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ABSTRACT
Income smoothing is a form of earnings management that reflects the economic results,
not as the setting, but it is a desirable appearance management. Income smoothing is a
management effort to suppress variations in the extent to which profits are made possible by
accounting principles. This study aimed to find out if there are differences of Company Size,
Profitability (ROI), Net Profit Margin, Financial Leverage and Debt to Equity Ratio between
companies that engage in the practice of income smoothing with no income smoothing
practice. To analyze whether the company size, profitability (ROI), Net Profit Margin,
Financial Leverage and Debt to Equity ratio and simultaneously affect the practice of partial
adjustment. It based on the results of univariate analysis using the Mann-Whitney Test there
are differences of Company Size, Profitability, and net profit margin of companies that
engage in the practice of income smoothing with no income smoothing practice. On
multivariate analysis simultaneously or separately on five independent variables, only
company size variables significantly influence income smoothing.
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ABSTRAK
Perataan laba merupakan bentuk manajemen laba yang mencerminkan hasil ekonomi,
tidak sebagaimana keadaannya, tetapi merupakan penampilan yang diinginkan manajemen.
Perataan laba adalah suatu usaha yang dilakukan manajemen untuk menekan variasi dalam
laba sejauh yang dimungkinkan oleh prinsip-prinsip akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk
Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas (ROI), Net
Profit Margin, Financial Leverage, dan Debt to Equity Ratio antara perusahaan yang
melakukan praktik perataan laba dengan yang tidak melakukan praktik perataan laba. Untuk
menganalisis apakah Ukuran perusahaan, profitabilitas (ROI), Net Profit Margin, Financial
Leverage, dan Debt to Equity ratio berpengaruh secara serentak dan parsial terhadap praktik
perataan. Berdasarkan hasil analisis univariate yang menggunakan Mann-Whitney Test
terdapat perbedaan Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Net Profit Margin antara
perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dengan yang tidak melakukan praktik
perataan laba. Pada Analisis multivariate secara serentak maupun terpisah terhadap kelima
variabel independen, ternyata hanya variabel Ukuran Perusahaan yang berpengaruh secara
signifikan terhadap perataan laba.
Kata Kunci: Perataan Laba, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Financial Leverage, Net
Profit Margin, Debt to Equity Ratio

ABSTRACT
Income smoothing is a form of earnings management that reflect the economic results,
not as the setting, but it is a desirable appearance management. Income smoothing is a
management effort to suppress variations in the extent to which profits are made possible by
accounting principles. This study aimed to find out if there are differences of Company Size,
Profitability (ROI), Net Profit Margin, Financial Leverage and Debt to Equity Ratio between
companies that engage in the practice of income smoothing with no income smoothing
practice. To analyze whether the company size, profitability (ROI), Net Profit Margin,
Financial Leverage and Debt to Equity ratio and simultaneously affect the practice of partial
adjustment. Based on the results of univariate analysis using the Mann-Whitney Test there
1

are differences of Company Size, Profitability, and net profit margin of companies that
engage in the practice of income smoothing with no income smoothing practice. On
multivariate analysis simultaneously or separately on five independent variables, only
company size variables significantly influence income smoothing.
Keywords: Income smoothing, Company Size, Profitability, Financial Leverage, Net Profit
Margin, Debt to Equity Ratio

