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SARI 
 
 

Mustakim, 2009. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Praktik Perataan Laba pada 
Sektor Industri Perbankan”, Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Semarang 

Kata Kunci : Size, Bonus Plan, Debt  To Equity, Return On Assets, Net Profit 
Margin, dan Perataan Laba. 

Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi pada 
perusahaan yang akan dijadikan sumber untuk penilaian kinerja perusahaan untuk 
pengambilan keputusan oleh pihak eksternal dan internal perusahaan. Manajemen 
laba merupakan salah satu cara manajemen untuk mengatasi permasalahan 
pertentangan kepentingan antara pihak internal dan eksternal. Manajemen laba 
yang sering dilakukan manajemen adalah dengan perataan laba (income 
smoothing). Perataan laba dilakukan karena informasi laba merupakan sasaran 
utama dari informasi laporan keuangan yang dipublikasikan bagi pihak eksternal. 
Berdasarkan penelitian di luar maupun di dalam negri perataan laba dapat terjadi 
di semua perusahaan yang go public. Akan tetapi, perbankan adalah industri yang 
sarat dengan berbagai regulasi. Maka perlu dilakukan kajian tentang analisis 
faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perbankan. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan, menganalisis, dan mengetahui 
apakah variabel size, bonus plan, debt  to equity, return on assets dan net profit 
margin mempengaruhi praktik perataan laba perusahaan perbankan yang go 
public di BEI baik secara parsial maupun simultan. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2006-2008. Populasi sasaran dalam 
penelitian ini dipilih dengan kriteria dan diperoleh populasi sasaran sebanyak 19 
perusahaan. Analisis data dilakukan dengan analisis multivariate menggunakan 
regresi linier berganda. 

Hasil penelitian dengan indeks Eckel menunjukkan bahwa 10 bank 
terindikasi melakukan praktik perataan laba. Sedangkan variabel size, bonus plan, 
debt  to equity, return on assets dan net profit margin secara simultan signifikan 
mempengaruhi mempengaruhi praktik perataan laba perusahaan perbankan yang 
go public di BEI dan hanya variable size yang secara parsial signifikan 
mempengaruhi praktik perataan laba perusahaan perbankan yang go public di 
BEI. 

Simpulan dari penelitian ini adalah variabel size, bonus plan, debt  to equity, 
return on assets dan net profit margin secara simultan signifikan mempengaruhi 
praktik perataan laba perusahaan perbankan yang go public di BEI  dan hanya 
variable size yang secara parsial signifikan mempengaruhi praktik perataan laba 
perusahaan perbankan yang go public di BEI. Hal ini diduga karena adanya 
kesamaan pemerintah negara maju dengan peraturan negara berkembang yang 
berkaitan dengan biaya politik (political cost) dan pembebanan pajak secara 
khusus pada perbankan Indonesia serta adanya dominasi Bank Indonesia terhadap 
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perbankan dan motivasi lain di luar kepentingan investor seperti memperbaiki 
kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Saran bagi pemerintah sebaiknya agar 
lebih teliti dalam memberikan pengawasan terhadap perbankan walau di sisi lain 
tetap terus meningkatkan kinerja dan menjaga stabilitas perbankan. Bagi pihak 
investor, kreditur serta masyarakat agar terus mencermati bagaimana keuangan 
perbankan tersebut dan efisiensi operasionalnya secara historis dan 
memperhitungkan rasio-rasio keuangannya. Bagi peneliti yang akan datang, jika 
hendak menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba 
sektor industri perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia sebaiknya 
melihat metode akuntansi yang digunakan oleh perbankan terkait jumlah laba 
bersih yang digunakan sebagai acuan pengklasifikasian perusahaan melakukan 
perataan laba atau tidak, melihat seberapa besar respon pasar terhadap  laporan 
keuangan yang mengasumsikan bahwa laporan keuangan mempunyai kandungan 
yang cukup dalam pengambilan keputusan oleh investor, menambahkan variabel 
lain yang diduga dapat mempengaruhi praktik perataan laba pada perbankan, 
seperti : rasio CAMEL atau rasio lainnya yang berkaitan dengan rasio kinerja 
keuangan perbankan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Laporan keuangan merupakan hasil akhir proses akuntansi sebagai 

informasi diharapkan dapat membantu pengguna untuk membuat keputusan. 

Laporan keuangan disajikan oleh manajemen terdiri dari empat laporan keuangan 

utama menggambarkan sumber-sumber kekayaan (assets), kewajiban perusahaan 

(liabilities), profitabilitas, dan transaksi-transaksi yang menyebabkan arus kas 

perusahaan. Empat laporan utama tersebut adalah laporan posisi keuangan 

(balance sheet), laporan hasil usaha atau rugi-laba perusahaan, laporan perubahan 

ekuitas pemilik (the statement of owner’s equity), dan laporan arus kas (cashflow 

statement). Laporan keuangan disusun berdasarkan tujuan, aturan, konsep, asumsi, 

dan metode dikodifikasikan menjadi peraturan penyajian laporan keuangan. 

Laporan tersebut diaudit untuk menjamin bahwa tidak terjadi window dressing. 

Pemeriksa akan melakukan pemeriksaan laporan keuangan yang disajikan 

manajemen dengan aturan dan tata-cara yang sudah ditentukan oleh standar 

pemeriksaan yang baku. Di Indonesia aturan tersebut dinamakan Pernyataan 

Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) (Harianto, dkk. 1998:224-225). 

Tujuan pelaporan adalah menyediakan informasi melalui media laporan 

keuangan suatu  perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam 

pengambilan keputusan ekonomi. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan 

untuk membeli, mempertahankan, dan menjual investasi bagi investor, dan dalam 
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perusahaan, keputusan untuk mengangkat kembali atau mengganti manajemen. 

Oleh karena itu, dalam Statement of Financial Concepts (SFAC) No. 1, pelaporan 

keuangan hendaknya memberikan informasi yang berguna bagi para calon 

investor dan kreditor maupun yang sudah ada dan pengguna lainnya dalam 

membuat investasi, kredit, dan keputusan-keputusan lain yang serupa secara 

rasional (Belkaoui, 2006:233). 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 representatif, serta untuk menaksir risiko dalam investasi 

atau kredit (Masodah 2005:16). 

Pemakai laporan keuangan dalam perbankan dapat dibedakan menjadi 

beberapa pihak yaitu: pihak internal bank (manajemen dan karyawan bank), pihak 

Bank Indonesia untuk keperluan pengawasan bank, dan pihak eksternal 

(pemegang saham, kreditor, pemerintah, investor, debitor, nasabah dan 

masyarakat umum lainnya). Masing-masing pihak tersebut mempunyai 

kepentingan sendiri terhadap laporan keuangan perbankan, sehingga terjadi 

pertentangan satu sama lain. Menurut Primanita dan Setiono (2006:43-44), 

pertentangan yang dapat terjadi antara pihak-pihak tersebut adalah: (1) 

manajemen berkeinginan meningkatkan kesejahteraannya sedangkan pemegang 

saham berkeinginan meningkatkan kekayannya, (2) manajemen berkeinginan 

memperoleh kredit sebesar mungkin dengan bunga rendah sedangkan kreditor 

hanya ingin memberi kredit sesuai dengan kemampuan perbankan, (3) manajemen 
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berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah ingin 

memungut pajak setinggi mungkin. 

Media komunikasi yang umum digunakan untuk menghubungkan pihak 

internal dan eksternal bank adalah laporan keuangan. Menurut Belkaoui 

(2000:156) laporan keuangan merupakan salah satu sumber utama informasi 

keuangan yang sangat penting bagi sejumlah pemakai dalam pengambilan 

keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga merupakan sarana untuk 

mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh manajemen atas sumber daya 

pemilik.  

Salah satu cara manajemen untuk mengatasi permasalahan pertentangan 

kepentingan antara pihak internal dan eksternal perbankan adalah dengan 

melakukan manajemen laba. Manajemen laba diartikan sebagai suatu proses yang 

dilakukan dengan sengaja, dalam batasan General Accepted Accounting 

Principles (GAAP), untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba 

yang dilaporkan. Manajemen laba yang sering dilakukan manajemen adalah 

dengan perataan laba (income smoothing). Perataan laba dilakukan karena 

informasi laba merupakan sasaran utama dari informasi laporan keuangan yang 

dipublikasikan bagi pihak eksternal. Perataan laba dilakukan untuk mengurangi 

fluktuasi dari laba yang dilaporkan dan meningkatkan kemampuan investor 

meramalkan arus kas masa datang (Barnea, Ronen dan Sadan, 1975 dalam 

Syahriana 2006:2). Beidleman dalam Belkaoui (2007:193-194) 

mempertimbangkan dua alasan manajemen meratakan laporan laba. Pendapat 

pertama berdasar pada asumsi bahwa suatu aliran laba yang stabil dapat 
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mendukung dividen dengan tingkat yang lebih tinggi daripada suatu aliran laba 

yang lebih variabel, yang memberikan pengaruh yang menguntungkan bagi nilai 

saham perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan secara 

keseluruhan. Agumen kedua berkenaan pada perataan kemampuan untuk melawan 

hakikat laporan laba yang bersifat siklus dan kemungkinan juga akan menurunkan 

korelasi antara ekspektasi pengembalian perusahaan dengan pengembalian 

portofolio pasar. 

Praktek perataan laba merupakan fenomena yang umum dilakukan di 

banyak negara. Ada beberapa negara menganggap perataan laba ini bukan 

merupakan pekerjaan haram. Swedia misalnya membenarkan perlakuan ini 

sepanjang dibuat secara transparan karena memang pada hakikatnya hasilnya 

sama dalam jangka panjang (Harahap 2002:233). Namun demikian, praktek 

perataan laba ini, jika dilakukan dengan sengaja dan dibuat-buat dapat 

menyebabkan pengungkapan laba yang tidak memadai atau menyesatkan. Sebagai 

akibatnya, investor mungkin tidak memperoleh informasi akurat mengenai laba 

untuk mengevaluasi hasil dan resiko dari portofolio mereka. Oleh karena itu perlu 

dideteksi lebih dini apakah perusahaan melakukan praktek perataan laba atau 

tidak dan faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhinya. Sehingga perataan laba 

(income smoothing) yang dimaksud adalah pengurangan fluktuasi laba dari tahun 

ke tahun dengan memindahkan pendapatan dari tahun-tahun yang tinggi 

pendapatannya ke periode-periode yang kurang menguntungkan. Oleh sebab itu, 

perataan yang dibuat atau disengaja ini pada dasarnya adalah suatu perataan 

akuntansi yang menggunakan fleksibilitas yang ada dalam prinsip-prinsip 
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akuntansi yang berlaku umum dan pilihan-pilihan serta kombinasi-kombinasi 

yang tersedia untuk meratakan laba. 

Perataan laba, khususnya pada perbankan  juga dapat digunakan sebagai 

salah satu cara yang disahkan untuk mengangkat nilai rasio kecukupan modal atau 

capital adequacy ratio (CAR). Sebagaimana disampaikan dalam rubrik Ekonomi 

Suara Merdeka (Selasa, 21 Desember 2004) bahwa ada beberapa cara yang 

disahkan untuk mengangkat nilai CAR suatu bank, diantaranya menambah 

investai sebagaimana yang disarankan oleh Bank Indonesia dan cara lain yang sah 

dalam memperbaiki kinerja keuangan adalah dengan perataan laba melalui income 

smoothing yang dapat berimplikasi pada nilai kecukupan modal 

yang smooth pula.     

Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa terbukti secara 

empiris perusahaan-perusahaan go publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

telah melakukan praktik perataan laba. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi 

perusahaan manufaktur dan non-manufaktur termasuk dalam hal ini pada sektor 

industri perbankan. Penelitian mengenai praktik perataan laba di Indonesia 

dilakukan oleh Ilmainir (1993), Jin (1997), Assih dan Gudono (2000), serta Salno 

dan Baridwan (2000) menyediakan bukti bahwa praktek perataan laba telah 

terdapat pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta.  

Penelitian Ilmainir (1993), menguji faktor-faktor laba dan faktor 

konsekuensi ekonomi yang mempengaruhi praktik perataan laba pada perusahaan 

publik di Indonesia. Faktor-faktor laba yang diuji adalah perbedaan antara laba 

aktual dengan laba normal dan pengaruh perubahan kebijakan akuntansi terhadap 
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laba. Sedangkan faktor-faktor konsekuensi ekonomi yang diuji adalah ukuran 

perusahaan, keberadaan perencanaan bisnis, dan harga saham. Hasil yang 

diperoleh bahwa dari kedua faktor laba mendorong terjadinya praktik perataan 

laba, sedangkan dari faktor-faktor konsekuensi ekonomi yang diuji, hanya faktor 

harga saham saja yang mendorong adanya praktik perataan laba. Jin (1997), 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi praktek perataan laba pada perusahaan 

publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Faktor-faktor independen yang 

menjadi variabel berpengaruh dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, 

profitabilitas perusahaan, sektor industri dan leverage operasi perusahaan. Hasil 

dari penelitian ini adalah bahwa hanya leverage operasi yang merupakan salah 

satu faktor yang mendorong terjadinya praktik perataan laba. Assih dan Gudono 

(2000), meneliti faktor-faktor yang dapat dikaitkan dengan terjadinya praktik 

perataan laba dengan mengambil sampel perusahaan publik yang terdaftar di BEJ. 

Ketiga variabel independen yang diuji, yaitu ukuran perusahaan, profitabilitas 

perusahaan dan leverage operasi perusahaan saja memiliki pengaruh pada praktik 

perataan laba yang dilakukan perusahaan publik di Indonesia. Salno dan Baridwan 

(2000) meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba dan kaitannya 

dengan kinerja saham perusahaan publik di Indonesia. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa faktor-faktor besaran perusahaan, net profit margin, 

kelompok usaha, dan winner/losser stock secara signifikan tidak berpengaruh 

terhadap perataan laba.  

Masodah (2005: 22), menyimpulkan melalui penelitiannya bahwa pada jenis 

perusahaan jasa yaitu sektor perbankan dan lembaga keuangan lainnya secara 
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empiris telah melakukan praktik perataan laba. Sedangkan variabel yang 

signifikan mempengaruhi praktik peratan laba untuk sektor perbankan dan 

lembaga keuangan lainnya adalah variabel ratio debt to equity.  

Perataan laba pada prinsipnya dapat terjadi pada semua jenis dan sektor 

perusahaan khususnya yang terdaftar di Bursa Efek. Akan tetapi, perbankan 

adalah suatu industri yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda dengan industri 

yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. Perbankan adalah 

industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena bank adalah suatu 

lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara pihak yang kelebihan 

dana dengan pihak yang memerlukan dana. Karena fungsinya tersebut maka risiko 

yang harus dihadapi bank sangat besar, ketidakmampuan untuk menjaga image 

(kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank. Dengan adanya 

regulasi di dalam perbankan mengakibatkan hubungan keagenan industri ini 

berbeda dengan hubungan keagenan dalam perusahaan yang tidak teregulasi 

(Ciancenelli & Gonzales, 2000 dalam Rahmawati,dkk. 2006:11).  

Watts dan Zimerman (1995:409), mengemukakan masalah utama dari 

pendekatan positif tergantung pada penentuan faktor apa yang mungkin 

mempengaruhi pilihan optimum, dipandu oleh asumsi dari teori agensi dan biaya 

konrak). Pilihan akuntansi tergantung pada variabel-variabel yang mencerminkan 

insentif manajemen dalam memilih metode akuntansi berdasarkan rencana bonus, 

kontrak utang, dan proses politik. Sebagai hasilnya ada tiga hipotesis yang 

dihasilkan : hipotesis biaya politik, hipotesis program bonus, dan perjanjian 
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hutang. Selain berkaitan dengan keagenan perbankan, laporan keuangan secara 

umum juga akan dinilai kinerjanya malalui nilai profitabilitas perusahaan. 

Mengacu pada kajian di atas dapat disimpulkan masih terdapatnya 

perbedaan faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba. Sehingga menjadi 

salah satu alasan peneliti untuk mengkaji faktor apakah yang mempengaruhi 

praktik perataan laba oleh industri  sektor perbankan?  

Oleh karena itu, menjadi penting artinya untuk mengkaji praktik perataan 

laba dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba tersebut, 

khususnya dalam kajian ini yang dilakukan oleh industri  sektor perbankan. 

Sehingga peneliti mengambil judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Praktik Perataan Laba pada Sektor Industri  Perbankan“. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan bukti empiris di atas rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah faktor-faktor apa yang mempengaruhi praktik perataan laba oleh sektor 

industri  perbankan ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

1. Untuk menginvestigasi praktik pertaan laba yang terjadi pada sektor industri 

perbankan.  

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba 

yang terjadi pada sektor industri perbankan.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Memberikan sumbangan konseptual bagi perkembangan kajian manajemen 

keuangan, khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik 

perataan laba pada perusahaan sektor industri perbankan yang terdaftar di BEI. 

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memacu penelitian yang lebih baik 

mengenai praktik perataan laba pada masa yang akan datang.  

1.4.1.2  Bagi praktisi 

Menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

praktik perataan laba pada perusahaan-perusahaan publik di Indonesia, khususnya 

perusahaan yang termasuk dalam sektor industri perbankan yang terdaftar di BEI.  

1.4.2  Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Perbankan 

Sebagai implikasi lebih lanjut dari hasil penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan informasi guna menciptakan peningkatan kemampuan manajemen 

perbankan di Indonesia yang mengarah pada tindakan perataan laba, dalam 

pengertian ini perataan merepresentasikan sebuah upaya yang dilakukan oleh 

manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi tidak normal dalam earnings 

sepanjang diijinkan oleh prinsip akuntansi dan manajemen yang sehat.  
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1.4.2.2 Bagi Investor 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba khususnya pada perusahaan 

perbankan di Indonesia sehingga investor dapat mengambil keputusan yang tepat 

untuk membeli, mempertahankan, dan menjual investasi. 

1.4.2.3 Bagi Kreditur 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba khususnya pada perusahaan 

perbankan di Indonesia, sehingga kreditur dapat mengambil keputusan siapa yang 

akan diberi pinjaman, dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor 

pinjaman yang ada.  

1.4.2.4 Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba khususnya pada perusahaan 

perbankan di Indonesia, sehingga pemerintah dapat mengambil keputusan tepat 

yang berkenaan dengan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia dalam 

permasalahan laporan keuangan supaya tindakan-tindakan atau kebijakan-

kebijakan yang perlu, dapat dilakukan lebih awal. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 
 

2.1  Laporan Keuangan Perbankan 

Menurut  penggunaannya, laporan keuangan bank dibedakan menjadi tiga, 

yaitu laporan keuangan untuk masyarakat, laporan keuangan untuk keperluan 

manajemen bank, dan laporan keuangan untuk keperluan pengawasan Bank 

Indonesia. Ketiga kelompok pengguna laporan keuangan bank tersebut 

mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga bentuk dan jenis laporan 

keuangan yang disusun oleh bank juga harus disesuaikan dengan tujuan masing-

masing pengguna laporan dimaksud (Bastian, I. dan Suhardjono 2006:236).  

Untuk kepentingan masyarakat, laporan keuangan bank harus mengikuti 

pedoman dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 31 Revisi 

2000) tentang akuntansi perbankan. Dalam PSAK tersebut laporan keuangan bank 

untuk masyarakat terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan 

perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.  

Untuk kepentingan pengawasan Bank Indonesia, jenis dan cara penyajian 

laporan keuangan bank harus disajikan sesuai ketentuan tentang pelaporan bank 

umum yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Sedangkan untuk keperluan 

manajemen, laporan keuangan bank disusun sesuai dengan kepentingan internal 

perusahaan. 

Penyajian laporan keuangan bank tersebut dimaksudkan untuk memenuhi 

tujuan umum laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PAI, yaitu : 
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(1) Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva dan 

kewajiban serta ekuitas suatu bank. 

(2) Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan dalam 

aktiva netto (aktiva dikurangi kewajiban) suatu bank yang timbul dari 

kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba. 

(3) Memberikan informasi keuangan yang membantu para pengguna laporan 

didalam menaksir potensi perubahan dalam menghasilkan laba. 

(4) Memeberikan informasi penting lainnya menegenai perubahan dalam aktiva 

dan kewajiban suatu bank, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan 

dan investasi. 

(5) Memberikan informasi tentang sejauh mana pengungkapan informasi lain 

yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan 

pengguna laporan, seperti informasi mengenai kebijakan akuntansi yang 

dianut bank (Bastian, I. dan Suhardjono 2006:236).. 

