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SARI 

Haryadi, Andy Sri. 2011. “Pengaruh Profitabilitas, Size Perusahaan, dan 
Komisaris Independen terhadap Praktik Perataan Laba pada Perusahaan 
Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2009”. Skripsi. 
Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I. Drs. Asrori, M.S. II. Hj. Indah Fajarini Sri W., S.E, Akt, M.Si. 
 
Kata Kunci : Perataan Laba (Income Smoothing), Profitabilitas, Size 

Perusahaan, dan Komisaris Independen. 
 

Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna 
dalam pengambilan keputusan. Para investor sering memusatkan perhatiannya 
pada informasi laba tanpa memperhatikan prosedur untuk menghasilkan informasi 
laba tersebut. Laporan keuangan perusahaan terutama yang telah go public di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan bebas dari praktik perataan laba. 
Kenyataannya masih banyak perusahaan, khususnya di Indonesia yang melakukan 
perataan laba. Permasalahan dari peneltian ini adalah apakah profitabilitas, size 
perusahaan, dan komisaris independen mempengaruhi praktik perataan laba?. 
Peneltian ini bertujuan mengetahui pengaruh profitabilitas, size perusahaan, dan 
komisaris independen baik secara simultan maupun secara parsial terhadap praktik 
perataan laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). 

Populasi penelitian ini seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2006-2009 yang berjumlah 133 perusahaan. 
Pengambilan sampel dengan metode purposive sampling yang dihasilkan 
sebanyak 19 perusahaan. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode 
dokumentasi. Pengelompokkan perusahaan perata laba dan bukan perata laba 
menggunakan indeks Eckel. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif 
dan analisis regresi logistik dengan α 0.05. Variabel independen dalam penelitian 
ini yaitu profitabilitas (X1), size perusahaan (X2), dan komisaris independen (X3). 
Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu praktik perataan laba (Y).  

Hasil penelitian ini menunjukkan sebanyak 6 dari 19 perusahaan sampel 
atau 31,58 % terindikasi melakukan praktik perataan laba. Berdasarkan olah data 
regresi logistik, secara simultan ketiga variabel bebas dihasilkan nilai asymptotic 
significance (sig) sebesar 0,117 atau lebih besar dari (α) 0,05. Sedangkan secara 
parsial ketiga variabel bebas yakni profitabilitas, size perusahaan, dan komisaris 
independen dihasilkan nilai asymptotic significance (sig) lebih besar dari (α) 0,05 
yaitu secara berturut-turut sebesar 0,385, 0,729, dan 0,341. 

Simpulan dari penelitian ini, profitabilitas, size perusahaan, dan komisaris 
independen secara simultan berpengaruh terhadap perataan laba, tetapi secara 
parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Saran yang dapat 
direkomendasikan adalah (1) Manajemen hendaknya lebih meningkatkan sumber 
daya manusia perusahaan untuk mengatur dan mendayagunakan aktiva secara 
efisien agar dapat meningkatkan kinerja perusahaan. (2) Investor hendaknya lebih 
teliti membaca informasi keuangan terutama tentang laba perusahaan agar dapat 
mengambil keputusan dengan tepat. (3) Peneliti selanjutnya sebaiknya menguji 
variabel lain seperti bonus plan dan struktur kepemilikan, serta sampel perusahaan 
diperbanyak, dan rentang waktu diperpanjang agar hasil lebih maksimal. 
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ABSTRACT  
 

Haryadi, Andy Sri. 2011. "The Influence of Profitability, Size Companies, and 
Independent Commissioner to Income Smoothing of Manufacturing Companies 
Listed in Indonesian Stock Exchange in 2006-2009". Final Project. Accounting 
Department. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor: Drs. 
Asrori, M.S. Co Advisor: Hj. Indah Fajarini Sri Wahyuningrum., S.E, Akt, M.Si. 
 
Keywords : Income Smoothing, Profitability, Size Companies, and Independent 

Commissioner. 
 

The purpose of financial statements is to provide information useful in 
making economic decisions. Investors often focus on income information 
regardless of the procedures used to generate the earnings. The financial 
statements of go public companies on the Indonesia Stock Exchange (IDX), have 
to be free from income smoothing practices. In fact, many companies, particularly 
in Indonesia who practice income smoothing. The problems from this research is 
whether profitability, size companies, and independent commissioner is influence 
on the practice of income smoothing? The purpose of this research is to 
investigate the effect of profitability, size companies, and independent 
commissioner on the practice of income smoothing in manufacturing company 
listed in the Indonesian Stock Exchange (IDX). 

The population of this study are all manufacturing companies listed in 
Indonesian Stock Exchange (IDX) for the period of 2006-2009 with a total 133 
companies. Sampling was done by purposive sampling method, and the resulting 
sample of 19 companies. The data was collected using the method of 
documentation. Grouping company into smoother and non smoother by using the 
index Eckel. Method of data analysis using descriptive statistical analysis and 
logistic regression analysis with α 0.05. The independent variables are 
profitability (X1), firm size (X2), and an independent commissioner (X3). While 
the dependent variable in this research is the practice of income smoothing (Y). 

The result of this research shows as many as 6 of the 19 sample companies 
or 31.58% indicated practice income smoothing. Based on logistic regression 
analysis, simultaneously the three independent variables produced asymptotic 
value of significance (sig) of 0.117 or greater than (α) 0.05. While the three 
partially independent variables namely profitability, size companies, and 
independent commissioners produced asymptotic value significance (sig) is 
greater than (α) 0.05, respectively ie at 0.385, 0.729, and 0.341. 

The conclusion of this research is profitability, size companies, and 
independent commissioners simultaneously effect on income smoothing, but 
partially had no significant impact on income smoothing. Suggestions that may be 
recommended are (1) Management should further enhance the company’s human 
resources to manage and utilize assets efficiently in order to improve company 
performance. (2) Investors should more accurate in reading the financial 
information primarily information about companies profit, to ensure investors will 
make accurate decisions. (3) The next research should further examine other 
variables such as bonus plans or ownership structure, and using the sample of 
firms that much more and much longer time span in order to maximum results. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi seperti sekarang ini, akan menuntut perusahaan-

perusahaan khususnya di Indonesia untuk dapat menampilkan dirinya 

menjadi yang terbaik. Hal ini menghendaki suatu manajemen perusahaan 

agar mampu memberikan informasi finansial yang lebih baik dengan 

harapan para pengguna laporan keuangan akan memandang baik terhadap 

kinerja manajemen perusahaan tersebut, karena keadaan dan keberhasilan 

suatu usaha juga dapat dilihat dari kinerja keuangan perusahaan yang 

ditampilkan melalui laporan keuangannya. 

Menurut Anuar et. al. (2000:2) mengungkapkan bahwa laporan 

keuangan disusun untuk menyampaikan informasi mengenai posisi 

keuangan, kinerja, dan arus kas suatu perusahaan. Laporan keuangan juga 

merupakan suatu pencerminan dari kondisi suatu perusahaan karena di 

dalam laporan keuangan tersebut terdapat informasi yang dibutuhkan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Salah satu manfaat 

dari laporan keuangan yaitu menyediakan informasi yang berguna bagi para 

pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. 

Pemakai laporan keuangan itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua 

kelompok besar yaitu pihak intern dan pihak ekstern. Pihak intern yaitu 
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manajemen, sedangkan pihak ekstern seperti investor, kreditur, karyawan 

perusahaan, pemegang saham, pemerintah, pemasok, konsumen, dan 

masyarakat umum lainnya. Masing-masing pihak pengguna laporan 

keuangan memiliki kepentingan yang berbeda-beda terhadap laporan 

keuangan perusahaan, sehingga akan menimbulkan pertentangan antara 

kedua belah pihak. Menurut Mahfoedz dalam Latifah (2009:2) pertentangan 

yang mungkin terjadi antara pihak internal dan eksternal antara lain: 

1. Manajemen berkeinginan meningkatkan kesejahteraan sedangkan 

pemegang saham berkeinginan meningkatkan kejayaan. 

2. Manajemen berkeinginan memperoleh kredit sebesar mungkin dengan 

bunga rendah sedangkan kreditur hanya ingin memberi kredit sesuai 

dengan kemampuan perusahaan. 

3. Manajemen berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan 

pemerintah ingin memungut pajak setinggi mungkin. 

Seluruh bagian laporan keuangan pada dasarnya merupakan bagian 

penting yang saling melengkapi sebagai media pertanggungjawaban 

manajemen kepada pihak eksternal namun pada praktiknya yang menjadi 

fokus perhatian adalah informasi laba yang terdapat pada laporan laba rugi 

(Purwanto dalam Sukirman 2007:126). Informasi mengenai laba tersebut 

dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen, dan dapat juga untuk 

menaksir risiko dalam berinvestasi dalam suatu perusahaan. Perhatian 

investor yang sering memusatkan perhatiannya pada informasi laba tanpa 

memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi 
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laba tersebut akan dapat mendorong manajemen perusahaan untuk 

melakukan tindakan perataan laba. 

Harapannya informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan 

merupakan informasi yang valid, relevan dan dapat diandalkan bagi para 

pemakai yang menjadikan laporan keuangan sebagai sarana pengambilan 

keputusan. Laporan keuangan yang disajikan haruslah benar-benar 

mencerminkan keadaan suatu perusahaan yang sesungguhnya serta bebas 

dari tindakan-tindakan yang memanipulasi atau memodifikasi isi laporan 

keuangan tersebut termasuk tindakan perataan laba (income smoothing). Hal 

ini dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut tidak menyesatkan bagi 

para pihak pengguna laporan keuangan perusahaan dalam pengambilan 

suatu keputusan bisnis. 

Kenyataannya, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat 

perusahaan-perusahaan, khususnya di Indonesia yang terindikasi melakukan 

praktik perataan laba. Hal ini dapat dilihat dari penelitian awal, dimana 

peneliti hanya mengambil beberapa sampel perusahaan yang dipilih secara 

acak sebanyak 10 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) yang menerbitkan laporan keuangan berturut-turut tahun 

2006-2009 dan memiliki data yang lengkap untuk perhitungan indeks Eckel 

yang dapat menunjukkan perusahaan yang merupakan golongan perusahaan 

perata laba dan bukan perata laba. Hasil perhitungan data awal penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini: 
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Tabel 1.1 Klasifikasi Perusahaan Manufaktur Dalam Penelitian Awal 

Status Perusahaan Jumlah Perusahaan Persentase 

Perata Laba 3 30% 

Bukan Perata Laba 7 70% 

Jumlah 10 100% 

Sumber: Laporan keuangan BEI tahun 2006-2009 yang diolah. 

Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa terdapat ada 3 perusahaan 

manufaktur yang termasuk golongan perata laba dari 10 perusahaan sampel 

yang diteliti. Hasil itu menunjukkan bahwa masih adanya perusahaan di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) yang terindikasi melakukan praktik perataan 

laba. Sedangkan penelitian terdahulu yang menemukan bukti bahwa 

perusahaan yang menjadi objek penelitian mereka terindikasi melakukan 

praktik perataan laba antara lain penelitian yang dilakukan oleh Juniarti dan 

Corolina (2005) yang berhasil membuktikan dari 54 perusahaan sampel 

yang tercatat di Bursa Efek Surabaya tahun 1994 sampai 2001, terdapat 25 

perusahaan terindikasi melakukan praktik perataan laba (46,30% dari total 

sampel). Sejalan dengan temuan di atas, Yusuf dan Soraya (2004) juga 

melaporkan dalam hasil penelitiannya bahwa dari 30 perusahaan manufaktur 
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yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta terdapat 46,67% atau 14  perusahaan 

yang terindikasi melakukan income smoothing. 

Praktik perataan laba merupakan suatu tindakan dimana laba yang 

diinformasikan dibuat lebih stabil agar terlihat baik dan menarik bagi pihak-

pihak pengguna laporan keuangan, sehingga akan turut mempengaruhi 

perilaku dalam pengambilan keputusan nantinya. Menurut Beidelman dalam 

Chariri (2007:370) perataan laba yang dilaporkan dapat didefinisikan 

sebagai usaha yang disengaja untuk meratakan atau memfluktuasikan 

tingkat laba, sehingga pada saat sekarang akan dipandang normal bagi suatu 

perusahaan. Assih dalam Budiasih (2007:4) mengartikan perataan laba suatu 

tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengurangi variabilitas laba 

yang dilaporkan agar dapat mengurangi risiko pasar atas saham perusahaan, 

yang pada akhirnya dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Beberapa 

pengertian tersebut dapat dipahami bahwa perataan laba (income smoothing) 

adalah sarana untuk mengurangi fluktuasi laba dari tahun ke tahun baik 

dengan metode akuntansi tertentu atau dengan melakukan transaksi riil oleh 

manajemen perusahaan agar terlihat lebih stabil, tidak mengalami kenaikan 

yang pesat tapi juga tidak mengalami penurunan yang tajam, sehingga dapat 

menarik pihak ekstern untuk bekerja sama dengan perusahaan. 

Tindakan perataan laba erat kaitannya dengan teori keagenan 

(agency theory) dan positive accounting theory. Menurut Govindarajan 

dalam Budiasih (2007:3) teori agensi merupakan hubungan atau kontrak 

antara principal (pemilik) dan agent (manajemen). Teori agensi memiliki 
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asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan 

dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal 

dan agent. Pertentangan kepentingan yang dapat terjadi salah satunya karena 

pemilik atau pemegang saham ingin tercapainya tingkat profitabilitas yang 

selalu meningkat dan memaksimumkan kemakmurannya sedangkan agent 

juga ingin memaksimalkan kemakmurannya sendiri melalui kontrak 

kompensasi. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk melakukan 

perilaku yang tidak semestinya, salah satu bentuknya adalah perataan laba. 

Aspek politis (political visibility) dalam accounting positive theory 

menjelaskan bahwa manajer-manajer pada perusahaan yang bercirikan biaya 

politis tinggi (perusahaan-perusahaan besar) akan memilih metode-metode 

akuntansi yang dapat menurunkan laba berjalan (Gumanti, 2002:84). 

Praktik perataan laba dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti 

profitabilitas, size perusahaaan, dan komisaris independen. Profitabilitas 

mempunyai pengaruh positif terhadap perataan laba. Menurut Brigham dan 

Houston (2007:107) profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah 

kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh suatu perusahaan, 

Sebagaimana menurut Suwito dan Herawaty (2005:139) bahwa 

profitabilitas merupakan ukuran penting untuk menilai sehat atau tidaknya 

perusahaan yang mempengaruhi investor untuk membuat keputusan. 

Perusahaan dengan profitabilitas yang lebih rendah lebih memiliki 

kecenderungan melakukan praktik perataan laba. Perusahaan yang 

profitabilitasnya rendah akan dituntut untuk melakukan pengelolaan laba 
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agar para investor yang telah menanamkan modalnya tidak berpindah 

haluan pada perusahaan lain, selain itu manajemen tentu juga tidak ingin 

posisinya dalam perusahaan terancam karena profitabilitas yang rendah. 

Sedangkan perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dan stabil 

cenderung bebas dari praktik perataan laba karena manajemen dianggap  

sudah cukup efektif dan efisien dalam kinerjanya pada perusahaan tersebut. 

Size (ukuran) suatu perusahaan dapat mempengaruhi tindakan 

perataan laba. Menurut Brigham dan Houston dalam inayati (2001:119) 

mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih 

untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun, ukuran perusahaan 

merupakan karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan 

struktur perusahaan. Sebagaimana dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Budiasih (2007) size perusahaan berpengaruh positif signifikan 

terhadap praktik perataan laba. Semakin besar size suatu perusahaan, maka 

akan semakin besar pula kecenderungan perusahaan melakukan perataan 

laba, karena perusahaan yang lebih besar akan mendapatkan perhatian yang 

lebih besar pula dari para investor, pemerintah dan masyarakat umum. 

Perhatian investor terhadap perusahaan yang besar disebabkan oleh adanya 

peluang yang menguntungkan untuk mengembangkan dana yang mereka 

miliki terhadap perusahaan, perhatian pemerintah pada perusahaan besar 

tertuju pada pembayaran pajak yang diharapkan berjumlah besar. 

Adanya konflik keagenan dalam perusahaan yang berujung pada 

praktik perataan laba oleh manajemen ini memerlukan suatu mekanisme 
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pengendalian yang dapat meredam adanya konflik tersebut. Corporate 

governance terdapat mekanisme yang bertujuan untuk mengurangi konflik 

tersebut, diantaranya adalah komisaris independen. Menurut Code of Good 

Corporate Governance, komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi 

kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi, dan memberikan nasihat bila 

diperlukan. Keberadaan komisaris independen yang independen dari direksi 

dan pemegang saham diharapkan dapat memperkecil kemungkinan 

manajemen untuk melakukan praktik perataan laba. Proporsi dewan 

komisaris independen yang semakin tinggi maka akan semakin kecil 

pengelolaan laba yang oportunis, begitu pula sebaliknya. Sebagaimana hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2009) menyatakan bahwa tindakan 

kecurangan terhadap laporan keuangan akan menurun seiring dengan 

peningkatan pengalaman dan keahlian dari anggota dewan komisaris 

independen yang ada pada suatu perusahaan. 

Penelitian mengenai income smoothing telah banyak dilakukan 

dalam beberapa dekade baik di luar negeri maupun di dalam negeri namun 

demikian belum diperoleh kesepakatan yang pasti mengenai faktor-faktor 

apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian yang dilakukan oleh Li Jung 

dan Chien-Wen (2007) menemukan bukti bahwa perusahaan yang 

profitabilitasnya rendah mempunyai motivasi yang besar untuk melakukan 

perataan laba. Fluktuasi yang lebih banyak pada pelaporan laba, mempunyai 

kemungkinan lebih besar terjadi pada perusahaan dengan tingkat 

profitabilitas rendah (Archibald and Richardson dalam Li Jung, 2007). 
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Menurut Albrecht dalam Anuar et. al. (2000) size perusahaan 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Perusahaan yang lebih kecil, 

cenderung melakukan perataan laba, karena tidak mendapat perhatian yang 

lebih dari pemerintah. Moses (1987) dalam Suwito dan Herawaty (2005) 

menemukan bukti yang kontra bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki 

dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan perataan laba 

dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil karena perusahaan-

perusahaan yang lebih besar menjadi subyek pemeriksaan (pengawasan 

yang lebih ketat dari pemerintah dan masyarakat umum). Cornett et. al. 

(2006) dalam Ujiantho dan Bambang (2007) mengemukakan jika anggota 

komisaris independen meningkatkan tindakan pengawasan maka akan 

berhubungan dengan makin rendahnya manajemen laba dalam hal ini berarti 

bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap 

manajemen laba. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siregar (2005) 

berhasil membuktikan bahwa proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh positif terhadap pengelolaan laba. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Li-Jung dan Chien-

Wen (2007) yang meneliti empat faktor yaitu profitabilitas, debt ratio, 

dividend payout ratio, dan size perusahaan. Perbedaannya yakni pengukuran 

variabel size perusahaan dalam penelitian tersebut menggunakan rata-rata 

nilai pasar saham (Stock Market Value/ SMV), sedangkan di penelitian ini 

menggunakan log total aktiva sebagai pengukuran size perusahaan, dan 

variabel debt ratio dan dividend payout ratio tidak dimasukkan karena 
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kedua variabel tersebut terbukti tidak berpengaruh terhadap perataan laba. 

Penelitian ini menambahkan variabel komisaris independen, karena peneliti 

mencoba melihat dari aspek lain yakni mekanisme Corporate governance 

sebagai variabel yang diduga dapat mempengaruhi praktik perataan laba. 

Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang kegiatan 

utamanya mengolah sumber daya menjadi barang jadi melalui proses 

pabrikasi. Perusahaan manufaktur sebagai perusahaan industri yang cukup 

besar dapat mempunyai peluang yang besar dalam memberikan kesempatan 

bagi para pelaku pasar atau investor untuk menanamkan modalnya. Hal ini 

menjadikan perusahaan manufaktur selalu mendapatkan perhatian dan 

sorotan dari para pelaku pasar, sehingga penulis berasumsi bahwa tidak 

menutup kemungkinan terdapat indikasi manajemen dari beberapa 

perusahaan manufaktur yang melakukan praktik perataan laba, oleh karena 

itu perlu adanya penelitian lebih lanjut khusus untuk perusahaan industri 

manufaktur. Penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba penting untuk dilakukan terutama pada perusahaan 

manufaktur, oleh karena itu penulis mengambil judul “Pengaruh 

Profitabilitas, Size Perusahaan, dan Komisaris Independen terhadap 

Praktik Perataan Laba (Income Smoothing) pada Perusahaan 

Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2009”. 

1.2 Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Apakah profitabilitas, size perusahaan dan komisaris independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap praktik perataan laba (income 

smoothing) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap praktik perataan laba (income 

smoothing) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia? 

3. Apakah size perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba 

(income smoothing) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia? 

4. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap praktik perataan 

laba (income smoothing) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 

tujuan penelitian ini adalah :  

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas, size perusahaan, dan komisaris 

independen secara bersama-sama terhadap praktik perataan laba (income 

smoothing) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 

2. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap praktik perataan laba 

(income smoothing) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 
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3. Mengetahui pengaruh size perusahaan terhadap praktik perataan laba 

(income smoothing) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

4. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap praktik perataan 

laba (income smoothing) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek 

Indonesia. 