PENDAHULUAN
Perhatian investor yang sering terpusat pada informasi laba tanpa memperhatikan
prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi tersebut mendorong manajer untuk
melakukan manajemen atas laba (earnings management) atau manipulasi laba (earnings
manipulation). Salah satu hipotesis yang dapat diajukan untuk menjelaskan manajemen laba
adalah earnings-smooothing hypothesis atau income-smoothing hypothesis yang menaksir
bahwa laba dimanipulasi untuk mengurangi fluktuasi sekitar tingkat yang dipertimbangkan
normal bagi perusahaan, menyebabkan menejemen untuk mengelola laba dalam usahanya
membuat entitas tampak bagus secara finansial. Dalam hal ini perataan laba menunjukkan
suatu usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba dalam batasbatas yang diizinkan dalam praktek akuntansi dan prinsip manajemen yang wajar.
Praktik perataan laba merupakan suatu fenomena umum dan banyak terjadi
dibeberapa negara (Budhijono, 2006) dalam Dewi dan Carina (2008). Praktik perataan laba
memang sulit dideteksi dan dapat menyebabkan pengungkapan laba yang menyesatkan.
Apabila pihak eksternal tidak menyadari adanya praktik perataan laba ini maka laba hasil
rekayasa tersebut dapat mengakibatkan distorsi dalam pengambilan keputusan.
Perataan laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong manajer untuk
melakukan perataan laba. Banyak penelitian empiris terdahulu telah menguji faktor-faktor
tersebut dan temuan empiris yang didapat menunjukkan kesimpulan yang belum disepakati,
karena untuk beberapa faktor masih disimpulkan berpengaruh dan tidak berpengaruh
terhadap perataan laba. Berikut ini faktor-faktor yang diduga mempengaruhi perilaku
perataan laba adalah ukuran perusahaan, Profitabilitas, Net Profit Margin, Financial
Leverage, dan Debt to Equity ratio. Dengan diketahuinya faktor-faktor apa saja yang
mempengaruhi perataan laba diharapkan investor lebih teliti dalam memperhatikan seluruh
laporan keuangan, tidak hanya terpusat pada informasi laba, dan prosedur apa saja yang
dilakukan manajemen untuk menghasilkan informasi tersebut. Sehingga investor tidak
melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan.