Laporan keuangan bank yang disajikan tersebut akan bermanfaat bila 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

(1) Informasi keuangan harus relevan dengan maksud penggunaannya. Bila 

informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, 

informasi demikian tidak akan ada gunanya, betapapun kualitas lainnya 

terpenuhi. Sehubungan dengan tujuan relevansi, seyogyanya dipilih metode 

pengukuran dan pelaporan akuntansi keuangan yang akan membantu sejauh 

mungkin para pengguna dalam mengambil berbagai keputusan yang 

memerlukan penggunaan data akuntansi keuangan. Dalam 
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mempertimbangkan relevansi suatu informasi yang bertujuan umum 

(general purpose infomation), perhatian difokuskan pada kebutuhan umum 

pengguna, dan bukan pada kebutuhan khusus pihak tertentu dengan 

demikian suatu informasi mungkin mempunyai tingkat relevansi yang tinggi 

untuk kegunaan khusus tertentu, sementara kecil sekali relevansinya bagi 

kegunaan yang lain. 

(2) Informasi keuangan harus dapat dimengerti oleh pengguna, dan dinyatakan 

dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian 

para pengguna. Dalam hal ini, dari pihak pengguna juga diharapkan adanya 

pengertian/pengetahuan mengenai aktivitas perbankan, proses akuntansi 

keuangan bank, serta istilah-istilah teknis yang digunakan dalam laporan 

keuangan. 

(3) Informasi keuangan harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur 

yang independen, dengan menggunakan metode pengukuran yang sama. 

Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan pendapat 

yang subjektif. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan manusia dalam 

proses pengukuran dan penyajian informasi, sehingga proses tersebut tidak 

lagi berlandaskan pada realitas objektif semata. Dengan demikian untuk 

meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh 

para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran 

yang sama. 

(4) Informasi keuangan harus bersifat netral dan diarahkan pada kebutuhan 

umum pengguna, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak 
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tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang 

menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan 

pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan. 

(5) Informasi keuangan harus disampaikan sedini mungkin untuk dapat 

digunakan sebagai dasar dalam membantu pengambilan keputusan ekonomi, 

dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. 

(6) Informasi keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingakan dengan 

dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari bank yang sama, 

maupun dengan laoran keuangan industri perbankan lainnya pada periode 

yang sama. 

(7) Laporan keuangan yang disajikan harus lengkap meliputi semua data 

akuntansi keuangan yang dapat memenuhi enam persyaratan di atas, atau 

dapat juga diartikan sebagai pemenuhan standar pengungkapan yang 

memadai dalam pelaporan keuangan. Standar ini tidak hanya menghendaki 

pengungkapan seluruh fakta keuangan yang penting, melainkan juga 

penyajian fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan 

pembacanya. Untuk itu maka harus terdapat klasifikasi, susunan, serta 

istilah yang layak dalam laporan keuangan. Demikian pula semua fakta atau 

informasi tambahan yang dapat memengaruhi perilaku dalam pengambilan 

keputusan, harus diungkapkan dengan jelas (Bastian, I. dan Suhardjono 

2006:236-237). 

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang 

berguna untuk pengambilan keputusan. Untuk memfasilitasi tujuan tersebut, 
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Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menetapkan suatu kriteria yang harus 

dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam proses pengambilan 

keputusan. Kriteria utama adalah relevan dan reliable. Informasi akuntansi 

dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan menguatkan 

atau mengubah pengharapan para pengambil keputusan, dan informasi tersebut 

adalah reliabel apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai informasi 

tergantung dengan informasi tersebut. Komponen penting dalam laporan 

keuangan yang seringkali dijadikan sebagai alat untuk menginformasikan kinerja 

perusahaan adalah laba dan nilai buku. Laba memiliki nilai relevansi bila secara 

statistik berhubungan dengan harga saham: penurunan dan peningkatan laba 

berhubungan dengan penurunan atau kenaikan harga saham (Ball dan Brown 1968 

dalam Kusuma 2008:1). Demikian halnya dengan nilai buku, relevansi nilai buku 

berasal dari perannya sebagai suatu proksi untuk nilai adaptasi dan nilai penolakan 

(Burgstahler dan Dichev 1997 dalam Kusuma 2008:1). Masalah akan terjadi 

ketika relevansi laba dan nilai buku sebagai alat pengukur kinerja perusahaan 

dihadapkan dengan praktek manipulasi (earnings management) yang dilakukan 

manajer (Kusuma 2008:1). 

 

2.2  Laba 

Laba bisa diartikan sebagai arus kekayaan atau jasa yang melebihi 

keperluan untuk mempertahankan modal konstan (Theodorus, 1994 dalam 

Syahriana 2006:7). Dalam konsep dasar  penghasilan sebagai berikut: Penghasilan 

(income) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam 
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bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang 

mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam 

modal. 

Konsep laba sebagai pengukuran yang fundamental terus-menerus 

menghadapi tantangan, akan tetapi dilihat dari sudut perspektif informatif konsep 

laba jelas menggambarkan kegiatan akuntansi (Syahriana 2006:7). Konsep laba 

tersebut adalah: 

(1) Laba sebagai pengukur efisiensi 

Efisiensi mempunyai arti yang nyata, paling tidak dalam konsep. Salah satu 

interpretasi dari efisiensi adalah kemampuan menghasilkan output secara 

maksimum, relatif terhadap sejumlah resources tertentu atau suatu output yang 

konstan dengan pemakai resources yang minimal, atau kombinasi dari harga 

tertentu sehingga menghasilkan return maksimal bagi pemilik perusahaan. 

(2) Laba sebagai alat ramal 

FASB Statement of Financial Concept No. 1 menyatakan bahwa investor, 

kreditor, dan pihak lainnya ingin menilai prospek arus masuk kas bersih 

perusahaan, tetapi mereka sering menggunakan laba untuk membantu mereka 

mengevaluasi daya laba (earning power), meramal laba yang akan datang atau 

memberikan pinjaman kepada perusahaan. 

Tujuan pelaporan laba dibagi atas: 

(1) Tujuan umum, yaitu laba harus merupakan hasil penerapan aturan dan 

prosedur yang logis serta konsisten secara internal. 
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(2) Tujuan utama, yaitu memberikan informasi yang berguna bagi mereka yang 

saling berkepentingan dengan laporan keuangan. Laba harus dievaluasi 

berdasarkan dimensi perilaku, salah satunya adalah kemampuan meramal. 

(3) Tujuan khusus, yaitu penggunaan laba sebagai pengukur efisiensi 

manajemen penggunaan angka laba historis untuk meramal keadaan saham 

dan distribusi dividen di masa yang akan datang dan penggunaan laba 

sebagai pengukur keberhasilan serta sebagai pedoman pengambilan 

keputusan manajerial di masa yang akan datang. 

 

2.3  Manajemen Laba 

2.3.1 Definisi Dan Motivasi Manajemen Laba 

Schipper (1989:92) melihat manajemen laba sebagai suatu intervensi yang 

disengaja pada proses pelaporan eksternal dengan maksud untuk mendapatkan 

beberapa keuntungan pribadi (Belakoui 2006:75).  

Praktik manajemen laba cukup banyak mengundang kontroversi. Di satu sisi 

manajemen laba merupakan tindakan yang tidak menyalahi peraturan yang ada 

dan berlaku umum, sebagaimana dikemukakan oleh Poll (2004:72) bahwa praktik 

manajemen laba sudah disesuaikan dengan GAAP (Generally Accepted 

Accounting Principles) sebagaimana penafsiran dari beberapa prisip yang 

dikemukakan dalam GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) (Earl, 

dkk. 2004: 420). 

Tetapi disisi lain, Hall (2002) mengatakan bahwa manajemen laba sebagai 

distorsi dari GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Manajemen laba 
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dipandang sebagai bentuk pemanipulasian akuntansi (Stolowy dan Breton 2003). 

Tidak sedikit definisi yang menyudutkan manajemen laba pada bentuk 

pemanipulasian akuntansi yang di dasari atas berbagai tujuan. Wild et al. (2001)  

mengatakan manajemen laba sebagai suatu intervensi pihak manajemen dengan 

tujuan tertentu dalam proses penentuan laba, biasanya untuk memenuhi tujuannya 

sendiri. Sedangkan menurut Arthur Levitt (2004) menyebutkan bahwa manajemen 

laba didefinisikan sebagai suatu praktik pelaporan earnings yang lebih 

merefleksikan keinginan manajemen daripada performa keuangan perusahaan. 

Dengan adanya praktik manejemen laba, reliabilitas dari laba akan tereduksi. Hal 

ini disebabkan karena di dalam manejemen laba terdapat pembiasan pengukuran 

income (dinaikkan/diturunkan), dan/atau melaporkan income yang tidak 

representationally faithfulness seperti yang seharusnya dilaporkan. Salah satu 

pola manajemen laba adalah income smoothing (Scott 1997:306). Perataan Laba 

adalah suatu cara normalisasi laba guna meraih suatu tren ataupun tingkat yang 

diinginkan (Poll 2004:74). Ada berbagai macam tujuan yang ingin dicapai oleh 

manajemen dalam perataan laba yaitu (1) mencapai keuntungan pajak (Hepworth 

1953); (2) untuk memberikan kesan baik dari pemilik dan kreditor terhadap 

kinerja manajemen (Stolowy dan Breton 2000:60); (3) mengurangi fluktuasi pada 

pelaporan laba dan mengurangi risiko, sehingga harga sekuritas yang tinggi 

menarik perhatian pasar (Bleidernan 1973); (4) untuk menghasilkan pertumbuhan 

profit yang stabil ((Fudenberg dan Tirole 1995); dan (5) untuk menjaga 

posisi/kedudukan mereka dalam perusahaan (Earl, dkk. 2004:420-421). 
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2.3.2 Strategi Manajemen Laba 

Menurut Wild, dkk. (2005:120) terdapat tiga strategi manajemen laba: 

(1) Meningkatkan laba (increasing income) 

Salah satu strategi manajemen laba adalah menigkatkan laba yang 

dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. 

Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode. Pada 

skenario pertumbuhan, akrual pembalik lebih kecil dibandingkan akrual kini 

sehingga dapat meningkatkan laba. Kasus yang terjadi adalah perusahaan dapat 

melaporkan laba yang lebih tinggi berdasarkan manajemen laba yang agresif 

sepanjang periode waktu yang panjang. Selain itu, perusahaan dapat melakukan 

manajemen untuk meningkatkan laba selama beberapa tahun dan kemudian 

membalik akrual sekaligus pada satu saat pembebanan. Pembebanan satu saat ini 

sering kali dilaporkan ”di bawah laba bersih”(below the line) sehingga dipandang 

tidak terlalu relevan. 

(2) Mandi Besar (big bath) 

Strategi big bath dilakukan melalui penghapusan sebanyak mungkin pada 

satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk 

(sering kali pada masa resesi di mana perusahaan lain juga melaporkan laba yang 

buruk) atau peristiwa saat terejadi satu kejadian yang tidak biasa seperti 

perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Strategi big bath juga sering 

dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya. Karena sifat 

big bath yang tidak biasa dan tidak berulang, pemakai cenderung tidak 

memerhatikan dampak keuangannya. Hal ini memberikan kesempatan untuk 
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menghapus semua dosa masa lalu dan memberikan kesempatan untuk 

meningkatkan laba di masa depan. 

(3) Perataan Laba (income smoothing) 

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Pada strategi ini, 

manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi 

fluktuasinya. Pertaan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada 

periode baik dengan menciptkan cadangan atau “bank“ laba dan kemudian 

melaporkan laba ini saat-saat periode buruk. Banyak perusahaan menggunakan 

bentuk manajemen laba ini. 

Manajemen laba dengan berbagai strateginya pada dasarnya bertujuan untuk 

mendapatkan suatu nilai laba yang diharapkan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan dan berdasarkan pada kondisi perusahaan tersebut. Tetapi yang 

biasa terjadi dan biasa digunakan dalam perusahaan secara umum adalah perataan 

laba. 

 

2.4 Perataan Laba 

2.4.1 Hakikat Perataan Laba 

Salah satu fenomena menarik dalam akuntansi yang berkaitan dengan laba 

adalah kejadian yang berkaitan dengan perataan laba (income smoothing). Ada 

beberapa pendapat yang mencoba membahas fenomena tersebut dan mencoba 

menguji secara empiris kebenaran.  

Menurut Heyworth (1953) dalam Belkaoui (2007:92) bahwa lebih banyak 

teknik akuntansi yang mungkin diterapkan untuk mempengaruhi penempatan 
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pendapatan bersih di suatu periode akuntansi yang berurutan, untuk meratakan 

atau meningkatkan amplitudo dari fluktusasi pendapatan bersih periodik. Apa 

yang kemudian dikemukakan oleh Monsen dan Downs serta Gordon, dimana 

manajer perusahaan mungkin termotivasasi untuk meratakan labanya (atau 

keamanannya) sendiri, dengan asumsi bahwa stabilitas dalam pendapatan dan 

tingkat pertumbuhan akan lebih disukai daripada aliran pendapatan rata-rata yang 

jauh lebih tinggi dengan variabilitas yang lebih besar. 

Menurut Beidleman dalam Belkaoui (2007:92), perataan dari laba yang 

dilaporkan dapat didefinisikan sebagai pengurangan atau fliuktuasi yang disengaja 

terhadap tingkatan laba yang saat ini dianggap normal oleh perusahaan. Dengan 

pengertian ini, perataaan mencerminkan suatu usaha dari manajemen perusahaan 

untuk menurunkan variasi yang abnormal dalam laba sejauh yang diizinkan oleh 

prinsip-prinsip akuntansi dan manajemen yang baik. 

Perataan laba dapat dipandang sebagai upaya yang secara sengaja 

dimaksudkan untuk menormalkan income dalam rangka mencapai kecenderungan 

atau tingkat yang  diinginkan. Dalam pengertian ini perataan merepresentasikan 

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) dalam Masodah (2007: 2) menyatakan perataan laba (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 
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diantaranya adalah laporan keuangan, sehingga hal ini mengundang menajemen 

melakukan hal-hal yang mengubah laporan laba rugi untuk kepentingan pribadi, 

seperti mempertahankan jabatan.  

Perataan laba pada dasarnya adalah sebagai bentuk upaya yang dilakukan 

oleh pihak manajemen untuk mendapatkan performa laporan keuangan pada suatu 

trend yang diinginkan. Sehingga hasilnya diharapkan memenuhi kinerja laporan 

keuangan dapat mewakili keinginan pemangku kepentingan (stakeholer). 

Sehingga hal ini tidak lepas dari campur tangan pihak manajemen dan tekanan 

pihak eksternal serta kondisi perusahaan pada saat perusahaan tersebut 

berlangsung. 

2.4.2 Alasan Dilakukannya Perataan Laba 

Beidleman (1973) dalam Masodah (2007: 2) mempertimbangkan 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 pengaruh menguntungkan terhadap nilai saham 

perusahaan karena turunnya risiko total perusahaan. Dalam alasan pertamanya dia 

menyatakan “tingkat variabilitas trend earnings mempengaruhi ekspektasi 

subjektif 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 
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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.  

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 dalam Masodah (2007: 2) adalah mekanisme pasar kompetitif, 

yang mengurangi opsi yang tersedia bagi manajemen Skema kompensasi 

manajemen, yang terkait secara langsung dengan kinerja  perusahaan. Ancaman 

penggantian manajemen.  
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2.4.3 Dimensi Perataan Laba 

Dimensi perataan pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk 

menyelesaikan perataan angka pendapatan. Dasher dan Malcom (1970:253-4) 

dalam Belkaoui (2007:195) membedakan antara perataan riil dan perataan 

artifisial sebagai berikut : ”perataan riil mengacu pada transaksi aktual yang 

terjadi maupun yang tidak terjadi dalam hal pengaruh pertanyaannya terhadap 

pendapatan, di mana pendapatan artifisial mengacu pada prosedur akuntansi yang 

diimplementasikan terhadap pergeseran biaya dan/atau pendapatan dari satu 

periode ke periode yang lain.’’ Kedua jenis perataan mungkin tidak dapat 

dibedakan. Sebagai contoh, jumlah laporan biaya mungkin lebih rendah atau lebih 

tinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya akibat tindakan disengaja atas 

tingkat biaya (perataan riil) maupun pada metode pelaporan (perataan artifisial). 

Perataan artifisial juga diamati oleh Copeland (1968:101) dan mendefinisikannya 

sebagai berikut : ’’perataan laba mencakup seleksi pengukuran akuntansi dan 

pelaporan secara berulang-ulang pada suatu pola tertentu, pengaruhnya adalah 

untuk melaporkan aliran pendapatan dengan variasi yang lebih kecil dari trend 

dibanding terhadap kejadian yang sebaliknya.’’ 

Dimensi perataan yang lainnya juga menyebutkan suatu klasifikasi yang 

populer menambahkan dimensi perataan ketiga, yang dinamakan perataan 

klasifikasi. Barne et al. (1976:111) dalam Belkaoui (2007:196) membedakan 

antara ketiga dimensi perataan tersebut sebagai berikut : 

(1) Perataan melalui adanya kejadian dan/atau pengakuan 
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Manajemen dapat menentukan waktu transaksi aktual terjadi sehingga 

pengaruhnya terhadap pelaporan pendapatan akan cenderung mengurangi 

variasinya dari waktu ke waktu. Seringkali, waktu yang direncanakan dari 

terjadinya peristiwa (contoh penelitian dan pengembangan) akan menjadi fungsi 

dari aturan akuntansi yang mengatur pengakuan akuntansi atas peristiwa. 

(2) Perataan melalui alokasi terhadap waktu 

Melalui kejadian dan pengakuan atas suatu peristiwa, manajemen memiliki 

kendali yang lebih bebas terhadap determinasi atas periode-periode yang 

dipengaruhi oleh kuantifikasi dari peristiwa. 

(3) Perataan melalui klasifikasi (melalui perataan secara pengklasifikasian) 

Ketika angka statistik laporan laba rugi selain laba bersih (bersih dari 

seluruh pendapatan dan beban) menjadi objek perataan, manajemen dapat 

mengklasifikasikan pos-pos laporan intra laba untuk menurunkan variasi yang 

terjadi dari waktu ke waktu dalam statistik. 

Perataan riil pada dasarnya berkaitan dengan perataan melalui terjadinya 

peritiwa dan/atau pengakuan, sementara perataan artifisial berkaitan dengan 

perataan melalui alokasi dari waktu ke waktu. Sedangkan perataan klasifikasi 

yaitu perataan yang dibedakan dalam tiga klasifikasi yang menjelaskan bagaimana 

cara perataan tersebut dilakukan. Tetapi di sini tidak akan membahas lebih lanjut 

tentang bagaimana dimensi perataan laba secara detail. Tetapi akan membahas 

mengenai indikasi telah dilakukannya perataan laba pada suatu laporan keuangan 

pada perusahaan perbankan.  
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Dari penjelasan tipe perataan laba tersebut, konsep perataan laba yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah perataan laba yang disengaja, tanpa 

membedakan perataan laba riil atau perataan laba artifisial, karena peneliti hanya 

meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba tanpa menguji lebih 

lanjut bagaimana manajemen melakukan perataan laba tersebut. 

 

2.5 Teori Keagenan Dalam Perusahaan Perbankan 

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005) dalam Budiasih (2008:3), teori 

agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi 

memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh 

kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara 

principal dan agent. 

Jensen dan Meckling adalah yang pertama mengembangkan teori 

komprehensif mengenai perusahaan dalam situasi agensi (Jensen dan Meckling 

1976:305-360). Mereka menunjukkan bahwa prinsipal, dalam hal ini para 

pemegang saham, dapat meyakinkan diri mereka sendiri bahwa para agen 

(manajemen) akan membuat keputusan yang optimal hanya jika insentif yang 

tepat diberikan serta hanya jika para agen diawasi (Van Horne 2005:7-8). 

Teori agensi melibatkan pihak internal dan eksternal perusahaan yang 

keduanya memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Media komunikasi kedua 

pihak tersebut dihubungkan melalui laporan keuangan yang menunjukkan kinerja 

dari perusahaan tersebut. 
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Perbankan adalah suatu industri yang mempunyai sifat-sifat yang berbeda 

dengan industri yang lain seperti manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. 