 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada 

perkembangan teori akuntansi dan dapat menambah khasanah yang 

baru dari penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik perataan laba serta sebagai bahan referensi dan 

bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Harapan penulis, penelitian ini akan bermanfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, antara lain: 

a.  Bagi investor dan masyarakat 

Bagi investor dan masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan tentang praktik perataan laba sehingga 
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mereka dapat lebih berhati-hati dalam mempertimbangkan keputusan 

bisnis yang akan mereka ambil. 

b.  Bagi BAPEPAM 

Bagi BAPEPAM, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan dalam mengawasi perdagangan saham di 

pasar modal serta dapat menjadi acuan di dalam membuat suatu 

peraturan atau kebijakan yang diperlukan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Teori  

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

Income Smoothing (perataan laba) terkait dengan pendekatan teori 

keagenan sebagai based theory. Hubungan agency ini muncul ketika salah 

satu pihak (principal) memberikan suatu amanah kepada pihak lain (agent) 

untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal dan melaksanakan 

tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Kontrak 

kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kontrak kerja antara 

pemilik modal dengan manajer perusahaan. Pemilik modal adalah sebagai 

principal dan manajer perusahaan sebagai agent. 

Menurut Govindarajan dalam Budiasih (2007:3) menyatakan 

bahwa 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. Pertentangan kepentingan 

yang dapat terjadi salah satunya karena pemilik atau pemegang saham 

ingin tercapainya tingkat profitabilitas yang selalu meningkat dan 

memaksimumkan kemakmurannya sedangkan agent juga ingin 

memaksimalkan kemakmurannya sendiri melalui kontrak kompensasi. 
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Masalah keagenan juga akan terjadi jika antara manajemen (agent) 

dan pemilik perusahaan (principal) mempunyai sikap atau pandangan yang 

berbeda terhadap risiko. Prinsip pengambilan keputusan oleh manajer 

adalah bahwa manajer harus memilih tindakan-tindakan yang dapat 

memaksimalkan kekayaan pemilik, namun informasi yang lebih cepat dan 

lebih banyak dimiliki oleh manajer, sehingga dapat memicu untuk 

melakukan tindakan yang sesuai dengan keinginan dan kepentingan untuk 

memaksimumkan utility-nya (Mursalim, 2005:197). 

2.1.2 Positive Accounting Theory 

Belkaoui (2007:189) menjelaskan ada tiga hipotesis yang 

diaplikasikan untuk melakukan prediksi dalam positive accounting theory 

mengenai motivasi manajemen melakukan pengelolaan laba. Tiga 

hipotesis yang dijelaskannya adalah sebagai berikut: 

1. Hipotesis biaya politik (political cost hypothesis) berpendapat bahwa 

perusahaan yang berukuran besar kemungkinan besar akan memilih 

metode akuntansi untuk menurunkan laporan laba berjalan. 

2. Hipotesis rencana bonus (bonus plan hypothesis) berpendapat bahwa 

manajer perusahaan dengan rencana bonus kemungkinan besar 

menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laporan laba 

berjalan. Tindakan itu mungkin akan meningkatkan persenatse nilai 

bonus jika tidak terdapat penyesuaian terhadap metode terpiliih. 

3. Hipotesis ekuitas utang (debt covenant hypothesis) berpendapat bahwa 

semakin tinggi utang ekuitas perusahaan, sama dengan semakin 
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ketatnya perusahaan terhadap batasan-batasan yang terdapat di dalam 

perjanjian utang dan semakin besar kesempatan atas pelanggaran 

perjanjian maka semakin besar kemungkinan bahwa para manajer 

menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan laba. 

2.1.3 Perataan Laba (Income Smoothing) 

Menurut Beidelman dalam Chariri (2007:370) bahwa perataan laba 

yang dilaporkan dapat didefinisikan sebagai usaha yang disengaja untuk 

meratakan atau memfluktuasikan tingkat laba sehingga pada saat sekarang 

dipandang normal bagi perusahaan. Perataan laba menunjukkan suatu 

usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi variasi abnormal laba 

dalam batas-batas yang diijinkan dalam praktik akuntansi dan prinsip 

manajemen yang wajar. Assih dkk dalam Budiasih (2007:4) menyatakan 

perataan laba adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk 

mengurangi variabilitas laba yang dilaporkan agar dapat mengurangi risiko 

pasar atas saham dan dapat meningkatkan harga saham perusahaan. 

Perataan laba merupakan suatu proses yang dilakukan oleh para 

manajer supaya bagaimana laba yang akan dilaporkan keliahatan stabil 

dari tahun ke tahun, dalam artian tidak mengalami kenaikan yang sangat 

pesat sekali, tapi juga tidak mengalami penurunan yang sangat tajam 

sekali. Dilakukannya tindakan perataan laba oleh para manajer perusahaan 

ditujukan karena sengaja untuk membuat laba yang dilaporkan dapat 

terlihat stabil dari tahun ke tahun supaya dapat menguntungkan perusahaan 

serta para manajer sendiri tentunya, karena dengan meratakan laba maka 
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para investor akan memandang bahwa dengan keadaan kestabilan 

perusahaan tersebut maka akan mengurangi resiko dalam penanaman 

sahamnya sehingga untuk prospek kedepannya akan lebih menjanjikan dan 

menguntungkan dimasa sekarang maupun dimasa mendatang. 

Tindakan perataan laba salah satunya ditujukan karena sengaja 

untuk membuat laba yang dilaporkan dapat terlihat stabil dari tahun ke 

tahun supaya kelihatan lebih menarik, karena dengan meratakan laba maka 

para investor akan memandang bahwa dengan keadaan kestabilan 

perusahaan tersebut maka akan mengurangi resiko dalam penanaman 

sahamnya sehingga untuk prospek ke depannya akan lebih menjanjikan 

dan menguntungkan dimasa sekarang dan masa mendatang. Penjelasan di 

atas dapat dipahami bahwa perataan laba adalah sarana untuk mengurangi 

fluktuasi laba yang ada dari tahun ke tahun baik dengan metode akuntansi 

tertentu maupun dengan melakukan transaksi riil oleh manajemen 

perusahaan supaya laba terlihat lebih stabil sehingga menarik pihak ekstern 

perusahaan untuk bekerja sama dengan perusahaan tersebut. 

2.1.4 Motivasi Perataan Laba 

Menurut Heyworth dalam Belkaoui (2007:193) menyatakan bahwa 

motivasi yang mendorong dilakukannya perataan laba adalah untuk 

memperbaiki hubungan dengan kreditor, investor, dan karyawan, serta 

meratakan siklus bisnis melalui proses psikologis. Sementara itu, 

Beidelman dalam Belkaoui (2007:193) menyatakan bahwa ada dua alasan 

yang digunakan manajemen untuk melakukan income smoothing. Pendapat 
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pertama berdasar pada asumsi bahwa suatu aliran laba yang stabil dapat 

mendukung tingkat dividen yang lebih tinggi dibandingkan suatu aliran 

laba yang berfluktuasi. Praktik perataan laba diharapkan memberikan 

pengaruh yang menguntungkan bagi nilai saham perusahaan karena risiko 

perusahaan dapat dikurangi. Argumen kedua berkaitan dengan upaya 

meratakan kemampuan untuk mengantisipasi pola fluktuasi laba periodik 

dan kemungkinan mengurangi korelasi pengembalian yang diharapkan dari 

perusahaan dengan pengembalian portofolio pasar. 

Menurut Heyworth dalam Istianah (2006:4) menyatakan bahwa 

praktik perataan laba dilakukan untuk (1) mengurangi beban pajak, (2) 

menambah atau meningkatkan kepercayaan investor karena biasanya 

investor menganggap bahwa kestabilan laba akan berdampak pada 

kestabilan kebijakan dividen, dan (3) menjaga hubungan baik antara 

manajemen dan pekerja (lebih tepatnya untuk mengurangi gejolak) karena 

jika perusahaan melaporkan laba yang kenaikannya cukup tajam 

menyebabkan mereka juga akan menuntut kenaikan upah/gaji. 

2.1.5 Dimensi Perataan Laba 

Dimensi perataan adalah alat yang digunakan untuk menyelesaikan 

perataan angka pendapatan (Belkaoui, 2007:195). Terdapat berbagai media 

atau dimensi yang digunakan untuk meratakan laba. Menurut Atmini 

dalam Suwito dan Herawaty (2005:137) tindakan perataan laba 

mempunyai dua tipe yaitu perataan laba yang dilakukan secara sengaja 

oleh manajemen dan perataan laba yang terjadi secara alami. Perataan laba 
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secara alami terjadi sebagai akibat dari proses menghasilkan suatu aliran 

laba yang merata, sementara perataan laba yang disengaja dapat terjadi 

akibat teknik perataan laba riil atau teknik perataan laba artifisial. Dascher 

dan Malcom dalam Belkaoui (2007:195) membedakan bentuk income 

smoothing menjadi dua : 

1. Real Smoothing, berkaitan dengan transaksi aktual yang dilakukan 

atau tidak dilakukan berdasarkan pada pengaruh perataan laba. 

2. Artificial Smoothing, berkaitan dengan prosedur akuntansi yang 

diterapkan untuk mengubah cost atau pendapatan dari satu periode ke 

periode yang lain. 

Menurut Barnea et. al. dalam Chariri dan Ghozali (2007:372) 

membedakan dimensi perataan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 

1. Perataan melalui adanya kejadian dan atau pengakuan peristiwa. 

Artinya manajemen dapat menentukan waktu terjadinya transaksi 

aktual sehingga pengaruh transaksi tersebut terhadap laba yang 

dilaporkan cenderung rata sepanjang waktu. 

2. Perataan melalui alokasi sepanjang periode. 

Atas dasar terjadinya dan diakuinya peristiwa tertentu, manajemen 

memiliki media pengendalian tertentu dalam penentuan laba pada 

periode yang terpengaruh oleh kuantifikasi peristiwa tersebut. 

3. Perataan melalui klasifikasi (classificatory smoothing) 
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Jika angka-angka dalam laporan laba rugi selain laba bersih 

merupakan obyek dari perataan laba, maka manajemen dapat dengan 

mudah mengklasifikasikan elemen-elemen dalam laporan laba rugi 

sehingga dapat mengurangi variasi laba setiap periodenya. 

2.1.6 Sasaran Perataan Laba 

Adapun yang dapat dijadikan sebagi sasaran praktik peratan laba 

adalah aktivitas-aktivitas yang dapat digunakan oleh manajemen untuk 

mempengaruhi aliran data atau informasi. Untuk menciptakan laporan 

keuangan yang sesuai dengan keinginan manajemen, manejer dapat 

memasukkan informasi yang akan datang kedalam laporan periode ini atau 

sebaliknya (Priyo, 2001 dalam Simbolon, 2010). 