TINJAUAN PUSTAKA
Perataan laba/ penghasilan (income smoothing) dapat didefinisikan sebagai suatu sarana
yang digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urut-urutan target yang terlihat
karena adanya manipulasi variabel-variabel (akuntansi) semu atau (transakasi) riil
(Kock,1981 ; Salno dan Baridwan, 2000).
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Menurut Prasetio, dkk (2002) praktik perataan laba meliputi usaha untuk memperkecil
jumlah laba yang dilaporkan jika laba aktual lebih besar dari laba normal, dan usaha untuk
memperbesar jumlah laba yang dilaporkan jika laba aktual lebih kecil dari laba normal.
Selain itu, perataan laba didefinisikan sebagai pengurangan yang disengaja terhadap fluktuasi
pada beberapa level laba supaya dianggap normal bagi perusahaan.
Menurut Fudenberg dan Tirole (1995) dalam Syahriana (2006), perataan laba adalah
proses manipulasi waktu terjadinya laba atau laporan laba agar laba yang dilaporkan
kelihatan stabil.
Perataan laba adalah tindakan sukarela manajemen yang dimotivasi oleh aspek-aspek
perilaku di dalam perusahaan dan lingkungannya (Wijayanti dan Rahayu, 2008). Dalam hal
ini, manajemen berusaha mencari celah-celah dalam prinsip akuntansi yang bisa diterobos
untuk mencapai tujuannya yaitu stabilitas posisi manajemen yang bersangkutan dan
kemudian kemakmuaran pribadi dan keamanan kerjanya.
Menurut Foster (1986) dalam Suwito dan Herawaty (2005), tujuan perataan laba adalah
sebagai berikut :
1. Memberikan informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba di masa
yang akan datang.
2. Memperbaiki citra perusahaan dimata pihak luar bahwa perusahaan tersebut memiliki
resiko yang rendah.
3. Meningkatkan presepsi pihak eksternal terhadap kemajuan manajemen.
4. Meningkatkan kepuasan relasi bisnis.
5. Meningkatkan kompensasi bagi pihak manajemen.
Dye (1988) yang dikutip dari Dwimulyani dan Abraham (2006) menyatakan bahwa
pemilik perusahaan mendukung dilakukannya perataan laba karena adanya motivasi
eksternal, internal dan posisi serta bonus yang diterima manajer. Motivasi eksternal
ditunjukkan oleh usaha pemilik saat ini untuk mengubah presepsi investor yang potensial
terhadap nilai perusahaan, sedangkan motivasi internal menunjukkan maksud pemilik untuk
meminimalisasi biaya kontrak manajer. Tanpa mempertimbangkan prosedur akuntansi yang
dipilih oleh para manajer, mereka berupaya melakukan saving earnings untuk periode
akuntansi berikutnya agar mereka tetap terlihat memiliki kinerja yang baik sehingga bonus
yang mereka harap dapat mereka terima.
Jenis Perataan Laba
Menurut Eckel (1981), jenis perataan laba dibagi menjadi dua, yaitu real smoothing
dan artificial smoothing. Tindakan perataan laba mempunyai dua tipe yaitu perataan laba
yang dilakukan secara sengaja oleh manajemen dan perataan laba yang terjadi secara alami.
Real smoothing adalah perataan laba yang dilakukan melalui transaksi ekonomi dengan
melakukan perubahan kebijakan operasi beserta waktunya. Beberapa perusahaan terbukti
melakukan perataan laba dengan menggunakan cara ini (Koch, 1981 dan Holthausen et. al.,
1995). Misalnya, seorang manajer memutuskan mengeluarkan sejumlah biaya riset dan
pengembangan hanya pada suatu tahun tertentu.
Artificial smoothing atau yang sering juga disebut accounting smoothing, yaitu praktik
perataan laba yang dilakukan secara sengaja dengan perubahan prosedur dan kebijakan
akuntansi yang telah diterapkan untuk memindahkan biaya dan atau pendapatan dari suatu
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periode ke periode yang lain yang dianggap memerlukan tambahan atau pengurangan jumlah
laba sehingga dapat terlihat lebih rata dari tahun ke tahun.
Sasaran Perataan Laba
Sasaran perataan laba dapat dilakukan terhadap aktivitas-aktivitas yang dapat
digunakan oleh manajemen untuk mempengaruhi aliran data atau informasi.
Dalam PSAK tidak dijelaskan bahwa tindakan perataan laba diperbolehkan namun pada
pembukaan PSAK paragraf 09 menyebutkan secara implisit bahwa penyajian laporan
keuangan dilakukan berbeda untuk setiap pemakainya, yaitu “ pemakain laporan keuangan
meliputi investor, pemberi pinjaman, pemerintah, serta lembaga-lembaganya dan masyarakat.
Mereka menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi yang
berbeda.”
Foster (1986) mengklasifikasikan unsur-unsur laporan keuangan yang seringkali
dijadikan sasaran untuk melakukan perataan laba adalah:
1. Unsur penjualan
a. Saat pembuatan faktur. Sebagai contoh, penjualan yang sebenarnya untuk periode
yang akan datang pembuatan fakturnya dilakukan pada periode ini dan dilaporkan
sebagai penjualan periode ini.
b. Pembuatan pesanan atau penjualan fiktif.
c. Downgrading (penurunan) produk, sebagai contoh, dengan cara
mengklasifikasikan produk yang belum rusak ke dalam kelompok produk rusak
dan selanjutnya dilaporkan telah terjual dengan harg yang lebih rendah dari harga
yang sebenarnya.
2. Unsur biaya
a. Memecah-mecah faktur, misalnya faktur untuk sebuah pembelian atau pesanan
dipecah menjadi beberapa pembelian atau pesanan dan selanjutnya dibuatkan
beberapa faktur dengan tanggal yang berbeda kemudian dilaporkan dalam
beberapa periode akuntansi.
b. Mencatat prepayment (biaya dibayar dimuka) sebagai biaya. Misalnya
melaporkan biaya advertensi dibayar dimuka untuk tahun depan sebagai biaya
advertensi tahun ini.
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba
Penelitian ini akan menguji beberapa faktor yang diduga mempengaruhi perilaku
perataan laba :
 Ukuran Perusahaan: Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana diklasifikasikan
besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, log size, nilai
pasar saham, dan lain-lain. Penentuan ukuran perusahaan ini diasarkan pada toatal asset
perusahaan.
 Rasio Profitabilitas Perusahaan: Profitabilitas adalah hasil bersih dari berbagai
kebijakan dan keputusan. Rasio ini memberikan jawaban tentang seberapa efektif
perusahaan dikelola. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Return On Investment (ROI). Rasio profitabilitas ini diukur dengan rasio antara laba
bersih setelah pajak dengan total aktiva.
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Net Profit Margin: Net Profit Margin adalah suatu pengukuran dari setiap satuan nilai
penjualan yang tersisa setelah dikurangi oleh seluruh biaya, termasuk bunga dan pajak.
Diukur dari rasio antara laba bersih setelah pajak dibagi dengan total penjualan.
Rasio Financial Leverage: Financial Leverage menunjukkan seberapa efisien
perusahaan memanfaatkan ekuitas pemilik dalam rangka mengantisipasi utang jangka
panjang dan jangka pendek perusahaan sehingga tidak akan mengganggu operasi
perusahaan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Diukur dari rasio antara total utang
dibagi dengan total aktiva.
Rasio Debt to EquityDebt to Equity ratio mencerminkan kemampuan perusahan dalam
memenuhi seluruh kewajiban yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang
digunakan untuk membayar utang, oleh karena itu semakin rendah debt to equity ratio
akan semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya.
Diukur dari rasio antara total utang dibagi dengan total modal.

METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel
Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri
dasar dan kimia yang listing (dari tahun 2005-2009) di BEI. dan telah terorganisasi dengan
baik. Jumlah perusahaan yang menjadi populasi sebanyak 56 perusahaan manufaktur sektor
industri dasar dan kimia.
Pemilihan Sampel
Teknik penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive
judgement sampling yaitu sampel yang sengaja dipilih agar dapat mewakili populasinya dan
dapat memenuhi tujuan penelitian. Karakteristik sampel yang diteliti adalah:
1. Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak 2005 dan masih tercatat
sampai dengan 31 Desember 2009.
2. Menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember untuk periode 2005, 2006, 2007,
2008, 2009, serta mempunyai data laporan keuangan lengkap sesuai dengan data yang
diperlukan dalam variabel penelitian.
3. Perusahaan tidak melakukan company restructuring seperti akuisisi dan merger serta
tidak mengalami perubahan kelompok industri.
4. Selama periode peristiwa, perusahaan tidak berturut-turut rugi mulai tahun 2005-2009.
5. Laporan keuangan disajikan dalam bentuk mata uang rupiah.
Berdasarkan karakteristik pemilihan sampel diatas diperoleh perusahaan yang akan
digunakan sebagai sampel penelitian. Table 3.1. berikut ini menyajikan hasil seleksi sampel
dengan metode purposive judgement sampling.
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Tabel 3.1
Seleksi Sampel
Keterangan
Jumlah Sampel
Pengurangan sampel kriteria 1
 Emiten tidak teraftar sebelum 1 Januari 2005 dan delisting selama
periode 1 Januari 2005 – 31 Desember 2009
Pengurangan sampel kriteria 2
 Emiten tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember, serta
tidak mempunyai data laporan keuangan lengkap sesuai dengan data
yang diperlukan dalam variabel penelitian.
Pengurangan sampel kriteria 3
 Emiten melakukan transaksi akuisisi dan merger selama 1 Januari
2005 – 31 Desember 2009, melakukan restrukturisasi, dan mengalami
perubahan kelompok usaha.
Pengurangan sampel kriteria 4
 Emiten mengalami kerugian berturut-turut dalam periode penelitian,
yaitu dari 1 Januari 2005 – 31 Desember 2009.
Pengurangan sampel kriteria
 Emiten tidak menyajikan laporan keuangan dalam bentuk mata uang
rupiah
Jumlah sampel terseleksi

Jumlah
56
9

7

2

3

2
33

Jumlah sampel akhir yang terpilih sebanyak 33 perusahaan merupakan 58,93 % dari
seluruh perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEJ selama
kurun waktu 2005-2009. Selanjutnya seluruh sampel diklasifikasikan lebih lanjut ke dalam
kelompok perata dan kelompok bukan perata.
Model Klasifikasi Sampel
Jumlah sampel yang telah diseleksi diklasifikasikan ke dalam kelompok perata dan
bukan perata dengan menggunakan indeks Eckel (1981). Eckel menggunakan Coefficient
Variation (CV) variabel penghasilan dan variabel penjualan bersih. Indeks Perata Laba
dihitung sebagai berikut:

CV ∆I
Indeks Eckel =
CV ∆S

Indeks Eckel untuk perusahaan bukan perata laba adalah ≥ 1, sedangkan untuk perusahaan perata
laba adalah < 1 (Eckel,1981).
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Keterangan:
ΔI
: Perubahan laba dalam satu periode.
ΔS
: Perubahan penjualan dalam satu periode.
CV
: Koefisien variasi dari variabel yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai yang
diharapkan.
CV ∆I : Koefisien variasi untuk perubahan laba
CV ∆S : Koefisien variasi untuk perubahan penjualan
CV ∆I dan CV ∆S dapat dihitung sebagai berikut :
Standard Deviation
CV ∆I dan CV ∆S

=
Expected Value

atau
∑ (∆x - ∆X2)
CV ∆I dan CV ∆S

=

/ ∆X

n–1
Dimana:
Δx : Perubahan penghasilan bersih/laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n-1
ΔX : Rata-rata perubahan penghasilan bersih/laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n-1
n
: Banyaknya tahun yang diamati.
Alat Analisis Yang Digunakan
Secara garis besar, 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 berupa (1) pengujian univariate seperti Mann-Whitney
test, T-test dan (2) pengujian multivariate, berupa regresi logistik (logistic regression).