Perbankan adalah industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal ini karena 

bank adalah suatu lembaga perantara keuangan yang menghubungkan antara 

pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Karena 

fungsinya tersebut maka risiko yang harus dihadapi bank sangat besar, 

ketidakmampuan untuk menjaga image (kualitas) akan sangat berpengaruh 

terhadap likuiditas bank. Dengan adanya regulasi di dalam perbankan 

mengakibatkan hubungan keagenan industri ini berbeda dengan hubungan 

keagenan dalam perusahaan yang tidak teregulasi. Dengan adanya regulasi 

tersebut maka ada pihak lain yang terlibat dalam hubungan keagenan yaitu 

regulator dalam hal ini pemerintah melalui Bank Indonesia sehingga 

mengakibatkan masalah keagenan menjadi semakin kompleks. Moral hazard 

terhadap suatu regulasi yang muncul lebih menunjukkan lemahnya peraturan 

dibandingkan konflik antara manajer dan pemilik. Dengan deregulasi justru akan 

semakin memperbesar moral hazard karena di satu sisi memberikan kebebasan 

bank untuk mengambil risiko bisnis yang lebih besar dan di pihak lain, regulator 

menanggung sebagian risiko ini dari komitmen yang tidak dapat dipenuhi oleh 

bank karena regulator merupakan lembaga pemberi dana terakhir. Dalam teori 

keagenan, paling sedikit ada 3 asumsi yang mendasari, yaitu (1) pasar yang 

normal dan kompetitif, (2) nexus dari asimetri informasi adalah hubungan 

prinsipal-agen antara pemilik dan manajer, (3) struktur modal optimal 

menghendaki alat yang terbatas (Miller & Modigliani theorems). Jika asumsi-
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asumsi tersebut di atas diterapkan dalam perbankan, maka ketiga asumsi di atas 

tidak akan terpenuhi semua sebab bank sangat teregulasi sehingga tidak akan 

tercapai pasar yang normal dan kompetitif. Dengan adanya struktur modal yang 

kompleks di dalam perbankan maka paling sedikit ada tiga hubungan keagenan 

yang dapat menimbulkan asimetri informasi yaitu: (1) hubungan antara deposan, 

bank dan regulator, (2) hubungan antara pemilik, manajer, dan regulator, serta (3) 

hubungan antara peminjam (borrowers), manajer, dan regulator. Dari ketiga 

macam hubungan tersebut,  dalam setiap hubungan pasti melibatkan regulator 

sehingga bank dalam bertindak akan memenuhi kepentingan regulator lebih 

dahulu dibandingkan pihak yang lain (Ciancenelli & Gonzales, 2000 dalam 

Rahmawati,dkk. 2006: 11-12). 

Keputusan yang diambil oleh manajemen diharapkan memenuhi 

kepentingan kepentingannya sendiri dan pihak eksternal perusahaan. Karena 

dengan keputusan yang tepat sehingga image perusahaan akan tetap terjaga. 

Dalam dunia perbankan memang akan mendapati pihak-pihak berkepentingan 

yang lebih komplek daripada perusahaan lainnya. Adanya peran Bank Indonesia 

sehingga perusahaan harus lebih cermat dan berhati-hati dalam mengambil 

keputusan. 
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2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perataan Laba Pada 

Sektor Industri Perbankan 

2.6.1. Teori Akuntansi Positif 

Pendekatan positif terhadap akuntansi terjadi ketika Jensen menyatakan 

bahwa ”penelitian dalam akuntansi (dengan satu atau dua pengecualian yang 

dapat dicatat) tidak bersifat ilmiah, karena fokus penelitian ini telah sangat 

normatif dan terdefinitif”(Jensen 1976:11). Jensen selanjutnya meminta akan 

adanya ”perkembangan suatu teori akuntansi positif yang akan menjelaskan 

mengapa akuntansi seperti apa adanya ia, mengapa akuntan melakukan apa yang 

mereka lakukan, dan apa pengaruh yang dimiliki fenomena terhadap penggunaan 

orang dan sumber daya”(Jensen 1976:13). Sehingga yang dimaksud Jensen adalah 

bahwa hampir semua teori akuntansi tidak bersifat ilmiah karena bersifat normatif 

dan seharusnya diganti dengan teori positif yang menjelaskan praktik akuntansi 

aktual dilihat dari segi pilihan manajemen  secara sukarela terhadap prosedur 

akuntansi dan berikut standar peraturan yang disesuaikan dari waktu ke waktu 

(Belkoui 2007:187). 

Akuntansi positif muncul dengan studi empiris yang proliferated dalam 

akuntansi pada akhir tahun 1960-an. Ini diselenggarakan sebagai akademik 

sekolah pemikiran disiplin oleh karya Ross Watts dan Zimmerman Jerold (pada 

tahun 1978 dan 1986) di William E. Simon School of Business Administration di 

University of Rochester, yang didirikan oleh dan dari Journal of Akuntansi dan 

Ekonomi pada tahun 1979 (http://en.wikipedia.org).  
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Masalah utama dari pendekatan positif tergantung pada penentuan faktor 

apa yang mungkin mempengaruhi pilihan optimum, dipandu oleh asumsi dari 

teori agensi dan biaya konrak (Watts dan Zimerman 1995:409). Pilihan akuntansi 

tergantung pada variabel-variabel yang mencerminkan insentif manajemen dalam 

memilih metode akuntansi berdasarkan rencana bonus, kontrak utang, dan proses 

politik. Sebagai hasilnya ada tiga hipotesis yang dihasilkan : hipotesis biaya 

politik, hipotesis program bonus, dan perjanjian hutang. 

2.6.2. Profitabilitas 

Profitabilitas adalah hasil dari kebijaksanaan dan keputusan yang dibuat 

oleh manajemen. Rasio profitabilitas akan digunakan untuk mengukur seberapa 

efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan pada 

perusahaan. Rasio profitabilitas bisa disajikan dalam dua bentuk, yaitu: 

(1) Pengembalian atas investasi (return on asset-ROA) 

(2) Margin laba bersih (net profit margin-NPM) (Harianto,dkk. 1998:282) 

Rasio profitabiltas diatas merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan 

secara umum termasuk dalam perusahaan perbankan dalam yang go publik di 

Bursa Efek Indonesia sebagai indikator kinerja keuangan perusahaan secara 

umum. 

Penelitian oleh Ilmainir (1993), Zuhroh (1997) serta Jin dan Machfoedz 

(1998) menyampaikan bukti bahwa praktik perataan laba telah terdapat pada 

perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Jakarta dan mengidentifikasi faktor-faktor 

yang dapat mendorong praktik perataan laba di antaranya leverage operasi, ukuran 

perusahaan, keberadaan perencanaan bonus di sektor industri (Masodah 2007: 3).  
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Jatiningrum (2000) menyimpulkan faktor-faktor lainnya yang 

mempengaruhi perataan laba antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, sektor 

industri, harga saham, leverage operasi, rencana bonus dan kebangsawanan. 

Dalam penelitian ini hanya digunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, financial 

leverage, dan dividend payout ratio. Dalam penelitian Budiasih (2006), ukuran 

perusahaan, profitabilitas, dan dividend payout ratio berpengaruh positif 

signifikan terhadap praktik perataan laba. Sementara itu, financial leverage tidak 

berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba (Budiasih 2006:2-13). 

 

2.7 The Political Cost Hypothesis (Hipotesis biaya politik) 

Menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan dengan skala besar dan industri 

strategis cenderung untuk menurunkan laba guna mengurangi tingkat 

visibilitasnya terutama saat periode kemakmuran yang tinggi. Upaya ini dilakukan 

dengan harapan memperoleh kemudahan serta fasilitas dari pemerintah (Moses, 

1987; Naim dan Hartono,1996; Putra, 2000). 

Motivasi politik timbul karena manajemen memanfaatkan kelemahan 

akuntansi yang menggunakan estimasi akrual serta pemilihan metode akuntansi 

dalam rangka menghadapi berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah. 

Penelitian terkait dengan hipotesis biaya politik dilakukan Cahan (1992) dan 

Saputro (2004). Dalam perhitungannya, the political cost hypothesis (hipotesis 

biaya politik) diproksikan dengan total aktiva (size) yang menunjukkan ukuran 

skala perusahaan tersebut. 
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2.8 The Bonus Plan Hypothesis (Hipotesis Program Bonus), 

Keputusan yang didasarkan adanya dorongan manajer perusahaan untuk 

mendapatkan bonus berdasarkan laba yang dilaporkan oleh manajer. Motivasi 

bonus tersebut mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi yang dapat 

menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini (Scott, 2000). 

Penelitian terkait dengan motivasi bonus menyatakan bahwa manajer berusaha 

memanipulasi laba untuk memaksimalkan nilai sekarang dari pembayaran bonus 

(Holthausen, 1995). Dalam perhitungannya, the bonus plan hypothesis (hipotesis 

program bonus) diproksikan dengan laba (bonus plan) yang menunjukkan ukuran 

skala perusahaan tersebut. 

 

2.9 The Debt Covenant Hypothesis (Hipotesis Perjanjian Utang) 

Menyatakan bahwa semakin dekat suatu perusahaan kepada waktu 

pelanggaran perjanjian utang maka para manajer akan cenderung untuk memilih 

metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode 

berjalan dengan harapan dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami 

pelanggaran kontrak utang (Deakin, 1979; Dhalival, 1980; Bowen dkk., 1981; 

Defond dan Jiambalvo, 1994). 

 Motivasi debt covenant disebabkan oleh munculnya perjanjian kontrak 

antara manajer dan perusahaan yang berbasis kompensasi manajerial. Penelitian 

terkait dengan hipotesis perjanjian utang dilakukan oleh Defond dan Jiambalvo 

(1994). Dalam perhitungannya, the bonus plan hypothesis (hipotesis program 
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bonus) diproksikan dengan laba (bonus plan) yang menunjukkan ukuran skala 

perusahaan tersebut. 

Motivasi diatas berdasarkan pada teori akuntansi positif yang disampaikan 

oleh Watts and Zimmermann diatas. Teori ini menjelaskan adanya kepentingan 

dari pihak internal dan pihak eksternal terhadap kinerja laporan keuangan 

perusahaan. Seperti halnya kepentingan manajemen terhadap regulasi pajak, biaya 

politis, kompensasi manajemen, biaya informasi produksi, dan hambatan yang 

ditemukan dalam perjanjian obligasi. Hal ini juga mungkin sama dengan 

kepentingan pihak eksternal terhadap kinerja laporan keuangan perusahaan. 

 

2.10 Return On Asset (ROA) 

Laba sebelum pajak dan bunga merupakan keuntungan dari operasi 

perusahaan yang tidak memperhitungkan beban pajak dan bunga. Sedangkan 

menurut Riyanto (2001: 334) Earning Before Interest and Tax to Total Assets 

merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang 

diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi 

semua investor termasuk pemegang obligasi dan saham. Beberapa indikator yang 

dapat digunakan untuk mendeteksi masalah pada kemampuan profitabilitas 

perusahaan adalah adanya piutang dagang yang meningkat, rugi terus-menerus 

dalam beberapa kuartal, persediaan meningkat, penjualan menurun, terlambatnya 

hasil penagihan, kredibilitas perusahaan berkurang serta kesediaan memberi kredit 

pada konsumen yang tidak membayar pada waktu yang telah ditetapkan. 
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2.11 Net Profit Margin (NPM) 

Margin laba bersih adalah ukuran profitabilitas perusahaan dari penjualan 

setelah memperhitungkan semua biaya dan pajak penghasilan.  

Net profit margin ini diduga juga mempengaruhi perataan laba, karena 

secara logis margin ini terkait langsung dengan obyek perataan laba. Pemilihan 

net profit margin sebagai variabel independen juga didukung oleh hasil penelitian 

Archibald, 1967; Chusing, 1969; Dascher dan Malcom, 1970; Bornea, Ronen dan 

Sadan, 1975; Battie, dkk 1994; yang menginvestigasi penggunaan berbagai 

instrumen laporan keuangan, seperti metode depresiasi, perubahan kebijakan 

akuntansi, dan extraordinary item untuk meratakan penghasilan. Secara logis, net 

profit margin dapat merefleksikan motivasi manajer untuk meratakan penghasilan 

(Syahriana 2006:39-40). 

 

2.12 Kerangka Pemikiran 

Informasi-informasi yang diperoleh dari laporan keuangan sangat 

dibutuhkan untuk mengetahui kondisi perusahaan bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan untuk mengukur kinerja perusahaan. Pemakai laporan keuangan 

dapat dibedakan menjadi beberapa pihak yaitu: manajemen, pemegang saham, 

kreditor, pemerintah, karyawan perusahaan, pemasok, konsumen dan masyarakat 

umum lainnya yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar 

yaitu pihak internal dan eksternal. Salah satu parameter yang digunakan untuk 

mengukur kinerja manajemen adalah laba. 
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Kecenderungan terhadap laba inilah yang mendorong manajer untuk 

melakukan manajemen atas laba. Salah satu yang dapat menjelaskan hal tersebut 

adalah dengan manajemen laba dalam hal ini praktik perataan laba, sebagai 

bentuk 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 dalam Masodah (2007: 3). 

Secara umum, perusahaan yang listing di Bursa Efek telah terindikasi 

melakukan praktik perataan laba termasuk perbankan. Akan tetapi, perbankan 

adalah berbeda dengan perusahaan lainnya karena berkaitan adanya pengawasan 

dari Bank Indonesia, sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana yang 

mempengaruhi masalah binis, keuangan, dan perekonomian suatu negara. 

Perataan mungkin terkait dengan ukuran perusahaan, keberadaan insentif 

bonus, dan penyimpangan laba aktual dengan laba ekspektasi yang telah 

diprediksi sebelumnya (Yoon and Miller 2002) dalam Juniarti dan Corolina 

(2005: 150). Perataan penghasilan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor.  

Tabel 2.1 berikut merangkum beberapa faktor yang telah dibuktikan oleh 

penelitian terdahulu berpengaruh terhadap perataan penghasilan. 
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Tabel 2.1 

 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba 

No. Faktor yang Berpengaruh Peneliti (Tahun) 
1. Besaran Perusahaan : 

Total Aktiva 
Moses (1987), Albretch(1990) 

2. Profitabilitas Archibald (1967); White (1970); Ashari,
dkk.(1994); Carlson dan 
Chenchuramaiah(1997), Jatiningrum (2000) 

3. Kelompok Usaha Belkaoui dan Picur (1984); Albretch dan 
Richardson (1990); Ashari, dkk. (1994) 

4. Winner/losser stocks Prasetio et. al. (2002) 
5. Kebangsaan Ashari, dkk. (1994) 
6. Harga Saham Ilmainir (1993) 
7. Perbedaan laba aktual dan 

laba normal 
Ilmainir (1993) 

8. Kebijakan akuntansi 
mengenai laba 

Ilmainir (1993) 

9. Leverage operasi Zuhroh (1996); Jin dan Machfoez (1998) 
 

Beberapa faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu size, bonus 

plan, debt to equity, dan rasio profitabilitas yang meliputi return on asset, dan net 

profit margin. 

Perusahaan yang berukuran kecil (size/total aktivanya kecil) akan lebih 

cenderung untuk melakukan praktik perataan laba dibandingkan dengan 

perusahaan besar (size/total aktivanya besar), karena perusahaan besar (size/total 

aktivanya besar) cenderung mendapatkan perhatian yang lebih besar dari analis 

dan investor dibandingkan perusahaan kecil (size/total aktivanya kecil). 

Sebaliknya perusahaan yang memiliki aktiva besar yang kemudian dikategorikan 

sebagai perusahaan besar umumnya akan mendapat lebih banyak perhatian dari 
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berbagai pihak seperti, para analis, investor, maupun pemerintah. Penurunan laba 

yang drastis akan memberikan image yang kurang baik. Oleh karena itu 

perusahaan besar diperkirakan memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk 

melakukan tindakan perataan laba (Nasser dan Herlina 2003:295 dalam Juniarti 

dan Corolina 2005: 151). 

Semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan 

tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut 

dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil 

tindakan, misalnya: mengenakan peraturan antitrust, menaikkan pajak pendapatan 

perusahaan, dan lain-lain. 

Fluktuasi profitabilitas yang rendah atau menurun memiliki kecenderungan 

bagi perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan perataan laba, terlebih lagi 

jika perusahaan menetapkan skema kompensasi bonus didasarkan pada besarnya 

profit yang dihasilkan. Para manajer yang bekerja pada perusahaan yang 

menerapkan rencana bonus akan berusaha mengatur laba yang dilaporkannya 

dengan tujuan dapat memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya 

(Healy, 1985; Holthausen dkk., 1995; Gaver dan Austin, 1995). 

Manajer perusahaan  dengan rencana bonus kemungkinan besar 

menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laporan laba periode di 

periode berjalan. Dasar pemikirannya adalah bahwa tindakan seperti itu mungkin 

akan meningkatkan presentase nilai bonus jika tidak terdapat penyesuaian 

terhadap metode terpilih. Sehingga dengan meningkatnya laba yang dilaporkan 

dapat memaksimalkan utilitasnya yaitu bonus yang tinggi. 
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Semakin tinggi utang/ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan  semakin 

dekatnya (“semakin ketatnya”) perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat 

didalam perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran 

perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar 

kemungkinan bahwa para manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang 

meningkatkan laba.  

Archibald (1967) dan Ashari dkk (1994) dalam Syahriana (2006: 40) 

menyimpulkan bahwa perusahaan yang tingkat return on asset rendah mempunyai 

kecenderungan yang lebih besar untuk meratakan labanya, sedangkan White 

(1970) dalam Syahriana (2006: 40-41) menemukan bukti bahwa perusahaan yang 

ROA menurun cenderung pula untuk melakukan tindakan yang sama. 

Net profit margin adalah suatu pengukuran dari setiap satuan nilai penjualan 

yang tersisa setelah dikurangi oleh seluruh biaya, termasuk bunga dan pajak. 

Menurut Salno dan Baridwan (2000) net profit margin diduga mempengaruhi 

perataan laba, karena secara logis margin ini terkait langsung dengan objek 

perataan penghasilan. Penggunaan net profit margin juga didukung oleh hasil 

penelitian Beattie et.al (1994), Ronen dan Sadan (1975), yang meneliti 

penggunaan berbagai instrumen laporan keuangan untuk meratakan penghasilan 

(Suwito dan Herawati 2005:139). 

Penjelasan mengenai hubungan antara variabel dependent dan independent 

dapat ditunjukkan dalam gambar 2.2 
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Gambar 2.1 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba 
(Profitabilitas (Archibald,1967; White,1970;Ashari, dkk.1994;Carlson dan 

Chenchuramaiah,1997; Jatiningrum,2000); Bonus Plan, Debt To Equity, dan Political 
Cost (Watt and Zimmerman, 1986)) 
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2.13 Hipotesis 

Hipotesis menurut Suharsimi (2002: 64) adalah suatu jawaban sementara 

terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. 

Hipotesis merupakan kesimpulan atau jawaban sementara yang masih 

memerlukan pembuktian atas kebenaran. 

Hipotesis pada penelitian ini berdasarkan kerangka pemikiran di atas adalah: 

Hipotesis 1 : political cost yang diproksikan dengan total aktiva secara signifikan 

mempengaruhi praktik perataan laba perusahaan sektor perbankan 

yang go public di BEI, 

Hipotesis 2 : bonus plan yang diproksikan dengan laba secara signifikan 

mempengaruhi praktik perataan laba perusahaan sektor perbankan 

yang go public di BEI, 

Hipotesis 3 : debt to equity secara signifikan mempengaruhi praktik perataan laba 

perusahaan sektor perbankan yang go public di BEI, 

Hipotesis 4 : return on assets secara signifikan mempengaruhi praktik perataan 

laba perusahaan sektor perbankan yang go public di BEI, 

Hipotesis 5 : net profit margin secara signifikan mempengaruhi praktik perataan 

laba perusahaan sektor perbankan yang go public di BEI, 

Hipotesis 6 : political cost, bonus plan, debt to equity, return on assets, dan, net 

profit margin secara simultan mempengaruhi praktik perataan laba 

perusahaan sektor perbankan yang go public di BEI. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel  

Populasi menurut Suharsimi (2002:108) adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Populasi juga diartikan sebagai totalitas semua nilai yang mungkin, 

hasil menghitung ataupun pengukuran kuantitatif mengenai karakteristik tertentu 

dari semua anggota kumpulan lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifatnya 

(Sudjana, 2002: 6). 

Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak dalam bidang 

perbankan pada tahun 2006-2008. Hal ini karena dalam perataan laba 

membutuhkan data tahunan secara berturut-turut dan data ini merupakan data 

terbaru pada waktu dilakukannya penelitian ini. Perusahaan perbankan dipilih 

karena perusahaan perbankan merupakan salah satu perusahaan yang sangat 

diperhatikan oleh masyarakat, sangat membutuhkan standardisasi dalam penyajian 

laporan keuangan, karena masyarakat sangat membutuhkan informasi kondisi 

bank di mana mereka menyimpan miliaran bahkan triliunan uangnya. Oleh karena 

itu, masyarakat sangat membutuhkan informasi perusahaan perbankan agar dapat 

membandingkan, menganalisis, menyimpulkan, dan selanjutnya mengambil 

keputusan berkaitan dengan kondisi perusahaan perbankan di mana dana mereka 

disimpan. Selain itu, Bank Indonesia sebagai pengawas bank-bank di Indonesia 
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menetapkan aturan mengenai perlakuan akuntansi perbankan di Indonesia untuk 

meningkatkan kualitas pelaporan yang disajikan oleh bank-bank. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder perusahaan 

yang terdaftar di BEI adalah sebagai berikut: 

(1) Penghasilan 2006-2008. 

(2) Penjualan 2006-2008. 

(3) Total aktiva tahun 2006-2008. 

(4) Laba bersih setelah pajak (EAT)/ Laba akuntansi tahun 2006-2008. 

(5) Total hutang tahun 2006-2008. 

(6) Total modal 2006-2008. 

(7) Laba bersih sebelum pajak (EBIT) tahun 2006-2008. 

(8) Penjualan netto tahun 2006-2008. 

Pengumpulan data diperoleh melalui berbagai sumber meliputi seperti 

http://www.bei.co.id, Pojok BEI UNDIP, ICMD 2007, publikasi-publikasi dalam 

berita bisnis, publikasi emiten dan sumber-sumber lain yang relevan. 

 

3.3 Desain Penelitian  

Terdapat dua tahapan yang ditempuh dalam penelitian ini adalah yaitu tahap 

pengambilan sampel sampai dengan pemeriksaan ada tidaknya praktik perataan 

laba. Tahap kedua pengujian hipotesa, yaitu menginvestigasi faktor-faktor yang 
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mempengaruhi praktik perataan laba Untuk mendeteksi perataan menggunakan 

indeks Eckels (1981).  

 

3.4 Pemilihan Sampel  

Teknik penarikan sampel 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 yang 

terdaftar di BEI dengan kriteria sebagai berikut : 

(1) Perusahaan telah terdaftar di BEI mulai dari 31 Desember 2006-2008 karena 

dalam perataan laba membutuhkan data tahunan secara berturut-turut. 

(2) Menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan tahun 2006-2008.  

(3) Selama periode pengamatan, perusahaan tidak melakukan pengumuman 

dividen, untuk menghindari adanya pengaruh gabungan yang disebabkan 

oleh pengumuman laba dan dividen secara berturut-turut atau yang 

mengumumkan peristiwa ekonomi lain selain laporan keuangan misalnya 

merger dan akuisisi secara berturut-turut.   

(4) Selama periode peristiwa, perusahaan tidak mengalami rugi, karena 

penelitian ini bertujuan meneliti praktik perataan laba.  

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel diatas diperoleh 19 perusahan perbankan 

yang akan diuji dalam hal praktik perataan laba. Hasil selengkapnya untuk sampel 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 3.1 

Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia yang Memenuhi Sampel 

 

Sumber : http://www.bei.co.id 
 

3.5 Operasionalisasi Variabel Penelitian 

Variabel menurut Suharsimi (2002: 94) adalah objek penelitian atau apa 

yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Variabel dalam penelitian ini terdiri 

atas variabel terikat yaitu perataan laba perusahaan perbankan yang go public di 

Bursa Efek Indonesia (BEI). 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 

 No. KODE NAMA PERUSAHAAN 

1 AGRI PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK 
2 BUMA PT BANK BUMI ARTA, TBK 
3 BMPI PT BANK BUMIPUTERA INDONESIA, TBK 
4 BCA PT BANK CENTRAL ASIA, TBK 
5 DANM PT BANK DANAMON, TBK 
6 HMPS PT BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK 
7 BII PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, TBK 
8 KSW PT BANK KESAWAN, TBK 
9 MDRI PT BANK MANDIRI, TBK 
10 MYPD PT BANK MAYAPADA, TBK 
11 MEGA PT BANK MEGA, TBK 
12 BNI PT BANK NEGARA INDONESIA, TBK 
13 NPRH PT BANK NUSANTARA PARAHYANGAN, TBK 
14 NISP PT BANK NISP, TBK 
15 PANI PT BANK PAN INDONESIA, TBK 
16 PRMT PT BANK PERMATA, TBK 
17 BRI PT BANK RAKYAT INDONESIA, TBK 
18 SWDS PT BANK SWADESI, TBK 
19 VICIN PT BANK VICTORIA INTERNASIONAL, TBK 
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yang diproksikan dengan dengan rasio hutang modal, dan rasio profitabilitas yang 

meliputi return on asset, dan net profit margin.  

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini terdiri atas: 

3.5.1 Perataan Laba (Income Smoothing) 

Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah perataan laba yang diukur 

dengan indeks Eckel. Penggunaan indeks ini dapat diketahui perusahaan 

melakukan perataan laba atau tidak.  

Albercht dan Richardson (1990) dalam Syahriana (2006:37-38) juga 

menggunakan indeks Eckel dalam penelitiannya. Mereka menyebutkan adanya 

kelebihan dan kelemahan dari indeks Eckel. Kelebihan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

(1) Hanya mengukur variabilitas laba yang dilaporkan tanpa menggunakan 

prediksi laba sehingga hasilnya tidak mudah dipengaruhi oleh model 

prediksi laba. 

(2) Tidak menggunakan pengujian univariate maupun multivariate terhadap 

berbagai biaya. 

(3) Laba dan penjualan yang diuji adalah laba dan penjualan untuk beberapa 

periode. 

Disamping itu, mereka juga menyebutkan kelemahan dari indeks Eckel yang 

diakui oleh pembuatnya (Eckel) sendiri. Kelemahan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

(1) Pengaruh promisme yang digunakan tidak diketahui baik secara kualitatif 

maupun kuantitatif. 
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(2) Indeks tersebut tidak dapat menjelaskan jika terjadi kondisi dimana bila 

kovarian laba memiliki nilai yang lebih besar dari nilai kovarian penjualan 

(CVΔI > CVΔS). 

Adanya perataan laba ditunjukkan dengan indeks yang lebih besar dari satu. 

Indeks Eckel dikembangkan secara spesifik sebagai pengukuran dikotomous dari 

perataan laba sehingga pengklasifikasian perusahaan yang melakukan perataan 

laba atau tidak tergantung dari indeks Eckel.  

Albercht dan Richardson (1990) maupun Ashari, et.al. (1994) dalam 

Syahriana (2006:38) mengemukakan tiga kemungkinan yang dapat menjadi tujuan 

perataan laba yang diteliti. Ketiga tujuan tersebut adalah laba operasi, laba 

sebelum pos luar biasa, dan laba bersih setelah pajak.  

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) dalam Masodah (2007: 4). Model 

untuk perataan laba:  

 

Indeks Perataan Laba = 
SCV
ICV

Δ
Δ    

Notasi :  

∆I = perubahan penghasilan: Penghasilan Operacional (PO), Penghasilan 

Sebelum Pajak (PSP), Penghasilan Bersih Setelah Pajak (PBSP) 

dalam satu periode  

∆S  =  perubahan penjualan (PB) dalam satu periode.  
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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).  

Adapun untuk menghitung income smoothing index dapat menggunakan 

rumus indeks Eckels sebagai berikut: 

 

EarningsCV
SalesCVIE

i

i
i =  

 

Keterangan: 

CVі Sales   : Coefficients of Variation of Sales. 

CVі Earnings  : Coefficients of Variation of Earnings. 

Berdasarkan indeks Eckel (1981) suatu perusahaan diklasifikasikan ke 

dalam kelompok perataan laba apabila: 

 

CVі Sales > CVі Earnings 

 

Untuk Coefficients of Variation (CV) dari sales dan earnings dapat dihitung 

sebagai berikut: 

 

SalesX
ISalesSalesCV
i

i
σ

=
 dan  EarningsX

IEarningsEarningsCV
i

i
σ

=
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Keterangan: 

σI Sales   : Standar deviation of sales 

σI Earnings : Standar deviation of earnings 

Xі Sales   : Means of sales 

| Xі | Earnings : Means of earnings 

3.5.2 Political Cost (Size). 

Political Cost (Size) merupakan besaran perusahaan yang diukur dengan 

total aktiva. Dalam penelitian sebelumnya yaitu Ilmainir (1993), Ashari dkk 

(1994), Zuhroh (1996), Jin dan Mahfoedz (1998) yang memasukkan besaran 

perusahaan. Dalam hal ini perusahaan diukur dengan total aktiva. Yunus Hadori 

(1998: 824) memberikan batasan besaran sebuah perusahaan berdasarkan atas 

total aktiva, yaitu: 

(1) Perusahaan dikategorikan besar jika memiliki total aktiva diatas 25 milyar. 

(2) Perusahaan menengah memiliki total aktiva diantara 10 sampai 20 milyar 

(3) Perusahaan kecil memiliki total aktiva dibawah 10 milyar (Syahriana 2006: 

39). 

X1 (Political Cost / Size) = Total Aktiva 

3.5.3 Bonus Plan 

Bonus plan merupakan program bonus yang diukur dengan laba. 

Manajemen akan memilih metode akuntansi yang memaksimalkan utilitasnya 

yaitu bonus yang tinggi. Manajer perusahaan yang memberikan bonus besar 

berdasarkan earnings lebih banyak menggunakan metode akuntansi yang 

meningkatkan laba yang dilaporkan. 
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X2 (Bonus Plan) = Laba Akuntansi 

3.5.4 Debt To Equity / Leverage (Rasio Hutang Modal). 

Leverage (ungkitan) merupakan rasio antara total kewajiban dengan total 

asset. Semakin besar rasio leverage, berarti semakin tinggi nilai utang perusahaan. 

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Watts and Zimmerman dalam hipotesis 

debt covenant bahwa motivasi debt covenant disebabkan oleh munculnya 

perjanjian kontrak antara manajer dengan perusahaan yang berbasis kompensasi 

manajerial (Watts Zimmerman, 1986). Dengan demikian, perusahaan yang 

mempunyai rasio leverage yang tinggi, berarti proporsi hutangnya lebih tinggi 

dibandingkan dengan proporsi aktivanya akan cenderung melakukan manipulasi 

dalam bentuk manajemen laba. Hal ini bertujuan untuk menghindari pelanggaran 

perjanjian utang (Defond dan Jiambalvo, 1994) (Astuti 2008 :7).  

 

X3 (Debt to Equity /DE) = 
ModalTotal

gHuTotal tan  

 

3.5.5 Return On Assets (ROA)  

Return On Assets (ROA) / Earning Power of Total Invesment merupakan 

rasio antara laba sebelum pajak penghasilan (Earning Before Interest and Tax / 

EBIT) terhadap aktiva total, rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk 

mengukur tingkat pengembalian atas aktiva yang diinvestasikan. Secara 

matematis dapat dirumuskan sebagai berikut : 
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X4 (Return On Assets /ROA) =
AktivaTotal

TextandInterestBeforeEarningEBIT )(  

 

3.5.6 Net Profit Margin (NPM)  

Net profit margin (NPM) atau margin laba bersih ini diduga juga 

mempengaruhi perataan laba, karena secara logis margin ini terkait langsung 

dengan obyek perataan laba. Pemilihan net profit margin sebagai variabel 

independen juga didukung oleh hasil penelitian Archibald, 1967; Chusing, 1969; 

Dascher dan Malcom, 1970; Bornea, Ronen dan Sadan, 1975; Battie, dkk 1994 

dalam Syahriana (2006: 39-40); yang menginvestigasi penggunaan berbagai 

instrumen laporan keuangan, seperti metode depresiasi, perubahan kebijakan 

akuntansi, dan extraordinary item untuk meratakan penghasilan. Secara logis, net 

profit margin dapat merefleksikan motivasi manajer untuk meratakan penghasilan. 

Net profit margin (NPM) atau margin laba bersih diukur dari rasio antara 

laba bersih setelah pajak atau earning after tax (EAT) dengan penjualan netto. 

Secara matematis dirumuskan sebagai berikut : 

 

X5 (Net profit margin /NPM) =
nettoPenjualan

TaxAfterEarningEAT )(  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Model matematis hubungan antara variabel dependen dan independen 

adalah sebagai berikut: 
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IS = a + b1 TA + b2  BP+ b3 DE + b4 ROA+  b5  NPM 

 

No Notasi Variable Proksi Pengukuran  

1 IS 

 

Income 

Smoothing 

Indeks perataan laba (Indeks 

Eckel) 

CV∆I / CV ∆S 

 

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 NPM Profitabilitas3 Net profir Margin E A T 

Penjualan neto 

 

3.6.1 Analisis Data 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linier 

berganda, uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), uji signifikansi 

simultan (uji statistik F) dan koefisien determinasi. 

3.6.1.1 Metode Regresi Linier Berganda 

Model regresi linier berganda, yaitu metode yang digunakan untuk menguji 

pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

skala pengukur atau rasio dalam suatu persamaan linier (Ghozali, 2006: 10). 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah political cost, bonus plan, debt  

to equity, return on assets, dan net profit margin. Sedangkan variabel 

dependennya adalah perataan laba perusahaan perbankan yang go public di BEI.  
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3.6.1.2 Uji Signifikansi Parameter Individual 

Untuk menguji signifikansi dilakukan dengan Uji t diterapkan pada data 

yang berdistribusi normal, sedangkan apabila terdapat data yang tidak 

berdistribusi normal akan diuji dengan Mann-Whitney U Test.  

Uji statistik t menurut Sumodiningrat (2001: 178) pada dasarya 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual 

dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan 

menggunakan significance level  0,05 (α=5%). Penerimaan atau penolakan 

hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

3.6.1.3 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Uji statistik F menurut Sumodiningrat (2001: 80) pada dasarnya 

menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Pengujian 

dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: 
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1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kelima variabel independen 

tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. 

2. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan kelima variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen. 

3.6.1.4 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 

determinasi berada di antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. 

Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan 

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 

dependen (Sumodiningrat 2001: 191). 

Data dalam penelitian ini akan diolah dengan menggunakan program 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Hipotesis dalam penelitian ini 

dipengaruhi oleh nilai signifikansi koefisien variabel yang bersangkutan setelah 

dilakukan pengujian. Kesimpulan hipotesis dilakukan berdasarkan t-test dan F-test 

untuk menguji signifikansi variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen. 
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3.6.2 Uji Kualitas Data 

Penelitian ini akan diuji menggunakan metode regresi linier berganda untuk 

mengetahui pengaruh variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Di dalam 

model regresi, bukan hanya variabel independen saja yang mempengaruhi 

variabel dependen, melainkan masih ada faktor lain yang dapat menyebabkan 

kesalahan dalam observasi, yaitu yang disebut kesalahan penganggu. Metode 

regresi berganda akan dapat dijadikan alat estimasi yang tidak bias jika telah 

memenuhi persyaratan Best Linear Unbiased Estimation (BLUE). Agar model 

analisis regresi yang digunakan dalam penelitian ini secara teoritis menghasilkan 

nilai parametrik yang shahih terlebih dahulu akan dilakukan pengujian asumsi 

klasik regresi yang meliputi uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, 

normalitas dan linieritas. 

3.6.2.1 Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas terjadi jika ada hubungan linier yang sempurna atau 

hampir sempurna antara beberapa atau semua variabel independent dalam model 

regresi. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Santoso, 2002: 203). Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.  

Motgomery dan Peck dalam Naftali (2009: 1) sumber menjelaskan 

penyebab multikolinieritas adalah: (1) metode pengumpulan data yang digunakan 

membatasi nilai dari regressor, (2) kendala model pada populasi yang diamati, (3) 

spesifikasi model, (4) penentuan jumlah variabel eksplanatoris yang lebih banyak 

dari jumlah observasi atau overdetermined model, (5) data time series, trend 
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tercakup dalam nilai variabel eksplanatoris yang ditunjukkan oleh penurunan atau 

peningkatan sejalan dengan waktu. Kadang kala aplikasi data sekunder 

mengalami masalah penaksiran atau menolak asumsi klasik dari model regresi 

linier. Konsekuensi praktis dari multikolinieritas tak sempurna adalah: (1) 

ordinary least squares estimator mempunyai varians dan kovarians yang besar 

dan mengakibatkan penaksiran kurang efisien, (2) karena penaksiran kurang 

akurat, interval keyakinan cenderung lebih besar dan cenderung tidak menolak 

hipotesis nol, (3) karena penaksiran kurang akurat  maka nilai statistik t satu atau 

lebih cenderung tidak signifikan secara statistik, (4) walaupun nilai t statistik tidak 

signifikan tetapi nilai koefisien determinasinya tinggi, (5) ordinary least squares 

estimator dan kesalahan baku koefisien sangat sensitif terhadap perubahan kecil di 

dalam data. Bila terjadi multikolinieritas serius ada dua pilihan yaitu: (1) tidak 

melakukan sesuatu, (2) mengikuti beberapa kaidah perbaikan multikolinieritas. 

Tidak melakukan sesuatu merupakan anjuran dari Blanchard di mana 

multikolinieritas secara esensial adalah masalah defisiensi data atau 

micronumerosity dan kadang tidak ada pilihan terhadap analisis data yang 

tersedia. 

Beberapa kaidah perbaikan terhadap multikolinieritas tergantung pada 

masalahnya yaitu: (1) informasi teoritis, (2) mengkombinasikan data cross section 

dengan time series, kombinasi ini disebut pooling the data, (3) mengeluarkan 

variabel dan bias spesifikasi, (4) mentransformasi variabel, contohnya adalah 

dengan metode first difference form dan ratio transformation, (5) penambahan 

data baru, (6) mengurangi regresi dalam bentuk fungsi polynomial, (6) 
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menggunakan factor analysis dan principals components atau ridge regression. 

Masalah multikolinieritas tidak selalu buruk jika tujuan untuk melakukan prediksi 

atau peramalan karena koefisien determinasi yang tinggi merupakan ukuran 

kebaikan dari prediksi atau peramalan. Oleh sebab itu bila koefisien determinasi 

tinggi dan signifikasi koefisien slope tinggi maka model regresi pada umumnya 

tidak mengalami masalah multikolinieritas. Data time series menunjukkan bahwa 

semakin panjang lag maka korelasi antar variabel bebas atau multikolinieritas 

semakin tinggi (Naftali  2009: 1). 

Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinieritas 

yang antara lain, pertama menurut Gujarati (2003) dengan melihat pada matriks 

korelasi (korelasi antar variabel bebas), yaitu jika korelasi antar variabel melebihi 

0,50 diduga terdapat gejala multikolinieritas. Yang kedua menurut Neter et al. 

(1993) disarankan melihat pada nilai variance inflation factor (VIF), yaitu jika 

nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinieritas. Uji 

multikolinearitas data dapat dilakukan dengan matriks korelasi dengan melihat 

nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan nilai tolerance. Suatu model regresi yang 

bebas dari multikolineritas memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleran 

lebih besar dari 0,1. 

Sedangkan menurut Nachrowi dan Usman (2006) dalam Naftali (2009: 1) 

menjelaskan bahwa multikolinieritas dapat dideteksi dengan adanya koefisien 

determinasi (R2) yang tinggi dan uji F yang signifikan tetapi banyak koefisien 

regresi dalam uji t yang tidak signifikan, atau secara substansi interprestasi yang 
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didapat meragukan. Akan tetapi deteksi ini bersifat subyektif, uji formal 

dibutuhkan untuk mendeteksi keberadaan multikolinieritas. 

dimana :   

 

 

 

 

 

 

 

Perhitungan statistik pada penelitian ini terjadi multikolinearitas pada 

variabel bonus plan (BP) dan debt to equity (DE) sehingga dilakukan transformasi 

pada data tersebut. Sehingga hasilnya adalah tidak terulangnya multikolinieritas 

pada data tersebut. 

  

3.6.2.2 Uji Autokorelasi 

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 variable independen. Uji Lagrange 
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Multiplier (LM test), uji ini terutama digunakan untuk sample besar di atas 100 

observasi (Ghozali, 2005).   

1. Asumsi;  Asumsi Klasik: No serial correlation,  → cov (ui , uj) = 0, i ≠ j 

2. Konsekuensi; 

Adanya autokorelasi, maka estimator OLS: 

a. Linear unbiased, consistent dan asymptotically normally distributed, 

b. Tidak lagi efisien (tidak varians minimum tdk BLUE). 