Menurut Jin dan Machfoedz (1998) dalam Simbolon (2010), 

instrumen yang dapat digunakan dalam perataan laba antara lain adalah 

pendapatan, deviden, perubahan dalam kebijakan akuntansi, biaya pensiun, 

pos luar biasa, kredit pajak investasi, depresiasi dan biaya tetap, perubahan 

mata uang, klasifikasi akuntansi dan pencadangan. Foster (1986) dalam 

Simbolon (2010), mengklasifiksikan unsur-unsur laporan keuangan yang 

dijadikan dalam praktik perataan laba, yaitu; 

a. Unsur Penjualan  

1. Saat pembuatan faktur. Misalnya: penjualan yang sebenarnya untuk 

periode yang akan datang, tetapi pembuatan fakturnya dilakukan 

pada periode ini dan dilaporkan sebagai penjualan periode ini. 
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2. Pembuatan pesanan atau penjulan fiktif. 

3. Downgrading (penurunan) produk. Misalnya dengan cara 

mengklasifikasikan produk yang belum rusak ke dalam kelompok 

produk yang rusak dan selanjutnya dilaporkan telah terjual dengan 

harga yang lebih rendah dari harga yang sebenarnya. 

b. Unsur Biaya  

1. Memecah faktur. Misalnya faktur untuk sebuah pembelian/pesanan 

dipecah menjadi beberapa pembelian/pesanan dan selanjutnya 

dibuatkan beberapa faktur dengan tanggal berbeda kemudian 

dilaporkan dalam beberapa periode akuntansi. 

2. Mencatat prepayment (biaya dibayar di muka) sebagai biaya. 

Misalnya melaporkan biaya advertensi dibayar di muka untuk tahun 

depan sebagai biaya advertensi tahun ini. 

2.1.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perataan Laba 

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perataan 

laba telah banyak dilakukan, namun para peneliti belum mendapatkan 

kesepakatan mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan 

income smoothing. Menurut Budiasih (2007) faktor-faktor yang 

mempengaruhi praktik perataan laba antara adalah ukuran perusahaan, 

profitabilitas, dan Dividend Payout Ratio. Ukuran perusahaan berpengaruh 

positif signifikan terhadap praktik perataan laba, berarti perusahaan yang 

lebih besar cenderung melakukan income smoothing. 
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Perusahaan yang memiliki ROA yang lebih tinggi cenderung 

melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang lebih 

rendah karena perusahaan tahu akan kemampuan untuk mendapatkan laba 

pada masa mendatang sehingga memudahkan dalam menunda atau 

mempercepat laba (Assih dkk. dalam Budiasih, 2007). Dividend Payout 

Ratio berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba, perusahaan yang 

mempunyai Dividend Payout Ratio lebih tinggi cenderung melakukan 

perataan laba karena besar kecilnya dividen tergantung oleh besar kecilnya 

laba yang diperoleh perusahaan. 

Menurut Yusuf dan Soraya (2004:103) faktor-faktor yang 

mempengaruhi perataan laba adalah size perusahaan, profitabilitas, 

kelompok usaha, kebangsaan, harga saham, dividend payout ratio, 

perbedaan laba aktual dan laba normal, kebijakan akuntansi mengenai 

laba, kontrak hutang, dan leverage operasi. Lain halnya menurut Belkaoui 

(2007:194) faktor-faktor yang diasumsikan mempengaruhi perataan laba 

antara lain: 

1. Mekanisme pasar yang kompetitif, yang mengurangi jumlah pilihan 

yang tersedia bagi manajemen. 

2. Skema kompensasi manajemen, yang terhubung langsung dengan 

kinerja perusahaan. 

3. Ancaman penggantian manajemen. 



23 

 

 

Dalam penelitian ini menggunakan 3 faktor yang dapat mempengaruhi 

praktik perataan laba, antara lain profitabilitas, size perusahaan, dan 

komisaris independen. 

2.1.8 Profitabilitas 

Profitabilitas merupakan ukuran penting untuk menilai sehat atau 

tidaknya perusahaan yang mempengaruhi investor untuk membuat 

keputusan. (Suwito dan Herawaty, 2005:139). Perusahaan pada umumnya 

lebih mementingkan masalah profitabilitas daripada masalah laba, karena 

laba yang besar saja belum tentu merupakan ukuran bahwa perusahaan 

telah bekerja secara efektif dan efisien. Efisiensi baru dapat diketahui 

dengan membandingkan laba yang diperoleh tersebut dengan kekayaan 

atau modal yang digunakan untuk menghasikan laba tersebut. Perusahaan 

sebaiknya tidak hanya lebih memperhatikan masalah bagaimana usaha 

untuk memperbesar labanya saja, tetapi juga yang lebih penting adalah 

bagaimana usaha untuk meningkatkan profitabilitasnya sehingga 

perusahaan biasanya lebih diarahkan untuk mendapatkan titik profitabilitas 

maksimal dan bukan laba maksimal. 

Macam-macam rasio profitabilitas, diantaranya sebagai berikut: 

1. Margin laba atas penjualan (Profit Margin on Sale) 

Profit margin menghitung tingkat kemampuan suatu 

perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. 

Rasio ini dapat diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan 
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menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) pada periode tertentu (Hanafi 

dan Halim, 2009:83). Rasio ini dirumuskan sebagai berikut: 

NPM = 
laba bersih setelah pajak

penjualan
 ×100% (dalam %) 

Profit margin yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan 

mampu menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. 

Margin laba yang rendah akan mengindikasikan adanya masalah 

operasional, perusahaan dengan margin laba yang rendah mungkin 

akan mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi atas investasi 

pemegang sahamnya karena penggunaan leverage keuangan (Brigham 

dan Houston, 2006:107).  

2. Pengembalian atas total aktiva (Return on Asset) 

Return on Asset (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan 

untuk menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aktiva tertentu. 

Menurut Hanafi dan Halim (2009:84) Return on Asset (ROA) juga 

sering disebut sebagai Return on Investment (ROI). Rasio ini dihitung 

dengan membagi laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aktiva.  

ROA= 
laba bersih setelah pajak

total aktiva
 ×100% dalam %  

ROA yang tinggi menunjukkan efisiensi manajemen aktiva. 

ROA yang rendah disebabkan oleh: (1) kemampuan untuk 

menghasilkan laba perusahaan yang rendah ditambah, (2) biaya bunga 

yang tinggi yang dikarenakan oleh penggunaan utangnya di atas rata-
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rata, dimana keduanya menyebabkan laba bersih menjadi relatif 

rendah (Brigham dan Houston, 2006:109). 

3. Pengembalian atas ekuitas saham biasa (Return on Equity) 

Rasio laba bersih terhadap ekuitas saham biasa mengukur 

pengembalian atas ekuitas saham biasa atau tingkat pengembalian atas 

investasi pemegang saham (Brigham dan Houston, 2001:91). Rasio ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

ROE= 
laba bersih setelah pajak
ekuitas pemegang saham

×100% (dalam %) 

Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini yang diproksikan 

dengan Return on Equity (ROE). Hanafi (2009) menyebutkan bahwa 

Return on Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu yang 

merupakan ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham 

diduga mempengaruhi tindakan perataan laba. ROE sering kali menjadi 

rasio pertimbangan investor dalam memilih beberapa pilihan untuk 

berinvestasi. ROE ini merupakan bagian dari keuntungan (return) dalam 

berinvestasi. Profitabilitas dalam penelitian ini yang diduga mempengaruhi 

perataan laba diproksikan dengan Return on Equity (ROE). Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Li-Jung dan Chien-Wen 

(2007) yang menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan yang yang 

diproksikan dengan Return on Equity (ROE) dapat mempengaruhi 

kecenderungan perusahaan melakukan praktik perataan laba. 
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2.1.9 Size (Ukuran) Perusahaan 

Size (ukuran) perusahaan adalah suatu skala dimana dapat 

diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara 

lain: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain (Suwito dan 

Herawaty, 2005:138). Ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi tiga 

kriteria yaitu perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah 

(medium firm), dan perusahaan kecil (small firm). Total aktiva sebagai 

ukuran suatu perusahaan, meliputi seluruh aktiva lancar dan aktiva tetap 

yang dimiliki. Ukuran perusahaan tersebut merupakan karakteristik suatu 

perusahaan dalam hubungannya dengan struktur perusahaan. 

Brigham dan Houston (2001:119) mendefinisikan ukuran 

perusahaan sebagai rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang 

bersangkutan sampai beberapa tahun, ukuran perusahaan merupakan 

karakteristik suatu perusahaan dalam hubungannya dengan struktur 

perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin besar 

kecenderungan perusahaan melakukan perataan laba, karena akan semakin 

besar pula perhatian dan pengawasan dari pemerintah maupun masyarakat 

umum. Perhatian investor terhadap perusahaan yang besar disebabkan oleh 

adanya peluang yang menguntungkan untuk mengembangkan dana yang 

mereka miliki terhadap perusahaan tersebut, sedangkan perhatian 

pemerintah pada perusahaan yang besar tertuju pada pembayaran pajak 

yang diharapkan berjumlah yang besar. 
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Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan total aktiva perusahaan. Menurut IAI (2004:14) total aktiva 

adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat 

dari transaksi masa lalu dan diharapkan dapat memberikan manfaat 

ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang. Total aktiva itu 

sendiri merupakan gabungan atau jumlah dari aktiva lancar dan aktiva 

tetap. Perusahaan yang memiliki jumlah aktiva yang besar akan lebih 

diperhatikan oleh investor, kreditur, pemerintah, dan pihak lainnya. 

 

2.1.10 Komisaris Independen 

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Code of Good 

Corporate Governance) tahun 2006 menyebutkan bahwa Dewan 

Komisaris dapat terdiri dari Komisaris yang tidak berasal dari pihak 

terafiliasi yang dikenal sebagai Komisaris Independen. Namun bagi 

Perseroan Terbuka, terdapat kewajiban untuk memiliki Komisaris 

Independen dengan komposisi sekurang-kurangnya 30% (tigapuluh 

persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Yang dimaksud dengan 

terafiliasi adalah pihak yang mempunyai hubungan bisnis dan 

kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Mantan 

anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terafiliasi serta karyawan 

perusahaan, untuk jangka waktu tertentu termasuk kategori terafiliasi. 
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Berdasarkan Surat keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 

NOMOR: Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang 

Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang 

Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, mensyaratkan kewajiban setiap 

calon emiten yang akan mencatatkan saham di bursa efek untuk 

mendudukkan Komisaris Independen di jajaran Dewan Komisaris. 