PEMBAHASAN
Analisa Statistik Deskriptif
Diharapkan hasil uji statistik secara umum dapat melegitimasi validitas dan reliabilitas
variabel yang digunakan dalam uji statistik setiap hipotesis penelitian. Dari 33 sampel
perusahaan dilakukan tahap pengamatan selama 5 tahun untuk menentukan status perataan
laba. Jadi terdapat 165 sampel yang dapat diolah untuk menganalisis perataan laba. Hasil
analisis statistik deskriptif dengan bantuan komputer program SPSS Statistics 17.0 disajikan
pada Tabel 4.2 berikut ini:
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Tabel 4.2
Statistik Deskriptif dari Keseluruhan Perusahaan Yang Menjadi Sampel
Variabel

N

Minimum

Maximum

Mean

Standard
Deviation

Ukuran
perusahaan 165 27.720.995.361 17.243.721.000.000 2.045.142.035.443 3.318.829.984.619
(Size)
-0,4400
70,1500
0,4916
5,4594
Profitabilitas 165
(ROI)
Net Profit
165
-1,4600
132,1700
0,8412
10,2878
Margin
Financial
165
Leverage
Debt to Equity 165

0,0500

-6,6600
Sumber : Data diolah dengan SPSS 17.0

2,8600

0,5892

0,4626

17,6600

1,3992

2,4445

Berdasarkan analisis statistik deskriptif dari tabel diatas, jumlah sampel yang digunakan
dalam penelitian ini sebanyak 165 sampel. Untuk variabel ukuran perusahaan (size) nilai
minimumnya sebesar Rp. 27.720.995.361, nilai maksimum sebesar Rp. 17.243.721.000.000,
rata-ratanya sebesar Rp. 2.045.142.035.443, dan memiliki standar deviasi sebesar Rp.
3.318.829.984.619,. Untuk variabel Profitbilitas (ROI) nilai minimumnya sebesar -0,4400,
nilai maksimum sebesar 70,1500, rata-ratanya sebesar 0,4916, dan memiliki standar deviasi
sebesar 5,4594.
Untuk variabel Net Profit Margin nilai minimumnya sebesar -1,4600, nilai maksimum
sebesar 132,1700 rata-ratanya sebesar 0,8412, dan memiliki standar deviasi sebesar 10,2878.
Untuk variabel Financial Leverage nilai minimumnya sebesar 0,0500, nilai maksimum
sebesar 2,8600, rata-ratanya sebesar 0,5892, dan memiliki standar deviasi sebesar 0,4626.
Untuk variabel Debt to Equity rata-ratanya sebesar 1,3992, dan memiliki standar deviasi
sebesar 2,4445, nilai minimumnya sebesar -6,6600, dan nilai maksimum 17,6600.
Analisis Pengujian Univariate
Analisa Uji Normalitas Data
Pengujian normalitas data harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian
univariate dilakukan guna menentukan alat statistik yang tepat. Penelitian ini menggunakan
One Sample Kolmogorov Smirnov Test hal ini dilakukan untuk menguji normalitas data dari
masing-masing variable. Syarat pengambilan keputusan Pengujian normalitas dengan One
Sample Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut:
 Jika nilai ρ-value (Asymp. Sig) > 0,05 maka Ho diterima; data terdistribusi normal.
 Jika nilai ρ-value (Asymp. Sig) < 0,05 maka Ho ditolak; data tidak terdistribusi normal.
Hasil pengujian normalitas data masing-masing variabel dilakukan dengan
menggunakan SPSS Statistics 17.0 dan hasilnya sebagai berikut:
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Tabel 4.3
Hasil Pengujian Normalitas Masing-Masing Variabel
NO

Variabel

1. Ukuran perusahaan (Size)
2.
Profitabilitas (ROI)
3.
Net Profit Margin
4.
Financial Leverage
5.
Debt to Equity
Sumber : Data diolah dengan SPSS 17.0