 

(1) Statistik Uji: 

 

 

 

 

(2) Keputusan :Nilai D-Wdisekitar 2 →tidak ada autokorelasi 
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3.6.2.3 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

lain. Jika pengamatan dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut 

heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau 

tidak terjadi heteroskedastisitas. Asumsi homokedastisitas dapat dilakukan dengan 

membuat plot sisaan dengan hasil prediksi variabel bebasnya. Jika plot sisaan 

tidak menunjukkan titiknya berada di sekitar nilai nol atau dengan kata lain titik-

titik menyebar secara acak sehingga asumsi homokedastisitas terpenuhi. 

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). 

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan 

uji scatterplot dan Partial Regression Plot. Gambar scatterplot dan Partial 

Regression Plot dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini. 
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Gambar 3.1 

Grafik Plot 

 

Grafik scatterplot dan partial regression plot yang diperoleh setelah data 

diolah menggunakan SPSS, dapat diketahui bahwa titik data menyebar secara 

acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. 

3.6.2.4 Normalitas 

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam metode regresi, variabel 

terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. 

Menurut Santoso (2002: 214), untuk uji normalitas data dengan melihat pada 
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grafik normal probabilitas plot jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengelilingi arah garis diagonal maka data berdistribusi normal. Model regresi 

yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Dalam 

penelitian ini untuk mendeteksi apakah data berdistribusi normal atau tidak 

menggunakan dua cara yaitu melalui analisis grafik dan analisis statistik. 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam modelregresi, 

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.  

Hasil pengujian ini dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar disekitar garis 

diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Dengan demikian 

dapat dinyatakan bahwa penyebaran data mendekati normal atau memenuhi 

asumsi normalitas. Hal ini didukung dengan tampilan grafik histogram dan 

normal probability plot yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. 
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Gambar 3.2 

 Grafik Histogram   
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Gambar 3.3 

Normal Probability Plot  
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Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual 

adalah uji statistik non-parametrik (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat 

hipotesis : 

H0 : Data residual berdistribusi normal 

HA : Data residual tidak berdistribusi normal 

 

Tabel 3.2 

Kolmogorov-Smirnof Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

57
.0000000

.26050642
.093
.093

-.076
.704
.704

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardiz
ed Residual

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnof adalah 0,704 dan tidak signifikan pada 

0,05 (karena p=0,704 > 0,05). Jadi kita tidak dapat menolak H0 yang mengatakan 

bahwa residual terdistribusi secara normal atau dengan kata lain residual 

berdistribusi normal. 

3.6.2.5 Uji Linieritas 

Uji Linieritas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu 

studi empiris sebaiknya berbentuk linier, kuadrat atau kubik. Dengan uji linieritas 
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dapat diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linier, kuadrat atau 

kubik. Uji yang dilakukan adalah dengan uji Durbin Watston, Ramsey Test dan 

Uji Lagrange Multiplier. Untuk menguji asumsi klasik peneliti memanfaatkan 

software SPSS.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1Analisis Statistik Deskriptif 

1. Size ( Besaran Perusahaan ) 

Rasio size merupakan rasio yang menunjukkan skala ukuran perusahaan. 

Rasio ini diukur menggunakan besarnya nilai total aktiva perusahaan. Besarnya 

rasio ini mengindikasikan skala ukuran perusahaan yang semakin besar. Kondisi 

tersebut disebabkan karena besarnya nilai total aktiva yang dimiliki perusahaan. 

Sedangkan kecilnya rasio ini menunjukkan skala ukuran perusahaan yang kecil. 

Kondisi tersebut menggambarkan rendahnya nilai kekayaan berupa aktiva tetap 

maupun aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Yunus Hadori (1998: 824) dalam 

Syahriana (2006: 39) memberikan batasan besaran sebuah perusahaan 

berdasarkan atas total aktiva, yaitu: (1) Perusahaan dikategorikan besar jika 

memiliki total aktiva diatas 25 milyar; (2) Perusahaan menengah memiliki total 

aktiva diantara 10 sampai 20 milyar; (3) Perusahaan kecil memiliki total aktiva 

dibawah 10 milyar. Perusahaan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah 

perusahaan besar karena memiliki total aktiva diatas 25 milyar sehingga 

merupakan perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia.  
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a. Tahun 2006 

Tabel 4.1 

Total Aktiva Tahun 2006 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(total aktiva dalam jutaan rupiah) 

No KODE x1 
(total aktiva) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 11.045.884   0,9591 Perata 
2 BUMA 1.741.751   0,5765 Perata 
3 BMPI 5.415.141   0,7042 Perata 
4 BCA 176.798.726   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 82.072.687   0,5736 Perata 
6 HMPS 1.041.198   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 53.039.911   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 2.052.127   0,9670 Perata 
9 MDRI 267.517.192   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 3.699.865   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 30.972.910   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 154.725.486   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 3.351.474    0,6802 Perata 
14 NISP 24.205.990   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 40.514.765    0,5618 Perata 
16 PRMT 37.845.423    0,7897 Perata 
17 BRI 154.725.486    0,9926 Perata 
18 SWDS 972.457   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 2.897.471    0,5965 Perata 

 Mean 55.507.155   
 maksimum 267.517.192   
 minimum 972.457   

(Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, diolah) 
 

Tabel 4.1menunjukkan bahwa pada tahun 2006, rasio size  (total aktiva) 

yang tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Mandiri, Tbk. (MDRI) yang menunjukkan 

bahwa skala ukuran perusahaan tersebut yang paling besar diantara perusahaan 

yang lain. Sedangkan rasio size  (total aktiva) terendah adalah PT. Bank Swadesi, 

Tbk. (SWDS) yang menunjukkan bahwa skala ukuran perusahaan tersebut yang 
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paling kecil diantara perusahaan yang lain. Pada tahun 2006 rasio size memiliki 

nilai rata-rata sebesar Rp. 55.507.155.000.000,00 yang menunjukkan bahwa dari 

setiap ukuran perusahaan berdasarkan total aktiva sebesar Rp 

55.507.155.000.000,00.  

 

b. Tahun 2007 

Tabel 4.2 

Total Aktiva Tahun 2007 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(total aktiva dalam jutaan rupiah) 

No KODE x1 
(total aktiva) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 11.282.576   0,9591 Perata 
2 BUMA 1.950.256   0,5765 Perata 
3 BMPI 6.346.386   0,7042 Perata 
4 BCA 218.005.008   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 89.409.827   0,5736 Perata 
6 HMPS 1.463.046   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 55.015.693   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 2.184.493   0,9670 Perata 
9 MDRI 319.085.590   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 4.474.878   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 34.907.728   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 183.341.611   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 3.772.770    0,6802 Perata 
14 NISP 28.969.069   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 53.470.645    0,5618 Perata 
16 PRMT 39.298.423    0,7897 Perata 
17 BRI 203.734.938    0,9926 Perata 
18 SWDS 1.167.744   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 5.273.416    0,5965 Perata 

 Mean 66.481.795   
 maksimum 319.085.590   
 Minimum 1.167.744   

(Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, diolah) 
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Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2007, rasio size  (total aktiva) 

yang tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Mandiri, Tbk. (MDRI) yang menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai total aktiva paling tinggi diantara 

perusahaan yang lain serta merupakan perusahaan dengan akala ukuran 

perusahaan yang paling besar diantara perusahaan yang lain . Sedangkan rasio size  

(total aktiva) terendah adalah PT. Bank Swadesi, Tbk. (SWDS) yang 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai total aktiva paling rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang lain serta merupakan perusahaan dengan 

akala ukuran perusahaan yang paling kecil diantara perusahaan yang lain. 

 Pada tahun 2007 rasio size memiliki nilai rata-rata sebesar Rp. 

66.481.795.000.000,00  yang menunjukkan bahwa dari setiap ukuran perusahaan 

berdasarkan total aktiva sebesar Rp. 66.481.795.000.000,00.  
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c. Tahun 2008 

Tabel 4.3 

Total Aktiva Tahun 2008 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(total aktiva dalam jutaan rupiah) 

No KODE x1 
(total aktiva) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 12.845.449   0,9591 Perata 
2 BUMA 2.044.367   0,5765 Perata 
3 BMPI 6.287.878   0,7042 Perata 
4 BCA 245.569.856   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 107.628.363   0,5736 Perata 
6 HMPS 1.977.150   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 56.855.129   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 2.162.316   0,9670 Perata 
9 MDRI 358.438.678   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 5.512.694   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 34.860.872   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 201.741.069   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 3.694.814    0,6802 Perata 
14 NISP 34.245.838   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 64.391.915    0,5618 Perata 
16 PRMT 54.059.522    0,7897 Perata 
17 BRI 246.076.896    0,9926 Perata 
18 SWDS 1.359.880   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 5.625.108    0,5965 Perata 

 Mean 76.053.568   
 maksimum 358.438.678   
 minimum 1.359.880   

(Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, diolah) 
 

Tabel 4.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2008, rasio size  (total aktiva) 

yang tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Mandiri, Tbk. (MDRI) yang menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai total aktiva paling tinggi diantara 

perusahaan yang lain serta merupakan perusahaan dengan akala ukuran 

perusahaan yang paling besar diantara perusahaan yang lain . Sedangkan rasio size  
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(total aktiva) terendah adalah PT. Bank Swadesi, Tbk. (SWDS) yang 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki nilai total aktiva paling rendah 

dibandingkan dengan perusahaan yang lain serta merupakan perusahaan dengan 

akala ukuran perusahaan yang paling kecil diantara perusahaan yang lain. 

Pada tahun 2008 rasio size memiliki nilai rata-rata sebesar Rp. 

76.053.568.000.000,00 yang menunjukkan bahwa dari setiap ukuran perusahaan 

berdasarkan total aktiva sebesar Rp. 76.053.568.000.000,00.  

 

2.  Bonus Plan ( Laba Perusahaan ) 

Rasio bonus plan merupakan rasio yang menunjukkan kinerja perusahaan 

atau aktivitas operasi usaha perusahaan dalam hal ini diukur melalui besarnya 

nilai laba perusahaan. Besarnya rasio ini mengindikasikan kinerja perusahaan atau 

aktivitas operasi usaha yang semakin baik. Kondisi tersebut disebabkan karena 

besarnya nilai laba yang dimiliki perusahaan mencerminkan seberapa besar 

kemampuan perusahaan dalam kinerjanya untuk menghasilkan pendapatan yang 

apabila dikurangi dengan biaya usaha menghasilkan laba. Sedangkan kecilnya 

rasio ini menunjukkan kinerja perusahaan atau aktivitas operasi usaha yang 

semakin buruk. Kondisi tersebut menggambarkan tingginya biaya usaha yang 

apabila biaya usahanya semakin besar melebihi jumlah pendapatan akan 

mengakibatkan kerugian.  
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a. Tahun 2006 

Tabel 4.4 

Laba Tahun 2006 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(laba dalam jutaan rupiah) 

No KODE x2 
(bonus plan / laba) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 30.779   0,9591 Perata 
2 BUMA 26.763   0,5765 Perata 
3 BMPI 7.927   0,7042 Perata 
4 BCA 4.242.809   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 1.325.332   0,5736 Perata 
6 HMPS 13.092   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 606.140   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 4.091   0,9670 Perata 
9 MDRI 2.422.472   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 38.185   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 151.698   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 4.257.572   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 30.373    0,6802 Perata 
14 NISP 237.035   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 730.279    0,5618 Perata 
16 PRMT 318.450    0,7897 Perata 
17 BRI 4.257.572    0,9926 Perata 
18 SWDS 8.272   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 30.051    0,5965 Perata 

 Mean 986.257   
 Maksimum 4.257.572   
 Minimum 4.091   

 (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, diolah) 
 

Tabel 4.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2006, rasio bonus plan yang 

tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Negara Indonesia,  Tbk. (BNI) dan PT. Bank 

Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI). Sedangkan rasio terendah bonus plan pada tahun 

2006 adalah PT Bank Kesawan, Tbk. (KSW), yang menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut memiliki tingkat kinerja perusahaan atau aktivitas operasi 
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usaha paling rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Pada tahun 2006 

rasio bonus plan memiliki nilai rata-rata sebesar Rp. 986.257.000.000,00 yang 

menunjukkan bahwa dari setiap kinerja perusahaan berdasarkan nilai laba sebesar 

Rp 986.257.000.000,00.  

 

b. Tahun 2007 

Tabel 4.5 

Laba Tahun 2007 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(laba dalam jutaan rupiah) 

No KODE x2 
(bonus plan / laba) 

Y 
(Indeks Eckel)

GOLONGAN 

1 AGRI 15.070   0,9591 Perata 
2 BUMA 20.802   0,5765 Perata 
3 BMPI 20.648   0,7042 Perata 
4 BCA 4.489.252   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 2.116.915   0,5736 Perata 
6 HMPS 31.604   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 352.828   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 6.259   0,9670 Perata 
9 MDRI 4.347.491   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 40.744   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 520.719   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 901.744   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 31.850    0,6802 Perata 
14 NISP 250.084   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 954.906    0,5618 Perata 
16 PRMT 508.912    0,7897 Perata 
17 BRI 4.838.001    0,9926 Perata 
18 SWDS 8.486   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 49.554    0,5965 Perata 

 Mean 1.026.625   
 Maksimum 4.838.001   
 Minimum 6.259   

 (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, diolah) 
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Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2007, rasio bonus plan yang 

tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI) yang menunjukkan 

bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kinerja perusahaan atau aktivitas 

operasi usaha paling tinggi diantara perusahaan yang lain. Sedangkan rasio 

terendah bonus plan pada tahun 2007 adalah PT Bank Kesawan, Tbk. (KSW), 

yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat kinerja 

perusahaan atau aktivitas operasi usaha paling rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang lain. 

Pada tahun 2007 rasio bonus plan memiliki nilai rata-rata sebesar Rp. 

1.026.625.000.000,00  yang menunjukkan bahwa dari setiap kinerja perusahaan 

berdasarkan nilai laba sebesar Rp. 1.026.625.000.000,00.  
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c. Tahun 2008 

Tabel 4.6 

Laba Tahun 2008 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(laba dalam jutaan rupiah) 

No KODE x2 
(bonus plan / laba) 

Y 
(Indeks Eckel)

GOLONGAN 

1 AGRI 21.874   0,9591 Perata 
2 BUMA 27.621   0,5765 Perata 
3 BMPI 1.926   0,7042 Perata 
4 BCA 5.776.139   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 1.530.022   0,5736 Perata 
6 HMPS 37.658   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 480.468   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 3.113   0,9670 Perata 
9 MDRI 5.315.316   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 40.965   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 501.681   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 1.225.905   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 29.945    0,6802 Perata 
14 NISP 316.922   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 798.008    0,5618 Perata 
16 PRMT 461.259    0,7897 Perata 
17 BRI 5.958.368    0,9926 Perata 
18 SWDS 19.221   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 35.263    0,5965 Perata 

 Mean 1.188.509   
 maksimum 5.958.368   
 minimum 1.926   

(Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia. diolah) 
 

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2008. rasio bonus plan yang 

tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI) yang menunjukkan 

bahwa perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kinerja perusahaan atau aktivitas 

operasi usaha paling tinggi diantara perusahaan yang lain. Sedangkan rasio 

terendah bonus plan pada tahun 2008 adalah PT. Bank Bumiputera Indonesia, 
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Tbk. (BMPI) yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat 

kinerja perusahaan atau aktivitas operasi usaha paling rendah dibandingkan 

dengan perusahaan yang lain. 

Pada tahun 2008 rasio bonus plan memiliki nilai rata-rata sebesar Rp. 

1.188.509.000.000,00 yang menunjukkan bahwa dari setiap kinerja perusahaan 

berdasarkan nilai laba sebesar Rp. 1.188.509.000.000,00.  

 

3. Debt To Equity ( Rasio Hutang Modal ) 

Rasio debt to equity diperoleh dengan membandingkan antara total hutang 

dengan ekuitas pemegang saham. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh 

mana perusahaan dibiayai oleh utang. Para kreditor secara umum akan lebih suka 

jika rasio ini lebih rendah. Semakin rendah rasio ini. semakin tinggi tingkat 

pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. dan semakin besar 

perlindungan bagi kreditor (margin perlindungan) jika terjadi penyusutan nilai 

total aktiva atau kerugian besar.  

Tergantung pada tujuan penggunaan rasio ini. saham preferen kadang 

dimasukkan sebagai utang daripada sebagai ekuitas ketika rasio utang dihitung. 

Saham preferen mewakili klaim awal atas investor saham biasa; akibatnya. para 

investor dapat memasukkan saham preferen sebagai utang ketika menganalisis 

perusahaan.  Rasio debt to equity akan berbeda tergantung pada sifat bisnis dan 

variabilitas arus kas.  
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a. Tahun 2006 

Tabel 4.7 

Debt To Equity Tahun 2006 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(debt to equity dalam jutaan rupiah) 

No KODE x3 
(debt to equity) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 19,0409   0,9591 Perata 
2 BUMA 3,8787   0,5765 Perata 
3 BMPI 9,4352   0,7042 Perata 
4 BCA 8,7855   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 7,6664   0,5736 Perata 
6 HMPS 5,9885   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 9,0978   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 15,2781   0,9670 Perata 
9 MDRI 9,1559   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 9,3850   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 15,0125   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 8,1668   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 10,9777    0,6802 Perata 
14 NISP 8,8601   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 5,0495    0,5618 Perata 
16 PRMT 9,0455    0,7897 Perata 
17 BRI 8,1668    0,9926 Perata 
18 SWDS 7,3712   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 8,4119    0,5965 Perata 

 Mean 9.4092   
 Maksimum 19.0409   
 Minimum 3.8787   

 (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia. diolah) 
 

Tabel 4.7  menunjukkan bahwa pada tahun 2006, rasio debt to equity yang 

tertinggi diperoleh PT. Bank Artha Graha Internasional. Tbk. (AGRI) yang 

menunjukkan bahwa sejauh mana perusahaan-perusahaan tersebut memiliki 

memiliki pendanaan yang dibiayai oleh utang paling tinggi diantara perusahaan 

yang lain. Sedangkan rasio terendah dari rasio debt to equity yang terendah pada 
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tahun 2006 diperoleh PT. Bank Bumi Arta. Tbk. (BUMA) yang menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat pendanaan yang dibiayai oleh utang 

paling rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lain.  

Pada tahun 2006 rasio debt to equity memiliki nilai rata-rata sebesar 9,4092 

yang menunjukkan bahwa para kreditor memberikan 940,92% pendanaan untuk 

setiap Rp. 1,00 yang diberikan oleh pemegang saham.  

b. Tahun 2007 

Tabel 4.8 

Debt To Equity Tahun 2007 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

(debt to equity dalam jutaan rupiah) 

No KODE x3 
(debt to equity) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 16.8594   0,9591 Perata 
2 BUMA 4,2585   0,5765 Perata 
3 BMPI 10,8245   0,7042 Perata 
4 BCA 9,6647   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 7,2220   0,5736 Perata 
6 HMPS 7,1366   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 9,4373   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 15,5084   0,9670 Perata 
9 MDRI 9,9110   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 3,7522   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 10,8769   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 9,6457   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 11,1053    0,6802 Perata 
14 NISP 7,5997   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 6,0200    0,5618 Perata 
16 PRMT 9,0543    0,7897 Perata 
17 BRI 9,4815    0,9926 Perata 
18 SWDS 8,3679   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 12,0671    0,5965 Perata 

 Mean 9.4102   
 maksimum 16.8594   
 minimum 3.7522   

 (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia. diolah) 
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Tabel 4.8  menunjukkan bahwa pada tahun 2007. rasio debt to equity yang 

tertinggi diperoleh PT. Bank Artha Graha Internasional. Tbk. (AGRI) yang 

menunjukkan bahwa sejauh mana perusahaan-perusahaan tersebut memiliki 

memiliki pendanaan yang dibiayai oleh utang paling tinggi diantara perusahaan 

yang lain. Sedangkan rasio terendah dari rasio debt to equity yang terendah pada 

tahun 2007 diperoleh PT. Bank Mayapada. Tbk. (MYPD) sedangkan pada tahun 

2008 rasio debt to equity yang terendah diperoleh PT. Bank Swadesi. Tbk. 

(SWDS) yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat 

pendanaan yang dibiayai oleh utang paling rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang lain. 