Peraturan Bapepam IX.I.5 juga mendefinisikan bahwa yang dimaksud 

dengan Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari luar 

emiten atau perusahaan publik, tidak mempunyai saham baik langsung 

maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik, tidak 

mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, 

komisaris, atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik, 

dan tidak memiliki hubungan usaha baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan 

publik. 

Proporsi jumlah komisaris independen harus diatur sedemikian 

rupa agar dapat menjalankan fungsinya secara efisien dan efektif. 

Setidaknya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris harus merupakan 

komisaris independen dalam rangka meningkatkan efektivitas dan 

transparansi atas pertimbangan-pertimbangan komisaris. Keberadaan 

komisaris independen harus independen dari direksi dan pemegang saham 

pengendali dan tidak memiliki kepentingan yang dapat mempengaruhi 

profesionalitas mereka untuk menjalankan kewajiban secara adil atas nama 
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perusahaan dan untuk menjaga agar kepentingan pemilik saham minoritas 

tidak terabaikan. Oleh sebab itu, BEI menentukan perlunya komisaris 

independen yang berfungsi sama seperti komisaris lainnya tetapi 

diharapkan dapat mewakili kepentingan pemegang saham minoritas. 

Kebutuhan akan adanya komisaris independen ini terutama timbul akibat 

adanya kenyataan bahwa sebagian besar perusahaan tercatat pada BEI 

masih memiliki komposisi pemilik mayoritas yang dapat mengendalikan 

pemilihan direksi dan komisaris dalam RUPS. 

Farma dan Jensen (1983) dalam Ujiantho (2007) menyatakan 

bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam 

perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi 

kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. 

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan 

fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang good corporate 

governance. 

Adapun persyaratan menjadi komisaris independen antara lain: 

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham 

pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

2. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direktur dan/atau komisaris 

lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan. 

3. Tidak merangkap jabatan sebagai direktur pada perusahaan lainnya 

yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan. 



30 

 

 

4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.  

5. Diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham 

yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam rapat 

umum pemegang saham. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Studi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terhadap 

praktik perataan laba, telah menarik banyak peneliti, dimana hasil yang 

ditemukan menunjukkan adanya suatu perbedaan hasil penelitian yang satu 

dengan yang lainnya. Hasil-hasil penelitian terdahulu tentang praktik 

perataan laba beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya disajikan dalam 

tabel 2.1 sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu 

No. Judul Penelitian Peneliti Tahun Hasil Penelitian 
1. Market Perception 

of Income 
Smoothing 
Practices 

1. Khairul Anuar 
2. Wan Adibah 
3. Muhd Kamil 

Ibrahim 
 

2000 Perusahaan yang lebih kecil 
mempunyai kecenderungan yang 
besar untuk melakukan perataan 
laba. 
Tidak ada pengaruh yang signifikan 
antara nilai perusahaan terhadap 
praktik perataan laba. 

2. Analisis Faktor-
Faktor yang 
Berpengaruh 
Terhadap Perataan 
Laba (Income 
Smoothing) pada 
Perusahaan Go 
Public 

1. Juniarti 
2. Corolina 

2005 Ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap perataan 
laba. 
Profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap perataan laba. 
Sektor idustri berpengaruh terhadap 
perataan laba. 

3. Faktor-Faktor 
yang 
Mempengaruhi 
Praktik Perataan 

Igan Budiasih 2007 Ukuran perusahaan berpengaruh 
positif terhadap perataan laba. 
Profitabilitas berpengaruh positif 
terhadap perataan laba. 
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Laba Financial leverage tidak  
berpengaruh positif terhadap 
perataan laba. 
Dividend Payout Ratio 
berpengaruh positif terhadap 
perataan laba. 

4. Praktik Perataan 
Laba Sektor 
Industri 
Perbankan dan 
Lembaga 
Keuangan 
Lainnya dan 
Faktor yang 
Mempengaruhinya 

Masodah 2007 Size perusahaan tidak berpengaruh 
terhadap perataan laba. 
Bonus plan tidak berpengaruh 
terhadap perataan laba. 
Debt to Equity Ratio berpengaruh 
terhadap perataan laba. 
Profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap perataan laba. 

5. Faktor-faktor yang 
Memengaruhi 
Tindakan Income 
Smoothing pada 
Perusahaan Publik 

Sukirman 2007 Profitabilitas berpengaruh terhadap 
perataan laba. 
Debt to equity ratio tidak 
berpengaruh terhadap perataan 
laba. 
Deviden pay out ratio tidak 
berpengaruh terhadap perataan laba 

6. Relationship 
between Income 
Smoothing and 
Company 
Profitability: An 
Empirical Study 

1. Tseng Li-Jung 
2.  Lai Chien-

Wen 

2007 Profitabilitas berpengaruh negatif 
terhadap perataan laba. 
Degree of Debt tidak berpengaruh 
terhadap perataan laba. 
Dividend Payout Ratio tidak 
berpengaruh terhadap perataan 
laba. 
Size perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap perataan laba. 

7. Pengaruh Struktur 
Corporate 
Governance 
terhadap Tindakan 
Perataan Laba 

Ummi Latifah 2009 Proporsi komisaris independen 
berpengaruh negatif terhadap 
tindakan perataan laba. 
Kepemilikan institusional 
berpengaruh negatif terhadap 
tindakan perataan laba. 
Komite audit berpengaruh negatif 
terhadap tindakan perataan laba. 
Kualitas audit berpengaruh negatif 
terhadap tindakan perataan laba.  
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2.3 Kerangka Berpikir 

Era globalisasi mengharuskan suatu perusahaan untuk dapat 

menampilkan dirinya menjadi yang terbaik dalam persaingan di dunia 

global usaha dan tetap bertahan di antara banyaknya tantangan dan semakin 

ketatnya persaingan yang ada. Seiring dengan perkembangan teknologi 

informasi saat ini, semakin mempermudah proses pencarian informasi untuk 

pengambilan keputusan. Penilaian perusahaan oleh investor biasanya 

dilakukan dengan merujuk pada informasi dan laporan keuangan 

perusahaan. 

Seluruh bagian laporan keuangan pada dasarnya merupakan bagian 

penting yang saling melengkapi namun pada praktiknya yang menjadi fokus 

perhatian adalah informasi laba yang terdapat pada laporan laba rugi 

(Purwanto dalam Sukirman 2007:126). Informasi mengenai laba tersebut 

dapat digunakan untuk menilai kinerja manajemen, dan dapat juga untuk 

menaksir risiko dalam berinvestasi dalam suatu perusahaan. Perhatian 

investor yang sering memusatkan perhatiannya pada informasi laba tanpa 

memperhatikan prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi 

laba tersebut akan dapat mendorong manajemen perusahaan untuk 

melakukan tindakan perataan laba. Banyak faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tindakan perataan laba. Penelitian ini menguji tiga faktor 

yang diduga dapat mempengaruhi praktik perataan laba, antara lain: 

profitabilitas, size perusahaan, dan komisaris independen. 
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Menurut Suwito dan Herawaty (2005:139) profitabilitas merupakan 

ukuran penting untuk menilai sehat atau tidaknya perusahaan yang 

mempengaruhi investor untuk membuat keputusan. Profitabilitas perusahaan 

merupakan salah satu faktor yang diduga mempengaruhi tindakan perataan 

laba. Investor sering memusatkan perhatiannya pada profitabilitas dari 

perusahaan yang akan mereka jadikan ladang investasi, apabila profitabilitas 

perusahaan tinggi mereka akan cenderung untuk menginvestasikan dana 

yang mereka miliki pada perusahaan tersebut, karena mereka menganggap 

perusahaan itu mempunyai kemampuan yang bagus dalam memperoleh 

laba, oleh karena itu profitabilitas merupakan hal yang sangat penting bagi 

suatu perusahaan. Sebagaimana menurut Hanafi dan Halim (2009:76) yang 

menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio yang melihat 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Return On Equity (ROE) 

merupakan salah satu rasio yang dapat digunakan untuk mengukur 

profitabilitas suatu perusahaan. 

Profitabilitas perusahaan yang diproksikan dengan Return on Equity 

(ROE) diduga mempengaruhi tindakan perataan laba. Perusahaan yang 

memiliki Return on Equity (ROE) yang lebih rendah mempunyai 

kecenderungan untuk melakukan praktik perataan laba dari pada perusahaan 

yang memiliki Return on Equity (ROE) yang lebih tinggi. Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Li-Jung dan Chien-Wen (2007) 

yang menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih 

rendah cenderung melakukan tindakan perataan laba dibandingkan dengan 
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perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih tinggi. Fluktuasi yang 

lebih banyak pada pelaporan laba, mempunyai kemungkinan lebih besar 

terjadi pada perusahaan yang tingkat profitabilitasnya rendah. 

Secara logis, perusahaan yang profitabilitasnya rendah akan dituntut 

untuk melakukan pengelolaan laba perusahaan agar para investor yang 

sudah menanamkan modalnya tidak berpindah haluan pada perusahaan lain. 

Hal tersebut dapat mempengaruhi manajemen untuk membuat tampilan laba 

menjadi lebih stabil. Perusahaan yang profitabilitasnya rendah juga 

mempunyai kekhawatiran yang lebih besar jika perusahaan tidak akan 

memperoleh laba yang relatif stabil untuk periode yang akan datang, maka 

dari itu perusahaan tersebut akan cenderung untuk melakukan praktik 

perataan laba. 

Size (ukuran) perusahaan juga merupakan faktor yang diduga dapat 

mempengaruhi praktik perataan laba. Size perusahaan pada penelitian ini 

diproksikan dengan total aktiva perusahaan. Perusahaan yang semakin 

besar, maka akan semakin besar pula kecenderungan untuk melakukan 

tindakan perataan laba. Sebaliknya perusahaan yang lebih kecil, maka akan 

lebih kecil pula kecenderungan untuk melakukan tindakan perataan laba. 

Sebagaimana hasil penelitian Anuar et. al. (2000) yang menunjukkan bahwa 

ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Albretch 

dan Richardson dalam Suwito dan Herawaty (2005) menemukan bukti 

bahwa perusahaan yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar 

pula untuk melakukan perataan laba dibandingkan dengan perusahaan yang 
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lebih kecil karena perusahaan yang besar dipandang dengan lebih kritis oleh 

para investor. Hasil penelitian terkait lainnya juga dikemukakan oleh 

Budiasih (2007) yang telah membuktikan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh positif signifikan terhadap praktik perataan laba. 

Perusahaan yang ukurannya besar tidak hanya memperoleh perhatian 

dari para investor, akan tetapi mendapat perhatian juga dari pemerintah dan 

masyarakat umum. Hal ini menuntut manajemen untuk mempertahankan 

reputasi perusahaannya, maka dari itu perusahaan yang besar lebih 

cenderung meratakan labanya agar laba yang dilaporkan tidak fluktuatif. 