Asym. Sig.
(2-tailed)
0,000

0,000
0,000
0,000
0,000

Keterangan

Distribusi

P < 0,05

Tidak Normal

P < 0,05
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,05

Tidak Normal
Tidak Normal
Tidak Normal
Tidak Normal

Berdasarkan hasil pengujian one sample kolmogorov smirnov dapat terlihat bahwa
variabel ukuran perusahaan (size), profitabilitas (ROI), net profit margin, financial leverage,
dan debt to equity tidak terdistribusi secara normal, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas
(ρ-value) atau Asymp. sig (2-tailed) yang lebih kecil dari α = 0,05. Oleh karena itu, alat
analisis yang dapat digunakan untuk menguji besaran perusahaan, profitabilitas (ROI), net
profit margin, financial leverage, dan debt to equity adalah dengan menggunakan mann
whitney test.
Lebih lanjut meskipun data yang digunakan tidak terdistribusi secara normal
penelitian masih bisa dilanjutkan karena digunakannya pengujian regresi logistik yang tiak
memerlukan asumsi normalitas pada variabel bebasnya.
Uji Mann-Whitney Test
Berdasarkan uji normalitas dengan menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov
terlihat bahwa besaran perusahaan, profitabilitas (ROI), net profit margin, financial leverage,
dan debt to equity tidak terdistribusi secara normal. Oleh karena itu, pengujian yang tepat
dilakukan untuk variabel tersebut adalah dengan menggunakan Mann-Whitney Test.
Hasil pengujian univariate pada tingkat signifikansi 5% (0,05) dengan menggunakan
SPSS Statistics 17.0 , hasilnya disajikan pada Tabel 4.4 berikut ini:
Tabel 4.4
Hasil Pengujian Mann-Whitney Test
Variabel

ρ-value
0,004
Ukuran perusahaan (Size)
0,000
Profitabilitas (ROI)
0,000
Net Profit Margin
0,478
Financial Leverage
0,954
Debt to Equity
Sumber : Data diolah dengan SPSS 17.0

Keterangan
P < 0,05
P < 0,05
P < 0,05
P > 0,05
P > 0,05

Ho
Ditolak
Ditolak
Ditolak
Diterima
Diterima

Dari hasil pengujian mann-whitney test diatas terlihat bahwa variable Ukuran
Perusahaan, Profitabilitas, dan Net Profit Margin memiliki nilai probabilitas (ρ-value) atau
Asymp. sig (2-tailed) yang lebih kecil dari α = 0,05 ditolaknya Ho berarti terdapat perbedaan
Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Net Profit Margin antara perusahaan yang melakukan
praktik perataan laba dengan perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba.
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Analisis Pengujian Multivariate
Analisis multivariate digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel ukuran
perusahaan (size), profitabilitas (ROI), Net Profit Margin, Financial Leverage, dan Debt to
Equity secara serentak (simultan) maupun secara individual (parsial) terhadap praktik
perataan laba. Analisis multivariate dilakukan dengan teknik analisis regresi logistik (binary
logistic regression) dengan bantuan komputer program SPSS Statistics 17.0. Dalam penelitian
ini dilakukan dua jenis teknik analisis yaitu analisis multivariate secara serentak (enter) dan
analisis multivariate secara terpisah (backward stepwise).
Pengujian multivariate dilakukan secara serentak untuk kelima variabel independen
dengan menggunakan binary logistic regression. Dasar pengambilan keputusan dalam
analisis regresi logistik ini adalah dengan menggunakan nilai Hosmer dan Lemeshow
Goodness of-fit Test.
a. Hosmer and Lemeshow Test (Goodness of-fit Test)
Pengujian ini bertujuan untuk menguji ketepatan atau kecukupan data pada model regresi
logistik.
Tabel 4.5
Hasil Pengujian Hosmer and Lemeshow (Goodness of-fit Test)
Hosmer and Lemeshow Test
Step

Chi-square

1

df

7.287

Sig.
8

.506

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui chi-square sebesar 7,287 dan degree of
freedom sebesar 8. Adapun tingkat signifikansi lebih besar dari α = 0,05 yaitu sebesar 0,506.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model logistik menunjukkan kecukupan data
(fit).
b. Model Summary ( Koefisien Determinasi )
Model summary dalam regresi logistik sama dengan pengujian R2 pada persamaan
regresi linear. R2 menunjukkan estimasi variasi dari variabel independen mampu menjelaskan
variabel dependen.
Tabel 4.6
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summary

Step
1

Cox & Snell R

Nagelkerke R

Square

Square

-2 Log likelihood
198.489

a

.161

a. Estimation terminated at iteration number 9 because
parameter estimates changed by less than ,001.