Pada tahun 2007 rasio debt to equity memiliki nilai rata-rata sebesar  9,4102 

yang menunjukkan bahwa para kreditor memberikan 941.02% pendanaan untuk 

setiap Rp. 1,00 yang diberikan oleh pemegang saham.  

 

c. Tahun 2008 

Tabel 4.9 

Debt To Equity Tahun 2008 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(debt to equity dalam jutaan rupiah) 

No KODE x3 
(debt to equity) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 12,9708   0,9591 Perata 
2 BUMA 4,1979   0,5765 Perata 
3 BMPI 11,4513   0,7042 Perata 
4 BCA 9,5488   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 9,0896   0,5736 Perata 
6 HMPS 8,8598   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 10,4277   1,1486 Bukan Perata 
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8 KSW 14,9652   0,9670 Perata 
9 MDRI 10,7458   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 4,8007   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 11,1451   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 12,0716   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 9,8663    0,6802 Perata 
14 NISP 8,4324   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 7,0151    0,5618 Perata 
16 PRMT 11,5901    0,7897 Perata 
17 BRI 10,0069    0,9926 Perata 
18 SWDS 3,8108   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 9,6553    0,5965 Perata 

 Mean 9.5077   
 maksimum 14.9652   
 minimum 3.8108   

  (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia. diolah) 
 

Tabel 4.9  menunjukkan bahwa pada tahun 2008 rasio rasio debt to equity 

yang tertinggi diperoleh PT. Bank Kesawan. Tbk. (KSW) yang menunjukkan 

bahwa sejauh mana perusahaan-perusahaan tersebut memiliki memiliki pendanaan 

yang dibiayai oleh utang paling tinggi diantara perusahaan yang lain. Sedangkan 

rasio terendah dari rasio debt to equity yang terendah pada tahun 2008 rasio debt 

to equity yang terendah diperoleh PT. Bank Swadesi. Tbk. (SWDS) yang 

menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki tingkat pendanaan yang 

dibiayai oleh utang paling rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lain. 

Pada tahun 2008 rasio debt to equity memiliki nilai rata-rata sebesar 9,5077 

yang menunjukkan bahwa para kreditor memberikan 9,5077 yang menunjukkan 

bahwa para kreditor memberikan 950,77% pendanaan untuk setiap Rp. 1,00 yang 

diberikan oleh pemegang saham.  
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4. Return On Assets  

Rasio return on assets adalah rasio profitabilitas yang merupakan 

kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan total 

aktiva. Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalian atas aktiva yang diinvestasikan. Rasio return on assets diperoleh 

dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan total aktiva. 

Profitabilitas dapat dijadikan patokan oleh investor maupun kreditor dalam 

menilai sehat tidaknya perusahaan. Profitabilitas perusahaan juga dapat digunakan 

untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan mengetahui 

efektivitas perusahaan dalam mengelola resources yang dimiliki. Profitabilitas 

juga diduga mempengaruhi perataan laba. karena profitabilitas secara langsung 

terkait dengan objek perataan laba.  

 

a. Tahun 2006 

Tabel 4.10 

Return On Assets Tahun 2006  

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(return on assets dalam jutaan rupiah) 

No KODE x4 
(return on assets) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 0.0040   0,9591 Perata 
2 BUMA 0,0229   0,5765 Perata 
3 BMPI 0,0023   0,7042 Perata 
4 BCA 0,0343   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 0,0256   0,5736 Perata 
6 HMPS 0,0184   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 0,0130   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 0,0030   0,9670 Perata 
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9 MDRI 0,0106   1,4021 Bukan Perata 
10 MYPD 0,0143   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 0,0072   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 0,0382   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 0,0130    0,6802 Perata 
14 NISP 0,0138   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 0,0259    0,5618 Perata 
16 PRMT 0,0120    0,7897 Perata 
17 BRI 0,0382    0,9926 Perata 
18 SWDS 0,0121   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 0,0133    0,5965 Perata 

 Mean 0,0169   
 maksimum 0,0382   
 minimum 0,0023   

  (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, diolah) 
 

Tabel 4.10 menunjukkan bahwa pada tahun 2006 rasio return on assets 

yang tertinggi diperoleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI) dan PT. Bank 

Negara Indonesia,  Tbk. (BNI) yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan 

memperoleh laba dalam hubungannya dengan total aktiva perusahaan lebih tinggi 

dibandingkan dengan perusahaan yang lain.  Pada  tahun 2006, rasio return on 

assets yang terendah dimiliki oleh PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk. (BMPI), 

yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan total aktiva perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang lain. 

Pada tahun 2006 rasio return on assets memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,0169 yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas aktiva yang 

diinvestasikan sebesar 1,69% untuk setiap Rp. 1,00 total aktiva yang 

diinvestasikan oleh perusahaan. 
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b. Tahun 2007 

Tabel 4.11 

Return On Assets Tahun 2007 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(return on assets dalam jutaan rupiah) 

No KODE x4 
(return on assets) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 0,0028   0,9591 Perata 
2 BUMA 0,0153   0,5765 Perata 
3 BMPI 0,0052   0,7042 Perata 
4 BCA 0,0294   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 0,0371   0,5736 Perata 
6 HMPS 0,0312   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 0,0055   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 0,0033   0,9670 Perata 
9 MDRI 0,0198   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 0,0132   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 0,0214   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 0,0081   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 0,0121    0,6802 Perata 
14 NISP 0,0121   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 0,0245    0,5618 Perata 
16 PRMT 0,0187    0,7897 Perata 
17 BRI 0,0382    0,9926 Perata 
18 SWDS 0,0106   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 0,0110    0,5965 Perata 

 Mean 0,0168   
 Maksimum 0,0382   
 Minimum 0,0028   

(Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, diolah) 
 

Tabel 4.11  menunjukkan bahwa pada tahun 2007 rasio return on assets 

yang tertinggi diperoleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI) yang 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan total aktiva perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang lain. Pada  tahun 2007, rasio return on assets yang terendah 
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dimiliki oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. (AGRI) yang 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan total aktiva perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan 

perusahaan yang lain. 

Pada tahun 2007 rasio return on assets memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,0168 yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian atas aktiva yang 

diinvestasikan sebesar 1,68% untuk setiap Rp. 1,00 total aktiva yang 

diinvestasikan oleh perusahaan.  

 

c. Tahun 2008 

Tabel 4.12 

Return On Assets Tahun 2008 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(return on assets dalam jutaan rupiah) 

No KODE x4 
(return on assets) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 0,0031   0,9591 Perata 
2 BUMA 0,0203   0,5765 Perata 
3 BMPI 0,0009   0,7042 Perata 
4 BCA 0,0314   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 0,0250   0,5736 Perata 
6 HMPS 0,0280   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 0,0115   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 0,0022   0,9670 Perata 
9 MDRI 0,0225   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 0,0109   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 0,0194   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 0,0096   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 0,0114    0,6802 Perata 
14 NISP 0,0133   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 0,0179    0,5618 Perata 
16 PRMT 0,0140    0,7897 Perata 
17 BRI 0,0359    0,9926 Perata 
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18 SWDS 0,0222   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 0,0080    0,5965 Perata 

 Mean 0,0162   
 maksimum 0,0359   
 minimum 0,0009   

  (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, diolah) 
 

Tabel 4.12  menunjukkan bahwa pada tahun 2008 rasio return on assets 

yang tertinggi diperoleh PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. (BRI) yang 

menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam 

hubungannya dengan total aktiva perusahaan lebih tinggi dibandingkan dengan 

perusahaan yang lain.  Pada  tahun 2008, rasio return on assets yang terendah 

dimiliki oleh PT. Bank Bumiputera Indonesia Tbk. (BMPI), yang menunjukkan 

bahwa kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

total aktiva perusahaan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lain. 

 Pada tahun 2008 rata-rata rasio return on assets yang dimiliki oleh 

perusahaan yaitu sebesar  0,0162 yang menunjukkan bahwa tingkat pengembalian 

atas aktiva yang diinvestasikan sebesar 1,62% untuk setiap Rp. 1,00 total aktiva 

yang diinvestasikan oleh perusahaan.  

 

5. Net Profit Margin  

Rasio net profit margin diperoleh dengan membandingkan laba bersih 

setelah pajak atau earning after tax (EAT) dengan penjualan netto. Rasio ini 

digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan 

aktivanya untuk menghasilkan pendapatan. Laba setelah pajak merupakan laba 

yang dikembalikan kepada pemilik (pemegang saham) setelah semua biaya 
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dikurangkan. pembayaran bunga diterima atau dibayar dan pajak dilunasi. Rasio 

net profit margin mengukur rupiah laba yang dihasilkan oleh setiap satu rupiah 

penjualan. Rasio ini memberi gambaran tentang laba untuk para pemegang saham 

sebagai prosentase dari penjualan. Rasio net profit margin ini mengukur seluruh 

efisiensi, baik produksi, administrasi, pemasaran, pendanaan, penentuan harga 

maupun manajemen pajak. Semakin besar rasio ini, maka semakin efektif 

penggunaan aktiva untuk memperoleh pendapatan yang ditunjukkan dengan 

adanya kenaikan penjualan, kenaikan laba, kecilnya penyisihan kerugian piutang 

dan rendahnya aktiva yang tidak produktif. Sedangkan semakin kecil rasio ini 

menunjukkan kinerja manajemen yang tidak efektif dan efisien dalam 

menggunakan aktiva untuk memperoleh pendapatan. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan penurunan penjualan, penurunan laba, besarnya penyisihan kerugian 

piutang serta tingginya aktiva yang tidak produktif.  

 

a. Tahun 2006 

Tabel 4.13 

Net Profit Margin Tahun 2006 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(net profit margin dalam jutaan rupiah) 

No KODE 
x5 

(net profit margin) Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 0,0222   0,9591 Perata 
2 BUMA 0,1384   0,5765 Perata 
3 BMPI 0,0116   0,7042 Perata 
4 BCA 0,2190   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 0,1025   0,5736 Perata 
6 HMPS 0,0806   1,0336 Bukan Perata 
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7 BII 0,0845   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 0,0178   0,9670 Perata 
9 MDRI 0,0836   1,4021 Bukan Perata 
10 MYPD 0,0773   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 0,0481   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 0,1886   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 0,0827    0,6802 Perata 
14 NISP 0,0860   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 0,1554    0,5618 Perata 
16 PRMT 0,0619    0,7897 Perata 
17 BRI 0,1886    0,9926 Perata 
18 SWDS 0,0694   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 0,1014    0,5965 Perata 
 Mean 0,0958   
 maksimum 0,2190   
 minimum 0,0116   

 (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, diolah) 
 

Tabel 4.13  menunjukkan bahwa pada tahun 2006, rasio net profit margin 

yang tertinggi diperoleh PT. Bank Central Asia, Tbk. (BCA) yang menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan manajemen dalam 

menggunakan aktivanya untuk menghasilkan pendapatan paling efektif 

dibandingkan dengan perusahaan lain. Pada tahun 2006 nilai rasio net profit 

margin yang terendah dimiliki oleh PT. Bank Bumiputera Indonesia, Tbk. 

(BMPI), yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan 

manajemen dalam menggunakan aktivanya untuk menghasilkan pendapatan 

paling tidak efektif dibandingkan dengan perusahaan lain. 

Pada tahun 2006 rasio net profit margin memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,0958 yang menunjukkan bahwa tingkat kemampuan manajemen untuk 

menghasilkan pendapatan sebesar 9,58% untuk setiap Rp. 1,00 total aktiva yang 

diinvestasikan oleh perusahaan.  
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b. Tahun 2007 

Tabel 4.14 

Net Profit Margin Tahun 2007 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(net profit margin dalam jutaan rupiah) 

No KODE x5 
(net profit margin) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 0,0127   0,9591 Perata 
2 BUMA 0,1092   0,5765 Perata 
3 BMPI 0,0267   0,7042 Perata 
4 BCA 0,2341   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 0,1517   0,5736 Perata 
6 HMPS 0,1435   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 0,0528   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 0,0255   0,9670 Perata 
9 MDRI 0,1605   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD 0,0801   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 0,1451   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 0,0474   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 0,0915    0,6802 Perata 
14 NISP 0,0845   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 0,1910    0,5618 Perata 
16 PRMT 0,0993    0,7897 Perata 
17 BRI 0,1930    0,9926 Perata 
18 SWDS 0,0782   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 0,1221    0,5965 Perata 

 Mean 0,1078   
 maksimum 0,2341   
 minimum 0,0127   

  (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, diolah) 
 

Tabel 4.14 menunjukkan bahwa pada tahun  2007, rasio net profit margin 

yang tertinggi diperoleh PT. Bank Central Asia, Tbk. (BCA) yang menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan manajemen dalam 

menggunakan aktivanya untuk menghasilkan pendapatan paling efektif 

dibandingkan dengan perusahaan lain. Pada tahun 2006 nilai terendah dari rasio 
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net profit margin yang terendah dimiliki oleh PT. Bank Bumiputera Indonesia, 

Tbk. (BMPI), yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan manajemen dalam menggunakan aktivanya untuk menghasilkan 

pendapatan paling tidak efektif dibandingkan dengan perusahaan lain. 

Pada tahun 2007 rasio net profit margin memiliki nilai rata-rata sebesar 

0,1078 yang menunjukkan bahwa tingkat kemampuan manajemen untuk 

menghasilkan pendapatan sebesar 10,78% untuk setiap Rp. 1,00 total aktiva yang 

diinvestasikan oleh perusahaan.  

 

c. Tahun 2008 

Tabel 4.15 

Net Profit Margin Tahun 2008 

Perusahaan Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

 

(net profit margin dalam jutaan rupiah) 

No KODE x5 
(net profit margin) 

Y 
(Indeks Eckel) 

GOLONGAN 

1 AGRI 0,0173   0,9591 Perata 
2 BUMA 0,1256   0,5765 Perata 
3 BMPI 0,0026   0,7042 Perata 
4 BCA 0,2492   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM 0,0903   0,5736 Perata 
6 HMPS 0,1211   1,0336 Bukan Perata 
7 BII 0,0666   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW 0,0141   0,9670 Perata 
9 MDRI 0,1662   1,4021 Bukan Perata 
10 MYPD 0,0640   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA 0,1260   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI 0,0608   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH 0,0851    0,6802 Perata 
14 NISP 0,0973   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI 0,1210    0,5618 Perata 
16 PRMT 0,0848    0,7897 Perata 
17 BRI 0,1945    0,9926 Perata 
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18 SWDS 0,1442   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN 0,0652    0,5965 Perata 
 Mean 0,0998   
 maksimum 0,2492   
 minimum 0,0026   

 (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia, diolah) 
 

Tabel 4.15 menunjukkan bahwa pada tahun 2008, rasio net profit margin 

yang tertinggi diperoleh PT. Bank Central Asia, Tbk. (BCA) yang menunjukkan 

bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan manajemen dalam 

menggunakan aktivanya untuk menghasilkan pendapatan paling efektif 

dibandingkan dengan perusahaan lain. Pada tahun 2008 nilai terendah dari rasio 

net profit margin yang terendah dimiliki oleh PT. Bank Bumiputera Indonesia, 

Tbk. (BMPI), yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki 

kemampuan manajemen dalam menggunakan aktivanya untuk menghasilkan 

pendapatan paling tidak efektif dibandingkan dengan perusahaan lain. 

Pada tahun 2008 rata-rata rasio net profit margin yang dimiliki oleh 

perusahaan yaitu sebesar  0,0998 yang menunjukkan bahwa tingkat kemampuan 

manajemen untuk menghasilkan pendapatan sebesar 9,98% untuk setiap Rp. 1,00 

total aktiva yang diinvestasikan oleh perusahaan.  

 

4.1.2 Analisis Regresi 

1. Uji Signifikansi Parameter Individual ( Uji t ) 

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel 

independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel 

dependen dengan suatu persamaan. Koefisien regresi dihitung dengan tujuan 
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meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel 

dependen berdasarkan data yang ada (Tabachnick, 1996 dalam Ghozali, 2007:81). 

Hasil perhitungan statistiknya adalah sebagai berikut :         

Tabel 4.16 

Uji Signifikansi Parameter Individual 

Model   
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

    B Std. Error Beta     
1 (Constant) 1.539 .411  3.742 .000
  TA .000 .000 .742 3.286 .002
  LGBP -.107 .075 -.367 -1.423 .161
  LGDE -.118 .277 -.064 -.425 .673
  ROA -1.458 8.623 -.052 -.169 .866
  NPM -.527 1.561 -.108 -.337 .737

(Sumber: Lampiran 7) 
 

a) Tingkat Pengaruh Size terhadap Perataan Laba Perusahaan Sektor 

Industri Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

Setelah dilakukan analisis SPSS. model regresi yang dapat disusun 

berdasarkan hasil analisis regresi berganda menggunakan SPSS adalah Y = 1,539 

+ 0,742x1 – 0,367Lgx2 – 0,064Lgx3 – 0,052x4 – 0,108x5. Uji t-statistik 

dilakukan untuk menyelidiki lebih lanjut mana diantara lima variabel bebas yang 

mempengaruhi perataan laba perusahaan sektor perbankan. Variabel size (x1) 

memiliki thitung sebesar 3,286, nilai t dinyatakan dalam tanda positif maka dapat 

dikatakan variabel size (x1) berpengaruh positif terhadap perataan laba perusahaan 

sektor perbankan. Disamping itu berdasarkan analisis SPSS, nilai thitung sebesar 

3,286 berada dalam taraf signifikansi 0,002 yang berarti berada di bawah taraf 

signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel size signifikan 
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mempengaruhi perataan laba perusahaan sektor industri perbankan yang go public 

di Bursa Efek Indonesia. 

Koefisien regresi sebesar 0,742 menyatakan bahwa setiap kenaikan total 

aktiva sebesar Rp. 1,00 akan meningkatkan nilai indeks Eckel (indeks perataan 

laba) sebesar 0,742. 

 

b) Tingkat Pengaruh Bonus Plan terhadap Perataan Laba Perusahaan 

Sektor Industri Perbankan yang Go Public di Bursa Efek Indonesia 

Model regresi yang dapat disusun berdasarkan hasil analisis regresi 

berganda menggunakan SPSS adalah Y = 1,539 + 0,742x1 – 0,367Lgx2 – 

0,064Lgx3 – 0,052x4 – 0,108x5. Uji t-statistik dilakukan untuk menyelidiki lebih 

lanjut mana diantara lima variabel bebas yang mempengaruhi kebangkrutan 

perusahaan manufaktur. Variabel bonus plan (x2) memiliki thitung sebesar -1,423, 

nilai t dinyatakan dalam tanda negatif maka dapat dikatakan variabel bonus plan 

(x2) berpengaruh negatif terhadap potensi perataan laba perusahaan perbankan. 

Disamping itu berdasarkan analisis SPSS, nilai thitung sebesar -1,423 berada dalam 

taraf signifikansi 0,161yang berarti berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal 

ini menunjukkan bahwa variabel bonus plan tidak signifikan mempengaruhi 

perataan laba perusahaan sektor industri perbankan yang go public di Bersa Efek 

Indonesia. Sehingga seberapa besar nilai bonus plan (laba) serta perubahan naik 

turunnya nilai bonus plan (laba) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

tindakan perataan laba. 
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c) Tingkat Pengaruh Debt To Equity terhadap Perataan Laba 

Perusahaan Sektor Industri Perbankan yang Go Public di Bursa 

Efek Indonesia 

Model regresi yang dapat disusun berdasarkan hasil analisis regresi 

berganda menggunakan SPSS adalah Y = 1,539 + 0,742x1 – 0,367Lgx2 – 

0,064Lgx3 – 0,052x4 – 0,108x5. Uji t-statistik dilakukan untuk menyelidiki lebih 

lanjut mana diantara lima variabel bebas yang mempengaruhi kebangkrutan 

perusahaan manufaktur. Variabel debt to equity (x3) memiliki thitung  sebesar -

0,425, nilai t dinyatakan dalam tanda negatif maka dapat dikatakan variabel debt 

to equity (x3) berpengaruh negatif terhadap potensi perataan laba perusahaan 

perbankan. Disamping itu berdasarkan analisis SPSS, nilai thitung sebesar -0,425 

berada dalam taraf signifikansi 0,673 yang berarti berada di atas taraf signifikansi 

0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel debt to equity tidak signifikan 

mempengaruhi perataan laba perusahaan sektor industri perbankan yang go public 

di Bersa Efek Indonesia. Sehingga seberapa besar nilai debt to equity (rasio 

hutang modal) serta perubahan naik turunnya nilai debt to equity (rasio hutang 

modal) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan perataan laba. 