Perusahaan besar mendapat perhatian dari pemerintah dalam hal 

pembayaran pajak, karena perusahaan akan memberikan kontribusi yang 

cukup besar bagi penerimaan kas negara. 

Faktor lain yang diduga mempengaruhi income smoothing adalah 

komisaris independen. Menurut pedoman tentang komisaris independen 

yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 

menyatakan bahwa komisaris independen merupakan anggota dewan 

komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris 

lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis 

atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk 

bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan 

perusahaan. Komposisi dewan komisaris haruslah sedemikian rupa guna 

mencapai pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Setidaknya 30% 

dari anggota dewan komisaris yang ada, haruslah merupakan komisaris 
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independen dalam meningkatkan efektifitas dan transparansi atas 

pertimbangan-pertimbangan komisaris. 

Proporsi dewan komisaris independen yang semakin tinggi maka 

akan semakin kecil pengelolaan laba yang oportunis. Sebaliknya, semakin 

rendah proporsi komisaris independen, akan semakin besar pengelolaan laba 

yang oportunis. Keberadaan dewan komisaris independen yang benar-benar 

independen dari direksi dan pemegang saham diharapkan akan dapat 

memperkecil kemungkinan manajemen untuk melakukan praktik perataan 

laba. Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2009) yang 

menyatakan bahwa tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan akan 

menurun seiring dengan peningkatan pengalaman dan keahlian anggota 

dewan komisaris independen. Hal ini membuktikan bahwa proporsi dewan 

komisaris independen berpengaruh secara negatif terhadap tindakan 

perataan laba. 

Hasil penelitian lainnya adalah dikemukakan oleh Nasution dan 

Setiawan (2007) yang telah membuktikan bahwa struktur corporate 

governance yang di proksikan dengan proporsi dewan komisaris independen 

berpengaruh secara negatif terhadap tindakan manajemen laba. Hal tersebut 

disebabkan karena dengan semakin banyaknya anggota komisaris 

independen dalam suatu perusahaan maka proses pengawasan yang 

dilakukan oleh komisaris independen akan semakin berkualitas pula dengan 

banyaknya pihak independen dalam suatu perusahaan yang menuntut 

adanya transparansi dalam pelaporan keuangan suatu perusahaan. 
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Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kerangka berfikir dari penelitian 

ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir 

 

 

(X1) 

Profitabilitas 

[ROE] 

(X2) 

Size Perusahaan 

[Log total aktiva] 

(X3) 
Proporsi 

Komisaris 
Independen 

(Y) 

Perataan 

Laba 



38 

 

 

2.4 .Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut di atas, maka perumusan 

hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1  :  Profitabilitas, size perusahaan, dan komisaris independen secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap praktik perataan laba (income 

smoothing). 

H2  : Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba 

(income smoothing). 

H3  : Size (ukuran) perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik 

perataan laba (income smoothing). 

H4    : Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap praktik perataan 

laba (income smoothing). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan pengamatan selama 4 

tahun secara beturut-turut yakni tahun 2006-2009. Periode ini dipilih karena 

laporan keuangan periode tersebut dianggap masih laporan terbaru, karena 

laporan keuangan tahun 2010 masih dalam bentuk laporan kuartalan. Hal ini 

juga dapat mendukung dalam perhitungan indeks Eckel yang akan 

digunakan untuk menentukan status perusahaan yang termasuk sebagai 

perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba yang 

membutuhkan data periodik yang sifatnya berurutan (time series). 

3.2.Sampel Penelitian 

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

purposive sampling yakni teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria 

tertentu yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian yang sedang 

dilakukan. Teknik pengambilan sampel dengan purposive sampling ini 

dilakukan berdasarkan pertimbangan agar peneliti dapat memperoleh 

sumber data yang tepat dan sesuai dengan variabel yang diteliti. Adapun 

kriteria pengambilan sampel yang akan digunakan yaitu: 
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1.   Perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 

pengamatan tahun 2006 sampai tahun 2009 secara berturut-turut. 

2.  Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember selama 

periode pengamatan tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. 

3.   Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan tahun 

2006-2009 karena penelitian ini bermaksud untuk melihat praktik 

perataan laba. 

4.   Perusahaan mengungkapkan data yang lengkap dalam laporan keuangan 

terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. 

3.1.Variabel Penelitian 

3.1.1Variabel Terikat (Y) 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah praktik perataan laba 

(income smoothing) yang diberi simbol Y. Definisi perataan laba (income 

smoothing) adalah sarana untuk mengurangi fluktuasi laba yang ada dari 

tahun ke tahun baik dengan metode akuntansi tertentu maupun dengan 

melakukan transaksi riil oleh manajemen perusahaan agar laba terlihat 

lebih stabil sehingga menarik pihak ekstern perusahaan untuk bekerja sama 

dengan perusahaan tersebut. Variabel income smoothing ini dihitung 

dengan menggunakan indeks Eckel seperti yang digunakan dalam Li-Jung 

dan Chien-Wen (2007). 
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Alasan penggunaan indeks Eckel untuk mengetahui suatu 

perusahaan termasuk dalam kategori perata laba dan bukan perata laba 

menurut Ashari et. al. (1994) dalam Khafid dkk (2002) yaitu: 

1) Objektif dan berdasarkan pada statistik dan permasalahan yang jelas 

antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba. 

2) Mengukur terjadinya tindakan perataan laba tanpa memaksa prediksi 

pendapatan, pembuatan model dari laba yang diharapkan, pengujian 

biaya, atau pertimbangan yang subjektif. 

3) Mengukur perataan laba dengan menjumlahkan pengaruh dari 

beberapa variabel perata laba yang potensial dan menyelidiki pola dari 

perilaku perataan laba sebelum periode waktu tertentu. 

Indeks Eckel menggunakan Coefficient Variation (CV) variabel 

penghasilan dan variabel penjualan bersih, yang dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Indeks Perataan Laba = 
∆
∆

 

Income =  Laba bersih setelah pajak tiap tahun 

Sales =  Total penjualan tiap tahun 

∆         =  Perubahan laba (income) dalam suatu periode 

∆        =  Perubahan penjualan (sales) dalam suatu periode 

CV    = Koefisien variasi dari variabel yaitu standar deviasi dibagi dengan 

nilai yang diharapkan. 

CV I   =  Koefisien variasi untuk perubahan laba (income) 
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CV S  =  Koefisien variasi untuk perubahan penjualan (sales) 

Dimana CV S atau CV I dapat dihitung sebagai berikut: 

CV S dan CV I = 
 桳

∆
 

∆   = Rata-rata perubahan laba (I) atau perubahan penjualan (S) antara 

tahun n dengan tahun n-1 selama periode pengamatan 

Apabila: CV ∆I < CV ∆S atau nilai indeks Eckel kurang dari 1 

(satu), maka perusahaan digolongkan sebagai perusahaan perata laba, 

apabila: CV ∆I ≥ CV ∆S atau nilai indeks Eckel lebih besar atau sama 

dengan 1 (satu), maka perusahaan tidak digolongkan sebagai perusahaan 

yang melakukan tindakan perataan laba. Income smoothing merupakan 

variabel dummy yang diberi simbol: 1= perusahaan melakukan praktik 

perataan laba dan 0= perusahaan tidak melakukan praktik perataan laba. 

3.1.1 Variabel Independen (X) 

Variabel independen dalam penelitian ini ada 3 yaitu: profitabilitas, 

size (ukuran) perusahaan, dan komisaris independen. 

3.1.1.1 Profitabilitas 

Rasio profitabilitas dalam penelitian ini adalah Return on Equity 

(ROE). Return on Equity (ROE) merupakan bagian dari keuntungan 

(return) dalam berinvestasi. Hanafi (2009) menyebutkan bahwa Return 

on Equity (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Ukuran 
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profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham ini diduga dapat 

mempengaruhi tindakan perataan laba. Seperti penelitian yang 

dilakukan Li-Jung dan Chien-Wen (2007) menyatakan bahwa 

profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE) 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba. ROE dihitung dengan 

rumus sebagai berikut: 

ROE = 
laba bersih setelah pajak

total ekuitas
×100 % (dalam %) 

3.1.1.2 Size (Ukuran) Perusahaan 

Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan pada total aktiva 

perusahaan. Total aktiva merupakan gabungan atau jumlah dari aktiva 

lancar dan aktiva tetap. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang 

besar akan lebih diperhatikan oleh investor, kreditur, pemerintah, dan 

pihak lainnya. Sebagaimana penelitian yang dilakukan Budiasih (2007) 

membuktikan bahwa size perusahaan yang diproksikan dengan total 

aktiva berpengaruh positif signifikan terhadap praktik perataan laba 

Nilai total aktiva yang cukup besar dihitung dengan melogaritmakannya 

dari total aktiva tersebut dengan tujuan untuk menyederhanakan nilai 

total aktiva, yang dirumuskan sebagai berikut: 

Size (ukuran) perusahaan =   Log total aktiva 

3.1.1.3 Komisaris Independen 

Komisaris independen dalam penelitian ini dihitung dengan 

proporsi jumlah komisaris independen, yaitu dengan membandingkan 
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antara jumlah anggota komisaris independen dengan jumlah seluruh 

anggota dewan komisaris dikalikan seratus persen (dalam persentase), 

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Latifah (2009) yang 

menyatakan bahwa tindakan kecurangan terhadap laporan keuangan 

akan menurun seiring dengan peningkatan pihak independen dalam 

suatu perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan 

keuangan, yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Komisaris Independen = 
Jumlah anggota komisaris independen

Jumlah seluruh dewan komisaris
×100% 

3.2 Teknik Pengambilan Data 

3.2.1 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 

yaitu data laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang 

diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD). Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Laba bersih tahun 2006-2009 

2. Penjualan tahun 2006-2009. 

3. Total aktiva tahun 2006-2009. 

4. Total ekuitas pemegang saham tahun 2006-2009. 

5. Total anggota komisaris independen tahun 2006-2009. 

6. Total seluruh dewan komisaris tahun 2006-2009. 
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3.2.2 Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode dokumentasi. Metode ini digunakan karena data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Arikunto 

(2006:158) mengemukakan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen 

yang artinya barang-barang tertulis. Penulis mengambil data berdasarkan 

dokumen-dokumen sumber seperti: Indonesian Capital Market Directory 

(ICMD) of manufacturing company period of 2006-2009, laporan 

keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang go public di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) secara berturut-turut tahun 2006-2009, buku literatur, 

jurnal referensi dan lain sebagainya. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah langkah selanjutnya setelah data yang 

diperoleh dari sampel yang diteliti sudah terkumpul. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

3.3.1 Analisis Deskriptif 

Statistik deskriptif ini menggambarkan profil data perusahaan 

sampel yang meliputi nilai rata-rata atau mean, nilai minimum, nilai 

maksimum, dan standar deviasi. Sebelumnya dilakukan dahulu pengujian 

dengan indeks Eckel untuk memisahkan perusahaan ke dalam kategori 

perusahaan perata laba dan bukan perata laba. Selanjutnya untuk 

menggambarkan variabel-variabel yang diteliti secara lebih rinci lagi agar 
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diperoleh gambaran yang menyeluruh ditetapkan kelas interval untuk 

masing-masing variabel. 