9

.215

Dari hasil pengujian diatas diketahui bahwa uji model summary (koefisien determinasi)
menghasilkan -2 log likehood sebesar 198,489 dan koefisien determinasi yang dilihat dari
nagelkerke R2 adalah 0,215. Artinya, kombinasi variabel independen yaitu ukuran
perusahaan, profitabilitas, Net Profit Margin, Financial Leverage, dan Debt to Equity mampu
menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu perataan laba sebesar 21,5% sedangkan
sisanya sebanyak 78,5% dijelaskan oleh variabel-variebl lain yang tidak diikutsertakan dalam
model ini.
Analisis Multivariate Secara Serentak
Analisis multivariate secara serentak berarti bahwa kelima variabel ukuran perusahaan
(size), profitabilitas, Net Profit Margin, Financial Leverage, dan Debt to Equity secara
serentak (simultan) dimasukkan ke dalam model regresi logistik dan dilakukan estimasi.
Hasil pengujian multivariate secara serentak disajikan pada Tabel 4.7 berikut ini:
Tabel 4.7
Hasil Pengujian Multivariate Secara Serentak
Variabel

ρ-value
0,002
0,887
0,188
0,372
0,620
Sumber : Data diolah dengan SPSS 17.0
Ukuran Perusahaan (Size)
Profitabilitas (ROI)
Net Profit Margin
Financial Leverage
Debt to Equity

Keterangan
P < 0,05
P > 0,05
P > 0,05
P > 0,05
P > 0,05

Ho
Ditolak
Diterima
Diterima
Diterima
Diterima

Hasil pengujian multivariate secara serentak pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa untuk
variabel profitabilitas (ROI), Net Profit Margin, Financial Leverage dan Debt to Equity
memiliki probabilitas (ρ-value) lebih besar dari 0,05, sehingga Ho diterima dan sebaliknya
Ha ditolak yang berarti keempat variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap praktik perataan laba. Hanya variabel ukuran perusahaan (size) yang memiliki nilai
probabilitas (ρ-value) lebih kecil dari 0,05 sehingga variabel tersebut berpengaruh secara
signifikan terhadap praktik perataan laba.
Selanjutnya, untuk lebih meyakinkan hasil pengujian multivariate secara serentak,
dilakukan pengujian multivariate secara terpisah (backward stepwise).
Analisis Multivariate Secara Terpisah
Hasil pengujian multivariate secara serentak pada Tabel 4.8 terlihat bahwa variabel
Profitabilitas (ROI) memiliki nilai probabilitas terbesar dan lebih besar dari 0,05 dan
karenanya dikeluarkan dari model. Selanjutnya pada pengujian secara terpisah tahap pertama,
analisis dilakukan terhadap keempat variabel ukuran perusahaan (size), Net Profit Margin,
Financial Leverage, dan Debt to Equity ratio.. Hasil analisis disajikan pada Tabel 4.9 berikut
ini:
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Tabel 4.9
Hasil Pengujian Multivariate Secara Terpisah Tahap I
Variabel
ρ-value
Keterangan
Ho
Ukuran Perusahaan (Size)
0,002
P < 0,05
Ditolak
Net Profit Margin
0,066
P > 0,05
Diterima
Financial Leverage
0,375
P > 0,05
Diterima
Debt to Equity
0,631
P > 0,05
Diterima
Sumber: Data diolah dengan SPSS 17.0
Hasil pengujian multivariate secara terpisah tahap pertama pada Tabel 4.9 dapat dilihat
bahwa variabel Net Profit Margin, Financial Leverage, dan Debt to Equity tidak berpengaruh
terhadap laba. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas (p-value) diatas 0,05, yang berarti
Ho diterima dan Ha ditolak. Hanya variabel ukuran perusahaan yang memiliki nilai
probabilitas (p-value) dibawah 0,05, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti
variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba pada pengujian multivariate
tahap I. Variabel Debt to Equity memiliki nilai probabilitas terbesar dan lebih besar dari 0,05
oleh karena itu dikelurkan dari model. Selanjutnya pada tahap kedua, analisis dilakukan
terhadap ketiga variabel Net Profit Margin dan Financial Leverage. Hasil analisis disajikan
pada tabel 4.10 berikut ini:
Tabel 4.10
Hasil Pengujian Multivariate Secara Terpisah Tahap 2
Variabel