 

d) Tingkat Pengaruh Return On Assets terhadap Perataan Laba 

Perusahaan Sektor Industri Perbankan yang Go Public di Bursa 

Efek Indonesia 
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Model regresi yang dapat disusun berdasarkan hasil analisis regresi 

berganda menggunakan SPSS adalah Y = 1,539 + 0,742x1 – 0,367Lgx2 – 

0,064Lgx3 – 0,052x4 – 0,108x5. Uji t-statistik dilakukan untuk menyelidiki lebih 

lanjut mana diantara lima variabel bebas yang mempengaruhi perataan laba 

perusahaan sektor perbankan. Variabel return on assets (x4) memiliki thitung 

sebesar -0,169, karena nilai t dinyatakan dalam tanda negatif maka dapat 

dikatakan variabel return on assets (x4) berpengaruh negatif terhadap potensi 

perataan laba perusahaan perbankan. Disamping itu berdasarkan analisis SPSS, 

nilai thitung sebesar -0,169 berada dalam taraf signifikansi 0,673 yang berarti 

berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

return on assets tidak signifikan mempengaruhi perataan laba perusahaan sektor 

industri perbankan yang go public di Bersa Efek Indonesia. Sehingga seberapa 

besar nilai return on assets serta perubahan naik turunnya nilai return on assets 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan perataan laba.  

 

e) Tingkat Pengaruh Net Profit Margin terhadap Praktik Perataan 

Laba Perusahaan Sektor Industri Perbankan yang Go Public di 

Bursa Efek Indonesia 

Model regresi yang dapat disusun berdasarkan hasil analisis regresi 

berganda menggunakan SPSS adalah Y = 1,539 + 0,742x1 – 0,367Lgx2 – 

0,064Lgx3 – 0,052x4 – 0,108x5. Uji t-statistik dilakukan untuk menyelidiki lebih 

lanjut mana diantara lima variabel bebas yang mempengaruhi perataan laba  

perusahaan sektor perbankan. Variabel net profit margin (x5) memiliki thitung 
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sebesar -0,337, karena nilai t dinyatakan dalam tanda negatif maka dapat 

dikatakan variabel net profit margin (x5) berpengaruh negatif terhadap potensi 

perataan laba perusahaan perbankan. Disamping itu berdasarkan analisis SPSS, 

nilai thitung sebesar -0,337 berada dalam taraf signifikansi 0,737 yang berarti 

berada di atas taraf signifikansi 0,05 (5%). Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

net profit margin tidak signifikan mempengaruhi perataan laba perusahaan sektor 

industri perbankan yang go public di Bersa Efek Indonesia. Sehingga seberapa 

besar nilai net profit margin serta perubahan naik turunnya nilai net profit margin 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan perataan laba.  

 

2. Tingkat Pengaruh Size, Bonus Plan, Debt  To Equity, Return On 

Assets dan Net Profit Margin  terhadap Praktik Perataan Laba 

Perusahaan Sektor Industri Perbankan yang Go Public di 

Bursa Efek Indonesia 

a) Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 4.17 

Descriptive Statistics 
 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
IE 57 .5618 1.6337 54.2295 .951394 .2927342
Valid N (listwise) 57       

(Sumber: Lampiran 7) 
 

Gambaran tentang praktik perataan laba perusahaan sektor industri 

perbankan yang go public di Bersa Efek Indonesia dapat dijelaskan dari hasil uji 

statistik deskriptif diketahui bahwa jumlah sampel (N) ada 57, dari 57 sampel ini 



95 
 

 

nilai indeks Eckel (indeks perataan laba) terkecil (minimun) adalah 0,5618 dan  ini 

nilai indeks Eckel (indeks perataan laba) terbesar (maximum) adalah 1,6337. Nilai 

rata-rata perataan laba dari 57 sampel adalah 0,951394 dengan standar deviasi 

sebesar 0,2927342. Hal ini berarti bahwa tingkat praktik perataan laba perusahaan 

sektor industri perbankan yang go public di Bersa Efek Indonesia sudah cukup 

tinggi karena nilai rata-rata sebesar kurang dari 1 yang menunjukkan bahwa 

perusahaan tersebut terindikasi melakukan praktik perataan laba. 

 

b) Uji Signifikansi Simultan ( Uji Statistik F ) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel 

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat. Hasil perhitungan 

statistiknya adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.18 

ANOVA 

Model   
Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression .998 5 .200 2.680 .032(a)

Residual 3.800 51 .075    
Total 4.799 56     

(Sumber: Lampiran 7) 
 

Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan hipotesis yang menyatakan 

size. bonus plan, debt  to equity, return on assets, return on investment dan net 

profit margin mempengaruhi praktik perataan laba perusahaan sektor industri 

perbankan yang go public di Bersa Efek Indonesia.  
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Hasil pengujian yang dilakukan menggunakan SPSS menunjukkan Fhitung 

sebesar 2,680 dengan signifikansi sebesar 0,032. Karena taraf signifikansi lebih 

kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis yang menunjukkan size, bonus plan, 

debt  to equity, return on assets, return on investment dan net profit margin 

mempengaruhi praktik perataan laba perusahaan sektor industri perbankan yang 

go public di Bursa Efek Indonesia diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa size, 

bonus plan, debt  to equity, return on assets, return on investment dan net profit 

margin secara bersama-sama berpengaruh terhadap praktik perataan laba 

perusahaan sektor industri perbankan yang go public di Bursa Efek Indonesia 

 

c) Koefisien Determinasi  

Tabel 4.19 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

          
1 .456(a) .208 .130 .2729778 

(Sumber: Lampiran 7) 
 

Tingkat pengaruh variabel independen (size, bonus plan, debt  to equity, 

return on assets, return on investment dan net profit margin) terhadap praktik 

perataan laba perusahaan sektor industri perbankan ditemukan cxukup kecil yaitu 

20,8% (R2= 0,208). Hal ini berarti bahwa size, bonus plan, debt  to equity, return 

on assets, return on investment dan net profit margin mampu mempengaruhi 

praktik perataan laba perusahaan sektor industri perbankan hanya sebesar 20,8%. 
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Sisanya sebesar 79,2% ditentukan oleh variabel lain diluar variabel yang 

digunakan.  

 

3.7  Pembahasan  

Size perusahaan disinyalir sebagai faktor yang mempengaruhi adanya 

praktik perataan laba. Penelitian terdahulu yang memasukkan variabel ukuran 

perusahaan sebagai faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba telah banyak 

dilakukan antara lain oleh Moses (1987) serta Juniarti dan Corolina (2006).  

Moses (1987) dalam Pratamasari (2006:68) menyimpulkan bahwa size 

perusahaan merupakan faktor pendorong adanya praktik perataan laba. Namun 

demikian sebagian besar penelitian yang dilakukan di Indonesia tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba tidak berhasil membuktikan 

bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktik 

perataan laba (Ilmainir : 1993, Jin dan Mahfoedz: 1998, Jatriningrum: 2000, 

Yusuf dan Soraya: 2004, Juniarti dan Corolina: 2006), berbeda dengan penelitian-

penelitian tersebut, penelitian ini berhasil membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

mempengaruhi praktik perataan laba perusahaan sektor industri perbankan yang 

go public di Bersa Efek Indonesia. Berpengaruhnya rasio size terhadap praktik 

perataan laba pada perusahaan sektor industri perbankan yang go public di Bersa 

Efek Indonesia, diduga disebabkan oleh adanya kesamaan peraturan pemerintah 

negara maju dengan negara berkembang yang berkaitan dengan biaya politik 

(political cost) dan pembebanan pajak. Di negara maju, pemerintah membebankan 

biaya politik terhadap perusahaan. Sehingga semakin besar perusahaan maka 
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semakin besar pula biaya politis yang harus ditanggungnya. Sedangkan di negara 

berkembang seperti di Indonesia termasuk pada sektor industri perbankan yang go 

public di Bersa Efek Indonesia juga terjadi hal yang demikian. 

Pada dunia perbankan Indonesia, untuk meningkatkan kinerja perbankan 

karena keterpurukan perbankan Indonesia semenjak pasca krisis moneter pada 

tahun 1997 begitu juga meningkatnya risiko kredit pasca kenaikan BBM pada 

tahun 2005. Arah kebijakan  pemerintah cenderung untuk memberikan 

kelonggaran pada perbankan berupa stimulus dan insentif untuk menumbuhkan 

dan meningkatkan kinerja perbankan yang berakibat pada peningkatan nilai asset 

perbankan. Namun di sisi lain bagi perbankan yang memliki baik terbukti dengan 

nilai total aktiva yang dimiliki perbankan berakibat pada tetap adanya 

pembebanan pajak dan biaya politis terhadap perbankan. Sehingga adanya 

hipotesis bahwa manajemen mempertimbangkan pengaruh dari pelaporan 

akuntansi atas angka bagi regulasi pajak dan biaya politis berlaku bagi dunia 

sektor industri perbankan yang mengakibatkan the political cost hypothesis 

(hipotesis biaya politik) diterima pada penelitian ini. 

Keputusan dalam the bonus plan hypothesis (hipotesis program bonus) 

merupakan keputusan yang didasarkan adanya dorongan manajer perusahaan 

untuk mendapatkan bonus berdasarkan laba yang dilaporkan oleh manajer. 

Motivasi bonus tersebut mendorong manajer untuk memilih prosedur akuntansi 

yang dapat menggeser laba dari periode yang akan datang ke periode saat ini 

(Scott, 2000). Adanya upaya untuk menaikkan nilai laba mengakibatkan adanya 

suatu kondisi sebagai upaya untuk melakukan perataan laba. 
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Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel bonus plan tidak 

berpengaruh terhadap tindakan perataan laba mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ilmainir (1993) dan Masodah (2007) yang juga tidak menemukan 

bahwa bonus plan mempengaruhi perataan laba. Nilai laba yang tinggi, nilai laba 

yang semakin besar serta mengikuti trend merupakan bentuk kinerja perusahaan 

yang diharapkan oleh pemangku kepentingan (stakeholer). 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 mendapatkan bonus. Rasio 

bonus plan tidak mempengaruhi tindakan perataan laba karena manajemen 

perbankan lebih mempertimbangkan kepentingan pengawasan pemerintah 

terhadap standar kinerja perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap dananya 

di bank yang akan meningkatkan keuntungan bank melalui positive spread. 

Sebagaimana yang terjadi pada masa pasca krisis moneter banyak bank yang 

dilikuidasi, tercatat ada 16 buah bank yang langsung dilikuidasi, 51 buah bank 

yang dimerger dan sebagian diantaranya diambil alih kegiatan usahanya oleh 

pemerintah (Masyut Ali,2002 dalam jurnal skripsi.com). 

Semakin tinggi utang/ekuitas perusahaan, yaitu sama dengan  semakin 

dekatnya (“semakin ketatnya”) perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat 

didalam perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran 
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perjanjian dan terjadinya biaya kegagalan teknis, maka semakin besar 

kemungkinan bahwa para manajer menggunakan metode-metode akuntansi yang 

meningkatkan laba. Sehingga semakin tinggi  rasio debt to equity semakin 

mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan perataan laba. 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel rasio debt to equity tidak 

berpengaruh tindakan perataan laba mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Suwito dan Herawati (2005) yang juga tidak menemukan bukti bahwa rasio 

debt to equity mempengaruhi perataan laba. Tidak berpengaruhnya rasio debt to 

equity terhadap praktik perataan laba diduga disebabkan oleh adanya upaya 

peningkatan efektifitas manajemen risiko, transparansi laporan keuangan dan 

pengawasan yang lebih ketat pada manajemen dan produk perbankan. 

Pengawasan Bank Indonesia berkaitan dengan meningkatnya risiko kredit setelah 

adanya kenaikan BBM pada tahun 2005, serta keluarnya Paket Kebijakan 

Perbankan Januari (2006) dan Paket Kebijakan Perbankan Oktober 2006, salah 

satu langkah penting yang diambil dalam memperkuat dukungan perbankan bagi 

kegiatan ekonomi adalah penyesuaian definisi dalam pengaturan kembali Batas 

Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Arah kebijakan Bank Indonesia tahun 

2008 diantaranya Bank Indonesia juga akan memberi pengawasan lebih pada bank 

yang memiliki debitur dengan jenis usaha terkait BBM. Proses restrukturisasi dan 

hapus buku debitur bank-bank BUMN juga akan dimonitor dengan lebih ketat. 

Hal ini terjadi karena sector perbankan pada tahun 2008 masih akan menghadapi 

banyak faktor  risiko, diantaranya kenaikan harga minyak dan krisis global 

(www.VIBIZnews.com). 
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Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur 

seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan pada 

perusahaan. Rasio profitabilitas dalam penelitian ini terdiri dari rasio return on 

asset dan net profit margin. Rasio return on assets adalah rasio profitabilitas yang 

merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan 

total aktiva, rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat 

pengembalian atas aktiva yang diinvestasikan. Dalam penelitian ini menghasilkan 

perhitungan bahwa rasio return on asset tidak signifikan mempengaruhi praktik 

perataan laba sektor industri perbankan. Penelitian ini didukung oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Zuhroh (1996), Jin dan Mahfoedz (1998) yang tidak berhasil 

membuktikan bahwa return on asset faktor pendorong terjadinya praktik perataan 

laba. 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS juga menyatakan bahwa rasio net profit 

margin tidak signifikan mempengaruhi praktik perataan laba sektor industri 

perbankan. Penelitian ini konsisten terhadap penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Archibald (1967), Chusing (1969), Dascher dan Malcolm (1970), 

Barnea Ronen dan Sadan (1975), Battie Dkk (1994) dan penelitian yang dilakukan 

oleh Januar Dkk (2002) di Indonesia yang tidak berhasil membuktikan bahwa net 

profit margin dapat mempengaruhi secara siginifikan terhadap praktik perataan 

laba. Namun jika dilihat dari koefisien regresi Logistik yang bernilai negatif (-

0,239) menunjukkan terdapat kecenderungan bahwa perusahaan yang NPMnya 

kecil cenderung melakukan praktek perataan laba. Hal ini disebabkan karena Net 

Profit Margin merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam pengukuran 
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kinerja manajemen. Besar kecilnya nilai Net Profit Margin suatu perusahaan akan 

menunjukkan efektif tidaknya kinerja manajemen dalam perusahaan tersebut. 

Sehingga perusahaan yang kurang efektif cenderung melalukan praktik perataan 

laba agar investor tertarik karena perusahaan dipandang sebagai perusahaan yang 

efektif. Tidak signifikannya NPM terhadap tindakan perataan laba, kemungkinan 

disebabkan karena rata-rata perusahaan telah memiliki kinerja yang cukup baik 

ditinjau dari rasio NPM yaitu sekitara 0,10 atau 10% (tabel 4.4), sehingga 

perusahaan melakukan praktik perataan laba bukan karena ketidakefektifan dalam 

menghasilkan laba atas penjualan yang ada namun karena motivasi lain seperti 

memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada perbankan atau hanya untuk 

kepentingan internal manajemen saja yaitu memenuhi target standar kinerja 

keuangan perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

praktik perataan laba. Namun demikian, sebagian besar penelitian yang dilakukan 

di Indonesia tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perataan laba tidak 

berhasil membuktikan bahwa profitabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap praktik perataan laba yaitu penelitian Zuhroh (1997), Jin dan Machfoedz 

(1998), serta Salno dan Baridwan (2000) serta Suwito dan Herawati (2005). 

Profitabilitas tidak berpengaruh diduga karena bentuk Pasar Modal Indonesia 

belum efisien dalam bentuk setengah kuat, sesuai hasil temuan Affandi dan Utama 

dalam Wirda (2007). Pada bentuk setengah kuat harga-harga saham masa lalu 

tetapi juga semua informasi yang dipublikasikan tersebut diantaranya adalah laba 

perusahaan, dividen, pemecahan saham, perubahan-perubahan akuntansi, merger 
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dan akuisisi, perubahan manajer dan sebagainya (Affandi dan Utama dalam Wirda 

2007). Ternyata hasil penemuan Affandi dan utama menunjukkan  bahwa pasar 

modal di Indonesia belum mencapai setengah kuat hal tersebut ditunjukkan 

dengan lambatnya reaksi pasar saham terhadap pengumuman laba (informasi 

baru). Lemahnya harga saham terhadap terhadap pengumuman laba karena pasar 

menganggap bahwa informasi yang diberikan oleh laporan keuangan kurang 

berguna, sehingga pasar mengabaikan tanggal pengumuman laba. Dengan adanya 

bukti keadaan tersebut diatas para pelaku Pasar Modal Indonesia belum 

mempergunakan informasi yang dipublikasikan dalam bentuk laporan keuangan 

secara maksimal dalam pengambilan keputusan investasi saham. Sehingga 

profitabilitas belum dianggap sebagai salah satu hal penting yang harus 

diperhatikan oleh pemakai laporan keuangan. Profitabilitas tidak mempengaruhi 

keputusan investor dalam membeli atau menjual saham suatu perusahaan. Para 

pemodal di indonesia merupakan pemodal yang kurang memiliki pengetahuan dan 

ketrampilan yang memadai untuk “bermain” di Bursa Efek (Amsori dan Zuhroh 

dalam Wirada, 2007). Sehingga diduga tidak signifikannya rasio profitabilitas 

yang terdiri dari return on asset dan net profit margin terhadap praktik perataan 

laba pada sektor perbankan yaitu dari pihak manajemen perbankan karena adanya 

motivasi lain seperti memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada perbankan 

atau untuk memenuhi target standar kinerja keuangan perbankan yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. Sedangkan di sisi lain, menunjukkan  bahwa pasar modal di 

Indonesia belum mencapai setengah kuat hal tersebut ditunjukkan dengan 
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lambatnya reaksi pasar saham terhadap pengumuman laba (informasi baru) 

sehingga profitabilitas belum begitu diperhatikan oleh pemakai laporan keuangan.  
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel size, bonus plan, 

debt  to equity, return on assets dan net profit margin berpengaruh signifikan 

terhadap praktik perataan laba. Setelah dilakukan analisis data dan inteprestasi 

hasil penelitian, diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel size berpengaruh terhadap 

tindakan perataan laba, mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Igan 

Budiasih (2009) yang juga menemukan bukti bahwa size berpengaruh terhadap 

tindakan perataan laba. Hal ini diduga disebabkan oleh adanya kesamaan 

pemerintah negara maju dengan peraturan negara berkembang yang berkaitan 

dengan biaya politik (political cost) dan pembebanan pajak secara khusus pada 

perbankan Indonesia walaupun arah kebijakan pemerintah hingga saat ini 

cenderung untuk memberikan kelonggaran pada perbankan berupa stimulus 

dan insentif untuk menumbuhkan dan meningkatkan kinerja perbankan setelah 

keterpurukan perbankan Indonesia semenjak pasca krisis moneter pada tahun 

1997 begitu juga meningkatnya risiko kredit pasca kenaikan BBM pada tahun 

2005 serta krisis keuangan global akhir 2008. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel bonus plan tidak berpengaruh 

terhadap tindakan perataan laba, mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Masodah (2007) yang juga tidak menemukan bukti bahwa bonus plan 
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berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Tidak berpengaruhnya bonus 

plan terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan sektor perbankan 

Indonesia ini diduga disebabkan oleh karena manajemen perbankan lebih 

mempertimbangkan kepentingan pengawasan pemerintah terhadap standar 

kinerja perbankan dan kepercayaan masyarakat terhadap dananya di bank yang 

akan meningkatkan keuntungan bank melalui positive spread. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel debt  to equity tidak berpengaruh 

terhadap tindakan perataan laba, mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Suwito dan Herawati (2005) yang juga tidak menemukan bukti bahwa 

debt to equity berpengaruh terhadap tindakan perataan laba. Tidak 

berpengaruhnya debt to equity terhadap tindakan perataan laba pada 

perusahaan sektor perbankan Indonesia ini diduga disebabkan oleh pengawasan 

Bank Indonesia berkaitan dengan meningkatnya risiko kredit setelah adanya 

kenaikan BBM pada tahun 2005 dan krisis keuangan global tahun 2008 

sehingga adanya upaya peningkatan efektifitas manajemen risiko, transparansi 

laporan keuangan dan pengawasan yang lebih ketat pada manajemen dan 

produk perbankan. 