Adapun langkah-langkah dalam penetapan interval tiap variabel 

adalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan jumlah kelas interval sebanyak 3 kelas. 

2. Menghitung rentang kelas interval dengan cara nilai maksimum 

dikurangi nilai minimum, kemudian dibagi jumlah kelas interval. 

3. Rumus perhitungan rentang kelas interval adalah sebagai berikut: 

Rentang 
Nilai maksimum Nilai minimum

Jumlah kelas interval  

3.3.2 Analisis Inferensial 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi logistik yang dilakukan secara serentak terhadap ketiga 

variabel independen melalui program SPSS 16.00 for Windows. Tujuan 

dari analisis regresi logistik adalah untuk mengetahui apakah variabel-

variabel independen secara statistik berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen. Alasan digunakannya regresi logistik karena variabel 

dependen dalam penelitian ini berskala nominal dan tidak terlalu 

mempertimbangkan asumsi klasik (Yurianto dan Gudono, 2002). Ghozali 

(2006:261) menyatakan bahwa analisis regresi logistik tidak perlu asumsi 

normalitas data pada variabel bebasnya. 

Ada 3 langkah atau uji prasyarat yang digunakan dalam analisis 

regresi logistik, antara lain yaitu menilai kelayakan model regresi 
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(goodness of fit test), menilai keseluruhan model (overall model fit), dan 

menilai ketepatan klasifikasi regresi (overall classification table). 

1. Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test) 

Tahap ini digunakan untuk menguji apakah model regresi logit layak 

dipakai untuk menganalisa selanjutnya. Artinya bahwa model sudah 

baik dan dapat dilakukan proses analisis logit berikutnya. Dasar 

pengambilan keputusan ini menggunakan nilai Hosmer dan Lemeshow 

Goodness of Fit Test Statistic seperti yang diterapkan oleh Suwito dan 

Herawati (2005) yang mempunyai kriteria berikut:  

a) Apabila probabilitas (asymptotic significance) > 0,05 (alpha) atau 

chi-square hitung < chi-square tabel, maka Ho diterima atau tidak 

ada perdedaan nyata antara klasifikasi yang diamati. Hal ini berarti 

model regresi logit dapat dipakai untuk analisis berikutnya karena 

tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi 

dengan klasifikasi yang diamati. 

b) Apabila probabilitas (asymptotic significance) < 0,05 (alpha) atau 

chi-square hitung > chi-square tabel, maka Ho ditolak atau ada 

perbedaan nyata antara klasifikasi yang diamati. Artinya model 

regresi logit tidak layak digunakan untuk analisis berikutnya. 

2. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Untuk menilai keseluruhan model (overall model fit) ditunjukkan 

dengan likehood value (nilai -2LL), yaitu dengan cara 

membandingkan nilai -2LL (block number = 0) dengan -2LL pada 
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block number = 1, dimana model hanya memasukkan konstanta dan 

variabel independen. Apabila nilai -2LL block number = 0 lebih dari 

nilai -2LL pada block number = 1, berarti model regresi tersebut lebih 

baik. Hal ini didasarkan alasan bahwa kaidah likelihood pada regresi 

logit mirip dengan pengertian “sum of square error” pada model 

regresi, penurunan likelihood menunjukkan nilai yang semakin baik 

(Ghozali, 2006 : 128), sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan 

variabel independen tidak mengubah model regresi logistik. 

3. Menilai Ketepatan Klasifikasi Regresi (Overall Classification Table). 

Tujuan dari analisis Overall Classification Table adalah untuk melihat 

ketepatan dalam memprediksi tindakan di masa yang akan datang. 

Classification Table yang digunakan untuk menghitung nilai estimasi 

yang benar. Angka pada kolom merupakan nilai prediksi dari variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah perata laba dan bukan perata 

laba. Sedangkan baris menunjukkan nilai observasi yang 

sesungguhnya dari perata laba dan bukan perata laba. 

3.5.2.1  Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode 

statistik inferensial yang terdiri dari pengujian hipotesis secara simultan 

dan pengujian hipotesis secara parsial. 

1) Pengujian Hipotesis secara Simultan 
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Pengujian hipotesis secara simultan merupakan pengujian 

statistik dengan menggunakan regresi logistik yang dilakukan 

secara bersama-sama. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel dependen. Pada tahap ini dilakukan uji p-value 

dengan tingkat signifikansi (α) 0,05 dan dengan ketentuan sebagai 

berikut : 

a). Jika p-value < (α) 0,05 artinya bahwa variabel independen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. 

b). Jika p-value > (α) 0,05 artinya bahwa variabel independen 

secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel 

dependen. 

2) Pengujian Hipotesis secara Parsial 

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk menguji 

kemaknaan koefisiensi regresi parsial masing-masing variabel 

bebas dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai asymptotic 

significance (sig). Tujuan dari pengujian hipotesis secara parsial 

adalah untuk meyakinkan hasil yang diperoleh dari pengujian 

multivariate secara simultan. Pengujian hipotesis secara parsial 

dilakukan dengan cara melihat nilai asymptotic significance (sig). 

Apabila dari masing-masing variabel bebas terlihat nilai asymptotic 

significance (sig) < 0,05 yang berarti bahwa variabel bebas yang 
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dimaksud secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Apabila masing-masing variabel bebas terlihat bahwa nilai 

asymptotic significance (sig) > 0,05 berarti bahwa variabel bebas 

yang dimaksud secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel 

terikat. 

Model logit dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                        = 0 + 1 Profit + 2 Log Size + 3 Kom.In + e 

Dimana: 

P  = Probabilitas atau kemungkinan melakukan praktik    

perataan laba 

Profit  =  Profitabilitas 

LogSize =  Ukuran perusahaan 

Kom.In  =  Komisaris independen 

  =  Koefisien regresi logistik 

Ln  =  Log of odds 

e  =  Residual 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indoneisa (BEI) periode 2006-2009 yang dipilih melalui 

metode purposive sampling. Populasi penelitian yang diperoleh ada 133 

perusahaan, dan perusahaan yang layak untuk dijadikan sampel penelitian 

berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan berjumlah 19 perusahaan yang 

seleksi pengambilan sampelnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini: 

Tabel 4.1 Pengambilan Sampel 

Kriteria Sampel Jumlah 

1. Jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara 
berturut-turut selama periode pengamatan tahun 2006-2009 
 

2. Perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 
Desember tahun 2006-2009 

 

3. Perusahaan yang mengalami kerugian tahun 2006-2009 
 

4. Perusahaan yang tidak mengungkapkan variabel terkait secara 
lengkap tahun 2006-2009 

133 

 

(26) 

 

(39) 

 

(49) 

 

Total perusahaan yang memenuhi kriteria sampel penelitian 19 

 Sumber: Laporan keuangan BEI tahun 2006-2009 yang diolah. 
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Berdasarkan kriteria-kriteria pengambilan sampel yang telah 

ditentukan pada tabel 4.1 di atas, dapat diketahui jumlah perusahaan 

manufaktur yang memenuhi syarat sebagai sampel penelitian adalah 19 

perusahaan, atau 76 unit analisis (19 perusahaan x 4 tahun pengamatan). 

Adapun perusahaan-perusahaan yang terpilih menjadi sampel penelitian 

tersebut disajikan dalam tabel 4.2 berikut ini: 

Tabel 4.2 Sampel Penelitian 

No. Nama Perusahaan Kelompok 
1. Aqua Golden Mississippi Food and Beverages 
2. Argha Karya Prima Industry Plastics and Glass Products 

3. Bentoel Internasional 
Investama Tobacco Manufacturers 

4. Betonjaya Manunggal Metal and Allied Products 
5. Darya-Varia Laboratoria Pharmaceutical 
6. Eterindo Wahanatama Chemical and Allied Products 
7. Fajar Surya Wisesa Paper and Allied Product 
8. Fast Food Indonesia  Food and Beverages 

9. Indo Acidatama Apparel and Other Textile 
Products 

10. Indofood Sukses Makmur  Food and Beverages 
11. Indospring Automotive and Allied Product 
12. Intraco Penta Automotive and Allied Product 
13. Kimia Farma Pharmaceutical 
14. Metrodata Electronics Electronica and Office Equipment 
15. Mustika Ratu Consumer Goods 
16. Pyridam Farma Pharmaceutical 
17. Roda Vivatex Textile Mill Products 
18. Sumi Indo Kabel Cables 
19. Tempo Scan Pacific Pharmaceutical 

 Sumber: Data sekunder yang diolah 

Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel penelitian tersebut 

selanjutnya dapat diklasifikasikan berdasarkan subsektor perusahaan yang 
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terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Adapun hasil klasifikasi dari 

subsektor perusahaan tersebut disajikan dalam tabel 4.3 berikut ini: 

Tabel 4.3 Klasifikasi Sampel Penelitian Berdasarkan Subsektor 
Perusahaan 

 

No. Subsektor Perusahaan Jumlah Persentase (%) 
1. Apparel and Other Textile Products 1 5,26 
2. Automotive and Allied Product 2 10,53 
3. Cables 1 5,26 
4. Chemical and Allied Products 1 5,26 
5. Consumer Goods 1 5,26 
6. Electronica and Office Equipment 1 5,26 
7. Food and Beverages 3 15,79 
8. Metal and Allied Products 1 5,26 
9. Paper and Allied Products 1 5,26 
10. Pharmaceutical 4 21,05 
11. Plastics and Glass Products 1 5,26 
12. Textile Mill Products 1 5,26 
13. Tobacco Manufacturers 1 5,26 

Jumlah 19 100 
 Sumber: Data sekunder yang diolah 

Tabel 4.3 di atas memperlihatkan bahwa objek penelitian terbagi 

menjadi 13 subsektor perusahaan. Sektor Pharmaceutical mendominasi 

objek penelitian dengan persentase 21,05% yang berjumlah 4 dari 19 

perusahaan, kemudian diikuti oleh Food and Beverages dengan jumlah 3 

perusahaan atau 15,79%, Automotive and Allied Products dengan jumlah 2 

perusahaan atau 10,53%, dan untuk sektor Apparel and Other Textile 

Products, Cables, Chemical and Allied Products, Consumer Goods, 

Electronica and Office Equipment, Metal and Allied Products, Paper and 
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Allied Products, Plastics and Glass Products, Textile Mill Products, 

Tobacco Manufacturers, hanya menyumbang 1 perusahaan (5,26%).  