ρ-value
Ukuran perusahaan
0,002
Net Profit Margin
0,067
Financial Leverage
0,360
Sumber: Data diolah dengan SPSS 17.0

Keterangan
P < 0,05
P > 0,05
P > 0,05

Ho
Ditolak
Diterima
Diterima

Hasil pengujian multivariate secara terpisah tahap kedua pada tabel 4.10 dapat dilihat
bahwa variabel Financial Leverage memiliki nilai probabilitas (ρ-value) lebih besar dan
terbesar dari 0,05 oleh karena itu dikeluarkan dari model. Hanya variabel ukuran perusahaan
yang memiliki nilai probabilitas (ρ-value) dibawah 0,05, yang berarti Ho ditolak dan Ha
diterima. Selanjutnya pada tahap ketiga, analisis dilakukan terhadap kedua variabel ukuran
perusahaan dan Net Profit Margin. Hasil analisis disajikan pada tabel 4.11 berikut ini:
Tabel 4.11
Hasil Pengujian Multivariate Secara Terpisah Tahap 3
Variabel

ρ-value
Ukuran perusahaan
0,002
Net Profit Margin
0,091
Sumber: Data diolah dengan SPSS 17.0

Keterangan
P < 0,05
P > 0,05

Ho
Ditolak
Diterima

Hasil pengujian multivariate secara terpisah tahap ketiga pada tabel 4.11 dapat dilihat
bahwa variabel Net Profit Margin memiliki nilai probabilitas (ρ-value) lebih besar dan
terbesar dari 0,05 oleh karena itu dikeluarkan dari model. Hanya variabel ukuran perusahaan
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yang memiliki nilai probabilitas (ρ-value) dibawah 0,05, yang berarti Ho ditolak dan Ha
diterima. Hasil pengujian multivariate serentak dan terpisah membuktikan bahwa variabel
ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap perataan laba.

KESIMPULAN
Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap perusahaan publik yaitu perusahaan
manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama
tahun 2005-2009 terbukti bahwa telah terjadi praktik perataan laba yang dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Berdasarkan hasil pengujian univariate dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan net profit margin antara perusahaan
yang melakukan praktik perataan laba dengan perusahaan yang tidak melakukan
parktik perataan laba. Dan tidak terdapat perbedaan variabel financial leverage dan
debt to equity ratio antara perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dengan
perusahaan yang tidak melakukan parktik perataan laba.
2. Berdasarkan hasil pengujian multivariate secara serentak dan terpisah diperoleh hasil
bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hasil
ini sejalan dengan hasil penelitian pengujian Budhijono (2006) dalam Dewi dan Carina
(2008) tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian Salno dan Baridwan (2000), Juniarti
dan Carolina (2005), Suwito dan Herawaty (2005), dan Syahriana (2006).
Pengujian multivariate secara serentak dan terpisah juga menunjukan bahwa variabel
profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Hasil ini sejalan
dengan hasil penelitian Juniarti dan Carolina (2005), Suwito dan Herawaty (2005), serta
Dwimulyani dan Abraham (2006) tetapi tidak sejalan dengan hasil penelitian Ashari
dkk. (1994) dalam Dwimulyani dan Abraham (2008), selain variabel profitabilitas,
variabel net profit margin juga tidak memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba.
Hasil ini sejalan dengan hasil pengujian Salno dan Baridwan (2000), Suwito dan
Herawaty (2005), Dwimulyani dan Abraham (2006) serta Syahriana (2006). Dalam
pengujian ini variabel financial leverage juga tidak memiliki pengaruh terhadap praktik
perataan laba. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Dewi dan Carina (2008) serta
Wijayanti dan Rahayu (2008) namun bertentangan Jin dan Machfoedz (1998) dalam
Dewi dan Carina (2008). Demikian pula dengan variabel debt to equity ratio yang tidak
memiliki pengaruh terhadap praktik perataan laba. Hasil penelitian ini tidak sejalan
dengan hasil penelitian Rachmawati (2002) dan Masodah (2007).
Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan didalam penelitian ini adalah :
1. Penelitian ini hanya menguji apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, net profit
margin, financial leverage, dan debt to equity berpengaruh terhadap praktik perataan
laba.
2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya 5 tahun dan data yang digunakan dalam
penelitian ini hanya 33 perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang
terdaftar di BEI pada periode 2005-2009.
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