4.  Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

praktik perataan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel return on 

assets dan net profit margin tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba, 

mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Suwito dan Herawati (2005) 

yang juga tidak menemukan bukti bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap 

tindakan perataan laba. Tidak berpengaruhnya profitabilitas terhadap tindakan 
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perataan laba pada perusahaan sektor perbankan Indonesia ini diduga 

disebabkan oleh karena motivasi lain di luar kepentingan investor seperti 

memperbaiki kepercayaan masyarakat kepada perbankan atau hanya untuk 

kepentingan internal manajemen saja yaitu memenuhi target standar kinerja 

keuangan perbankan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 

 

5.2 Saran  

Saran yang dapat diberikan berdasarkan berbagai telaah dan analisa yang 

telah dilakukan, serta berdasarkan keterbatasan dari peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi pemerintah sebaiknya agar lebih teliti dalam memberikan pengawasan 

terhadap perbankan walau di sisi lain tetap terus meningkatkan kinerja dan 

menjaga stabilitas perbankan. 

2. Bagi Bank Indonesia, analisis praktik perataan laba dapat digunakan sebagai 

tambahan metode yang digunakan dalam pengawasan perbankan. 

3. Bagi pihak investor, kreditur serta masyarakat agar senantiasa waspada dengan 

terus mencermati bagaimana keuangan perbankan tersebut dan efisiensi 

operasionalnya secara historis dan memperhitungkan rasio-rasio keuangannya 

berkaitan dengan dananya di perbankan.  

4. Bagi peneliti yang akan datang, jika hendak menganalisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik perataan laba sektor industri perbankan yang go public 

di Bersa Efek Indonesia sebaiknya melihat metode akuntansi yang digunakan 
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oleh perbankan terkait jumlah laba bersih yang digunakan sebagai acuan 

pengklasifikasian perusahaan melakukan perataan laba atau tidak. 

5. Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya melihat seberapa besar respon pasar 

terhadap  laporan keuangan yang mengasumsikan bahwa laporan keuangan 

mempunyai kandungan yang cukup dalam pengambilan keputusan oleh 

investor. 

6. Menambahkan variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi praktik perataan 

laba pada perbankan, seperti : rasio CAMEL atau rasio lainnya yang berkaitan 

dengan rasio kinerja keuangan perbankan. 
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Lampiran 1 
Data Keuangan Perusahaan 

 

No KODE NAMA PERUSAHAAN Total Aktiva Total Utang Total Modal 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

1 AGRI PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk 11.045.884 11.282.576 12.845.449 60,794 233,253 278,891 427,199 297,953 449,948 
2 BUMA PT Bank Bumi Arta, Tbk 1.741.751 1.950.256 2.044.367 142,050 363,933 173,794 157,840 262,622 268,636 
3 BMPI PT Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 5.415.141 6.346.386 6.287.878 706,638 1,629,669 218,973 345,203 364,829 481,616 
4 BCA PT Bank Central Asia, Tbk 176.798.726 218.005.008 245.569.856 82,009 267,424 101,776 86,801 157,487 132,536 
5 DANM PT Bank Danamon, Tbk 82.072.687 89.409.827 107.268.363 514,365 611,963 236,961 233,646 263,019 260,992 
6 HMPS PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 1.041.198 1.463.046 1.977.150 190,882 408,108 60,386 108,738 238,455 241,644 
7 BII PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 53.101.100 55.015.693 56.855.129 373,905 931,614 335,639 226,590 745,362 664,155 
8 KSW PT Bank Kesawan, Tbk 2.052.127 2.184.493 2.162.316 150,317 280,807 90,794 53,675 146,720 84,234 
9 MDRI PT Bank Mandiri, Tbk 267.517.192 319.085.590 358.438.678 97,970 146,045 12,648 20,048 22,707 31,723 

10 MYPD PT Bank Mayapada, Tbk 3.699.865 4.474.878 5.512.694 187,345 322,076 299,999 237,042 367,101 554,249 
11 MEGA PT Bank Mega, Tbk 30.972.910 34.907.728 34.860.872 317,634 454,851 139,391 139,029 182,811 173,618 
12 BNI PT Bank Negara Indonesia, Tbk 154.725.486 183.341.611 201.741.069 241,069 682,345 270,443 374,421 597,446 472,063 
13 NPRH PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 3.351.474 3.772.770 3.694.814 275,035 534,462 211,622 181,538 435,543 480,734 
14 NISP PT Bank Nisp, Tbk 24.205.990 28.969.069 34.245.838 135,674 172,782 17,584 19,543 18,729 20,550 
15 PANI PT Bank Pan Indonesia, Tbk 40.514.765 53.470.645 64.391.915 278,846 490,604 230,694 241,924 392,920 421,649 
16 PRMT PT Bank Permata, Tbk 37.845.423 39.298.423 54.059.522 22,798 28,270 60,372 56,555 65,767 62,208 
17 BRI PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 154.725.486 203.734.938 246.076.896 219,029 362,467 236,762 266,299 259,572 299,054 
18 SWDS PT Bank Swadesi, Tbk 972.457 1.167.744 1.359.880 265,736 321,196 435,422 331,537 455,145 335,525 
19 VICIN PT Bank Victoria Internasional, Tbk 2.897.471 5.273.416 5.625.108 71,554 140,214 50,760 45,765 84,097 81,629 

(Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia) 
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Lampiran 2 
Data Keuangan Perusahaan (lanjutan) 

 

No KODE NAMA PERUSAHAAN Laba EBIT Penjualan Netto 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

1 AGRI PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk 30.779 15.070 21.874 60.794 233.253 278.891 427.199 297.953 449.948 
2 BUMA PT Bank Bumi Arta, Tbk 26.763 20.802 27.621 142.050 363.933 173.794 157.840 262.622 268.636 
3 BMPI PT Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 7.927 20.648 1.926 706.638 1.629.669 218.973 345.203 364.829 481.616 
4 BCA PT Bank Central Asia, Tbk 4.242.809 4.489.252 5.776.139 82.009 267.424 101.776 86.801 157.487 132.536 
5 DANM PT Bank Danamon, Tbk 1.325.332 2.116.915 1.530.022 514.365 611.963 236.961 233.646 263.019 260.992 
6 HMPS PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 13.092 31.604 37.658 190.882 408.108 60.386 108.738 238.455 241.644 
7 BII PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 633.710 352.828 480.468 373.905 931.614 335.639 226.590 745.362 664.155 
8 KSW PT Bank Kesawan, Tbk 4.091 6.259 3.113 150.317 280.807 90.794 53.675 146.720 84.234 
9 MDRI PT Bank Mandiri, Tbk 2.422.472 4.347.491 5.315.316 97.970 146.045 12.648 20.048 22.707 31.723 

10 MYPD PT Bank Mayapada, Tbk 38.185 40.744 40.965 187.345 322.076 299.999 237.042 367.101 554.249 
11 MEGA PT Bank Mega, Tbk 151.698 520.719 501.681 317.634 454.851 139.391 139.029 182.811 173.618 
12 BNI PT Bank Negara Indonesia, Tbk 4.257.572 901.744 1.225.905 241.069 682.345 270.443 374.421 597.446 472.063 
13 NPRH PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 30.373 31.850 29.945 275.035 534.462 211.622 181.538 435.543 480.734 
14 NISP PT Bank Nisp, Tbk 237.035 250.084 316.922 135.674 172.782 17.584 19.543 18.729 20.550 
15 PANI PT Bank Pan Indonesia, Tbk 730.279 954.906 798.008 278.846 490.604 230.694 241.924 392.920 421.649 
16 PRMT PT Bank Permata, Tbk 318.450 508.912 461.259 22.798 28.270 60.372 56.555 65.767 62.208 
17 BRI PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 4.257.572 4.838.001 5.958.368 219.029 362.467 236.762 266.299 259.572 299.054 
18 SWDS PT Bank Swadesi, Tbk 8.272 8.486 19.221 265.736 321.196 435.422 331.537 455.145 335.525 
19 VICIN PT Bank Victoria Internasional, Tbk 30.051 49.554 35.263 71.554 140.214 50.760 45.765 84.097 81.629 

(Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia) 
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Lampiran 3 
Data Perhitungan Indeks Eckel 

  

No KODE NAMA PERUSAHAAN Selsih Earnings Selisih Sales Std dev Rata-rata 
2007-2006 2008-2007 2007-2006 2008-2007 Earnings 2006 Earnings Sales 

1 AGRI PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk 15.709 6.804 202.841 77.666 7.878 102.344 297.953 449.948 
2 BUMA PT Bank Bumi Arta. Tbk 5.961 6.820 2.800 29.475 3.714 16.269 262.622 268.636 
3 BMPI PT Bank Bumiputera Indonesia. Tbk 12.721 18.722 90.249 19.673 9.560 47.457 364.829 481.616 
4 BCA PT Bank Central Asia, Tbk 246.443 1.286.887 202.904 4.005.669 823.399 2.256.383 157.487 132.536 
5 DANM PT Bank Danamon, Tbk 791.583 586.893 1.022.429 2.985.763 410.882 2.082.696 263.019 260.992 
6 HMPS PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 18.511 6.054 57.899 90.700 12.798 74.900 238.455 241.644 
7 BII PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 280.882 127.640 565.259 538.209 140.635 318.831 745.362 664.155 
8 KSW PT Bank Kesawan, Tbk 2.168 3.145 15.114 24.847 1.610 12.520 146.720 84.234 
9 MDRI PT Bank Mandiri. Tbk 1.925.019 967.825 1.902.989 4.898.105 1.472.579 2.469.262 22.707 31.723 

10 MYPD PT Bank Mayapada, Tbk 2.559 221 14.513 131.413 1.545 80.389 367.101 554.249 
11 MEGA PT Bank Mega, Tbk 369.021 19.038 433.658 391.667 207.777 412.840 182.811 173.618 
12 BNI PT Bank Negara Indonesia. Tbk 580.429 1.120.367 3.572.151 1.169.592 1.851.021 1.821.195 597.446 472.063 
13 NPRH PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 1.477 1.905 19.103 4.061 999 10.064 435.543 480.734 
14 NISP PT Bank Nisp, Tbk 13.049 66.838 202.444 297.701 42.855 251.580 18.729 20.550 
15 PANI PT Bank Pan Indonesia, Tbk 224.627 156.898 300.050 1.598.665 115.225 1.020.692 392.920 421.649 
16 PRMT PT Bank Permata, Tbk 190.462 47.653 19.706 314.320 99.114 176.060 65.767 62.208 
17 BRI PT Bank Rakyat Indonesia. Tbk 580429 1.120.367 2.482.745 5.569.537 864.564 4.123.571 259.572 299.054 
18 SWDS PT Bank Swadesi, Tbk 214 10.735 10.696 24.707 6.261 12.390 455.145 335.525 
19 VICIN PT Bank Victoria Internasional, Tbk 19.503 14.291 109.300 135.164 10.098 122.460 84.097 81.629 

 (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia) 
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Lampiran 4 
Data Perhitungan Indeks Eckel (lanjutan) 

 

No. KODE Nama Perusahaan CV IE 
(Indeks Eckel) Golongan Earnings Sales 

1 AGRI PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk 60.794 50.039   0,9591 Perata 
2 BUMA PT Bank Bumi Arta, Tbk 142.050 170.645   0,5765 Perata 
3 BMPI PT Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 706.638 765.759   0,7042 Perata 
4 BCA PT Bank Central Asia, Tbk 82.009 61.290   1,0016 Bukan Perata 
5 DANM PT Bank Danamon, Tbk 514.365 424.917   0,5736 Perata 
6 HMPS PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 190.882 187.435   1,0336 Bukan Perata 
7 BII PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 373.905 283.895   1,1486 Bukan Perata 
8 KSW PT Bank Kesawan, Tbk 150.317 186.290   0,9670 Perata 
9 MDRI PT Bank Mandiri, Tbk 97.970 98.256   1,4021 Bukan Perata 

10 MYPD PT Bank Mayapada, Tbk 187.345 129.846   1,0090 Bukan Perata 
11 MEGA PT Bank Mega, Tbk 317.634 309.609   1,0704 Bukan Perata 
12 BNI PT Bank Negara Indonesia, Tbk 241.069 244.173   1,3096 Bukan Perata 
13 NPRH PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 275.035 330.309    0,6802 Perata 
14 NISP PT Bank Nisp, Tbk 135.674 134.798   1,0665 Bukan Perata 
15 PANI PT Bank Pan Indonesia, Tbk 278.846 238.116    0,5618 Perata 
16 PRMT PT Bank Permata, Tbk 22.798 21.694    0,7897 Perata 
17 BRI PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 219.029 251.178    0,9926 Perata 
18 SWDS PT Bank Swadesi, Tbk 265.736 164.572   1,6337 Bukan Perata 
19 VICIN PT Bank Victoria Internasional, Tbk 71.554 59.220    0,5965 Perata 

 (Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia) 
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Lampiran 5 
Data Variabel Dependen dan Independen 

 

No KODE NAMA PERUSAHAAN x1 x2 x3 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

1 AGRI PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk 11.045.884 11.282.576 12.845.449 30.779 15.070 21.874 19.0409 16.8594 12.9708 
2 BUMA PT Bank Bumi Arta, Tbk 1.741.751 1.950.256 2.044.367 26.763 20.802 27.621 3.8787 4.2585 4.1979 
3 BMPI PT Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 5.415.141 6.346.386 6.287.878 7.927 20.648 1.926 9.4352 10.8245 11.4513 
4 BCA PT Bank Central Asia, Tbk 176.798.726 218.005.008 245.569.856 4.242.809 4.489.252 5.776.139 8.7855 9.6647 9.5488 
5 DANM PT Bank Danamon, Tbk 82.072.687 89.409.827 107.268.363 1.325.332 2.116.915 1.530.022 7.6664 7.2220 9.0896 
6 HMPS PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 1.041.198 1.463.046 1.977.150 13.092 31.604 37.658 5,9885 7.1366 8.8598 
7 BII PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 53.101.100 55.015.693 56.855.129 633.710 352.828 480.468 9.1044 9.4373 10.4227 
8 KSW PT Bank Kesawan, Tbk 2.052.127 2.184.493 2.162.316 4.091 6.259 3.113 15.2781 15.5084 14.9652 
9 MDRI PT Bank Mandiri, Tbk 267.517.192 319.085.590 358.438.678 2.422.472 4.347.491 5.315.316 9.1559 9.9110 10.7458 

10 MYPD PT Bank Mayapada, Tbk 3.699.865 4.474.878 5.512.694 38.185 40.744 40.965 9.3850 3.7522 4.8007 
11 MEGA PT Bank Mega, Tbk 30.972.910 34.907.728 34.860.872 151.698 520.719 501.681 15.0125 10.8769 11.1451 
12 BNI PT Bank Negara Indonesia, Tbk 154.725.486 183.341.611 201.741.069 4.257.572 901.744 1.225.905 8.1668 9.6457 12.0716 
13 NPRH PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 3.351.474 3.772.770 3.694.814 30.373 31.850 29.945 10.9777 11.1053 9.8663 
14 NISP PT Bank Nisp, Tbk 24.205.990 28.969.069 34.245.838 237.035 250.084 316.922 8,8601 7,5997 8,4324 
15 PANI PT Bank Pan Indonesia, Tbk 40.514.765 53.470.645 64.391.915 730.279 954.906 798.008 5,0495 6,0200 7,0151 
16 PRMT PT Bank Permata, Tbk 37.845.423 39.298.423 54.059.522 318.450 508.912 461.259 9,0455 9,0543 11,5901 
17 BRI PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 154.725.486 203.734.938 246.076.896 4.257.572 4.838.001 5.958.368 8,1668 9,4815 10,0069 
18 SWDS PT Bank Swadesi, Tbk 972.457 1.167.744 1.359.880 8.272 8.486 19.221 7,3712 8,3679 3,8108 
19 VICIN PT Bank Victoria Internasional, Tbk 2.897.471 5.273.416 5.625.108 30.051 49.554 35.263 8,4119 12,0671 9,6553 

(Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia) 
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Lampiran 6 
Data Variabel Dependen dan Independen (lanjutan) 

 

No KODE NAMA PERUSAHAAN x4 x5 Y 
2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

1 AGRI PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk 0,0040 0,0028 0,0031 0,0222 0,0127 0,0173   0,9591   0,9591   0,9591 
2 BUMA PT Bank Bumi Arta, Tbk 0,0229 0,0153 0,0203 0,1384 0,1092 0,1256   0,5765   0,5765   0,5765 
3 BMPI PT Bank Bumiputera Indonesia, Tbk 0,0023 0,0052 0,0009 0,0116 0,0267 0,0026   0,7042   0,7042   0,7042 
4 BCA PT Bank Central Asia, Tbk 0,0343 0,0294 0,0314 0,2190 0,2341 0,2492   1,0016   1,0016   1,0016 
5 DANM PT Bank Danamon, Tbk 0,0256 0,0371 0,0250 0,1025 0,1517 0,0903   0,5736   0,5736   0,5736 
6 HMPS PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk 0,0184 0,0312 0,0280 0,0806 0,1435 0,1211   1,0336   1,0336   1,0336 
7 BII PT Bank Internasional Indonesia, Tbk 0,0140 0,0055 0,0115 0,0875 0,0528 0,0666   1,1486   1,1486   1,1486 
8 KSW PT Bank Kesawan, Tbk 0,0030 0,0033 0,0022 0,0178 0,0255 0,0141   0,9670   0,9670   0,9670 
9 MDRI PT Bank Mandiri, Tbk 0,0106 0,0198 0,0225 0,0836 0,1605 0,1662   1,4021   1,4021   1,4021 

10 MYPD PT Bank Mayapada, Tbk 0,0143 0,0132 0,0109 0,0773 0,0801 0,0640   1,0090   1,0090   1,0090 
11 MEGA PT Bank Mega, Tbk 0,0072 0,0214 0,0194 0,0481 0,1451 0,1260   1,0704   1,0704   1,0704 
12 BNI PT Bank Negara Indonesia, Tbk 0,0382 0,0081 0,0096 0,1886 0,0474 0,0608   1,3096   1,3096   1,3096 
13 NPRH PT Bank Nusantara Parahyangan, Tbk 0,0130 0,0121 0,0114 0,0827 0,0915 0,0851    0,6802    0,6802    0,6802 
14 NISP PT Bank Nisp, Tbk 0,0138 0,0121 0,0133 0,0860 0,0845 0,0973   1,0665   1,0665   1,0665 
15 PANI PT Bank Pan Indonesia, Tbk 0,0259 0,0245 0,0179 0,1554 0,1910 0,1210    0,5618    0,5618    0,5618 
16 PRMT PT Bank Permata, Tbk 0,0120 0,0187 0,0140 0,0619 0,0993 0,0848    0,7897    0,7897    0,7897 
17 BRI PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk 0,0382 0,0382 0,0359 0,1886 0,1930 0,1945    0,9926    0,9926    0,9926 
18 SWDS PT Bank Swadesi, Tbk 0,0121 0,0106 0,0222 0,0694 0,0782 0,1442   1,6337   1,6337   1,6337 
19 VICIN PT Bank Victoria Internasional, Tbk 0,0133 0,0110 0,0080 0,1014 0,1221 0,0652    0,5965    0,5965    0,5965 

(Sumber: Pojok Bursa Efek Indonesia) 
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Lampiran 7 
Hasil Analisis SPSS 14.0 

 
 Coefficients(a) 
 

Model   

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95% Confidence Interval for B Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper Bound Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant) 1.539 .411  3.742 .000 .713 2.364        

TA 2.36E-009 .000 .742 3.286 .002 .000 .000 .353 .418 .409 .304 3.286 
LGBP -.107 .075 -.367 -1.423 .161 -.257 .044 .125 -.195 -.177 .234 4.275 
LGDE -.118 .277 -.064 -.425 .673 -.673 .438 .097 -.059 -.053 .689 1.451 
ROA -1.458 8.623 -.052 -.169 .866 -18.770 15.854 -.020 -.024 -.021 .163 6.129 
NPM -.527 1.561 -.108 -.337 .737 -3.662 2.608 .026 -.047 -.042 .152 6.596 

a  Dependent Variable: IE 
 
 
 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression .998 5 .200 2.680 .032(a)
Residual 3.800 51 .075   
Total 4.799 56    

a  Predictors: (Constant), NPM, LGDE, TA, LGBP, ROA 
b  Dependent Variable: IE 
 
 
 
 Model Summary(b) 
 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate Change Statistics Durbin-Watson 
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R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .456(a) .208 .130 .2729778 .208 2.680 5 51 .032 2.231
a  Predictors: (Constant), NPM, LGDE, TA, LGBP, ROA 
b  Dependent Variable: IE 
 

 
 DescriPTive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 
IE 57 .5618 1.6337 54.2295 .951394 .2927342 
Valid N (listwise) 57        

 

Charts 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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