
Studi Empiris Bursa Efek Jakarta 2002 – 2006”. Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 14. No.
3. 200 – 205. Universitas Jember.
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. Vol 2.
Page 6-17.
Mardiyanto, Handono. 2009. Intisari Manajemen Keuangan. Kompas Gramedia. Jakarta.
Masodah. 2007. “Praktik Perataan Laba Sektor Industri Perbankan dan Lembaga Keuangan
Lainnya dan Faktor yang Mempengaruhinya”, Proceeding PESAT. Vol.2. A16 – A23.
Universitas Gunadarma.
Michelson, S.E., James Wagner, and Charles W.W. 1995. “A Market Based Analysis of
Income Smoothing”. Journal of Business Finance & Accounting. Vol 22. No.8.
Miswanto dan Eko Widodo. 1998. Manajemen Keuangan 1. Gunadarma. Jakarta.
Mulford, Charles dan Comskey. 2002. “The Financial Numbers Game”. Detecting Creative
Accounting practices. Inc.
Munawir. 2004. Analisa Laporan Keuangan. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
Nasser, Etty M. dan Herlina. 2003. “Pengaruh Size, Profitabilitas dan Leverage terhadap
Perataan Laba pada Perusahaan Go Publik”. Jurnal Ekonomi. Vol 7. No.3. 291 – 305.
Priyanto, Duwi. 2009. Lima Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Mediakom. Yogyakarta
Salno, Hanna Meilani dan Zaki Baridwan. 2000. “Analisis Perataan Penghasilan (Income
Smoothing): Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dan Kaitannya dengan Kinerja Saham
Perusahaan Publik di Indonesia”. Jurnal Riset Akuntansi Indonesia. Vol 3. No.1. 17 –
34.
Scott, W.R. 2000. Financial Accounting Theory. 3rd Edition. Prentice Hall.
Sensi, Ludovicus. 2007. “Memahami Lebih Jauh Aspek Earnings Management, Financial
Shenanigans, dan Rekayasa Keuangan”. dalam Mukadimah (Editor). Fraud: Tinjauan
dari Berbagai Perspektif. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

Skinner, D.J. 1993. “The Investment Opportunity Set and Accounting Procedures Choice”.
Journal of Accounting and Economics.
Suwito, Edy dan Arleen Herawaty. 2005. “Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan
Terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di
Bursa Efek Jakarta”, Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo. 15 – 16 September.
STIE Trisakti.
Syahriana, Nani. 2006. ”Analisis Perataan Laba dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pada
Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta (2000 – 2004)”. Skripsi. Jurusan
akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
Widyaningdyah, Agnes Utari. 2001. “Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap
Earnings Management pada Perusahaan Go Public di Indonesia”, Jurnal Akuntansi
dan Keuangan. Vol 3. No.2. 89 – 101.
Zuhroh, D. 1996. “Faktor-Faktor pada Tindakan Perataan Laba pada Perusahaan Go Public di
Indonesia”. Tesis S2. Program Pasca Sarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