Perusahaan-perusahaan sampel penelitian tersebut kemudian 

dikelompokkan berdasarkan status sebagai perusahaan yang melakukan 

praktik perataan laba maupun perusahaan yang tidak melakukan praktik 

perataan laba sesuai perhitungan yang telah dilakukan dengan indeks Eckel. 

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian tersebut diuraikan lebih 

lanjut dalam deskripsi variabel penelitian. 

4.1.2 Deskripsi Variabel Penelitian 

4.1.2.1  Praktik Perataan Laba 

Deskripsi variabel penelitian ini diantaranya mengenai praktik 

perataan laba yang berisi tentang penjelasan gambaran perusahaan-

perusahaan sampel penelitian yang dikelompokkan berdasarkan status 

sebagai perusahaan yang melakukan praktik perataan laba dan perusahaan 

yang tidak melakukan praktik perataan laba yang dihitung berdasarkan 

indeks Eckel. Perusahaan yang berdasarkan perhitungan mempunyai 

indeks Eckel kurang dari 1, maka perusahaan tersebut tergolong sebagai 

perusahaan perata laba, sedangkan perusahaan yang berdasarkan 

perhitungan mempunyai indeks Eckel lebih dari atau sama dengan 1, maka 

perusahaan tersebut tergolong sebagai perusahaan bukan perata laba. 

Income smoothing merupakan variabel dummy yang diberi simbol: 1= 

perusahaan melakukan perataan laba dan 0= perusahaan tidak melakukan 
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perataan laba. Daftar mengenai perusahaan-perusahaan sampel tersebut 

yang tergolong sebagai perusahaan perata laba dan perusahaan bukan 

perata laba disajikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Daftar Perusahaan Sampel Berdasarkan Status 

No Nama Perusahaan Eckel Status Keterangann 

1. Aqua Golden Mississippi 0,58 1 Perata Laba 

2. Argha Karya Prima Industry 4,32 0 Bukan Perata Laba 

3. Bentoel Internasional 
Investama 1,33 0 Bukan Perata Laba 

4. Beton Jaya Manunggal 1,02 0 Bukan Perata Laba 

5. Darya-Varia Laboratoria 1,65 0 Bukan Perata Laba 

6. Eterindo Wahanatama 0,71 1 Perata Laba 

7. Fajar Surya Wisesa 1,45 0 Bukan Perata Laba 

8. Fast Food Indonesia  2,63 0 Bukan Perata Laba 

9. Indo Acidatama 0,86 1 Perata Laba 

10. Indofood Sukses Makmur  1,44 0 Bukan Perata Laba 

11. Indospring 1,25 0 Bukan Perata Laba 

12. Intraco Penta 0,53 1 Perata Laba 

13. Kimia Farma 0,92 1 Perata Laba 

14. Metrodata Electronics 1,09 0 Bukan Perata Laba 

15. Mustika Ratu 3,01 0 Bukan Perata Laba 

16. Pyridam Farma 2,44 0 Bukan Perata Laba 

17. Roda Vivatex 1,02 0 Bukan Perata Laba 

18. Sumi Indo Kabel 0,65 1 Perata Laba 

19. Tempo Scan Pacific 1,68 0 Bukan Perata Laba 
 Total Perusahaan Perata Laba:  6 Perusahaan atau 31,58% 
 Total Perusahaan Bukan Perata Laba: 13 Perusahaan atau 

68,42% 
Sumber: Laporan Keuangan BEI yang Diolah (Lampiran 13). 



56 

 

 

Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukkan hasil perhitungan 

indeks Eckel yang dilakukan untuk mengetahui jumlah perusahaan sampel 

yang melakukan praktik perataan laba dan perusahaan yang tidak 

melakukan praktik perataan laba. Hasil perhitungan indeks Eckel tersebut 

telah membuktikan bahwa masih terdapat kecenderungan adanya praktik 

perataan laba yang dilakukan perusahaan-perusahaan manufaktur yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang terindikasi 

melakukan praktik perataan laba dari 19 perusahaan manufaktur yang 

diteliti, terdapat 6 perusahaan atau 31,58% sedangkan sisanya 68,42% atau 

13 perusahaan tidak terindikasi melakukan praktik perataan laba. 

Terbuktinya perusahaan yang terindikasi melakukan praktik 

perataan laba itu seharusnya tidak boleh terjadi karena laporan keuangan 

hendaknya disusun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada 

perusahaan sehingga informasi yang terkandung didalam laporan keuangan 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan ketika dijadikan dasar pertimbangan 

untuk pengambilan sebuah keputusan bisnis. Pengujian statistik deskriptif 

juga dilakukan terhadap variabel profitabilitas (diproksikan dengan return 

on equity), size perusahaan, dan proporsi komisaris independen yang terdiri 

nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi. 
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4.1.2.2  Profitabilitas (Return on Equity/ ROE) 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio laba bersih setelah pajak 

terhadap penyertaan modal saham sendiri. Deskripsi profitabilitas (Return 

on Equity/ ROE) dapat dilihat pada tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Deskripsi Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Tahun 2006-
2009 

 

No. Kode 
Perusahaan 

ROE (%) Rata-rata 
(%) 2006 2007 2008 2009 

1. AQUA 10,92 12,99 14,16 14,60 13,17 

2. AKPI   2,44   3,55   9,30 12,20   6,87 

3. RMBA 12,22 15,76 13,82 1,43 10,81 

4. BTON 3,19 25,52 37,70 14,53 20,23 

5. DVLA 12,74 10,80 13,94 13,02 12,63 

6. ETWA 2,76 1,82 248,05 3,94 64,14 

7. FASW 8,66 9,41 2,79 17,46 9,58 

8. FAST 23,92 27,17 25,96 28,48 26,38 

9. SRSN 14,57 13,80 3,52 11,62 10,88 

10. INDF 13,13 13,63 12,17 20,44 14,84 

11. INDS 3,16 12,56 29,29 35,49 20,12 

12. INTA 2,28 3,11 6,98 10,48 5,71 

13. KAEF 5,05 5,75 5,84 6,28 5,73 

14. MTDL 7,92 10,02 9,45 3,14 7,63 

15. MRAT 3,44 3,98 7,34 6,64 5,35 

16. PYFA 2,65 2,60 3,33 5,17 3,44 

17. RDTX 10,19 9,30 13,24 19,21 12,99 

18. IKBI 11,89 17,60 19,26 5,84 13,65 

19. TSPC 14,03 13,16 14,34 14,94 14,12 

Rata-rata 14,65 
Standar deviasi 13,32 

Maksimum 64,14 
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Minimum 3,44 
Sumber:Laporan Keuangan BEI yang Diolah (Lampiran 15). 

Return on Equity (ROE) merupakan rasio laba bersih setelah pajak 

terhadap penyertaan modal saham sendiri, yang berarti juga rasio yang 

digunakan untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dalam (%) 

dari saham sendiri yang ditanamkan dalam bisnis. Berdasarkan hasil 

pengujian statistik deskriptif yang disajikan pada tabel 4.5 di atas 

menunjukkan bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan Return on 

Equity (ROE) dalam 4 tahun pengamatan yakni tahun 2006-2009, 

mempunyai nilai minimum 3,44 % yang berarti bahwa perusahaan hanya 

dapat menghasilkan laba bersih Rp. 3,44 dari setiap modal Rp. 100 yang 

telah ditanamkan dalam usaha. Nilai maksimum sebesar 64,14 % artinya 

jika perusahaan menanamkan modal sendiri Rp. 100 maka pengembalian 

yang akan didapatkan dari laba bersih adalah sebesar Rp. 64,14. 

Sedangkan nilai rata-rata adalah sebesar 14,65 % dengan standar deviasi 

13,32 %. 

Kriteria, interval, frekuensi, dan persentase Return on Equity 

(ROE) perusahaan sampel tahun 2006-2009 dapat dilihat pada tabel 4.6 

berikut ini: 

Tabel 4.6 Kriteria Return on Equity (ROE) Perusahaan Sampel Tahun 
2006-2009 

 
Kriteria Interval f Persentase ROE 
Tinggi 44-64 1 5,26% 
Sedang 23-43 1 5,26% 
Rendah 3-22 17 89.47% 

  Sumber: Laporan Keuangan BEI yang Diolah (Lampiran 15). 
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 Tabel 4.6 di atas menjelaskan bahwa ROE yang memiliki kriteria 

rendah persentasenya paling tinggi yaitu 89,47% atau sebanyak 17 

perusahaan dari 19 perusahaan sampel mempunyai nilai ROE yang rendah. 

Kriteria tinggi hanya dimiliki oleh 1 perusahaan (5,26%), serta ROE 

dengan kriteria sedang juga dimiliki oleh 1 perusahaan (5,26%). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan perusahaan sampel mempunyai 

profitabilitas yang rendah atau tingkat pengembalian atas modal pemilik 

dari laba bersih yang dihasilkan masih rendah. 

4.1.2.3  Size Perusahaan 

Size (ukuran) perusahaan dapat dibagi menjadi tiga kriteria yaitu 

perusahaan besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan 

perusahaan kecil (small firm). Size (ukuran) perusahaan dalam penelitian 

ini ditunjukkan dengan total aktiva perusahaan karena total aktiva 

perusahaan merupakan salah satu petunjuk kekayaan perusahaan. Ukuran 

perusahaan dalam penelitian ini dihitung dengan melogaritmakan dari total 

aktiva perusahaan tersebut dengan tujuan untuk menyederhanakan 

perhitungan. Tabel 4.7 di bawah ini menunjukkan besarnya total aktiva 

dengan perhitungan logaritma pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2006-2009. 
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Tabel 4.7 Deskripsi Size Perusahaan Manufaktur Tahun 2006-2009 

No. Kode 
Perusahaan 

Log Total Aktiva Rata-
rata 2006 2007 2008 2009 

1. AQUA 5,90 5,95 6,00 6,06 5,98 

2. AKPI 6,16 6,19 6,22 6,20 6,19 

3. RMBA 6,37 6,59 6,65 6,63 6,56 

4. BTON 4,53 4,67 4,85 4,84 4,72 

5. DVLA 5,75 5,75 5,80 5,89 5,80 

6. ETWA 5,71 5,64 5,62 5,73 5,68 

7. FASW 6,53 6,58 6,57 6,56 6,56 

8. FAST 5,68 5,80 5,89 6,02 5,85 

9. SRSN 5,52 5,52 5,59 5,62 5,56 

10. INDF 7,21 7,47 7,60 7,61 7,47 

11. INDS 5,69 5,78 5,96 5,79 5,81 

12. INTA 5,92 5,94 6,06 6,02 5,98 

13. KAEF 6,10 6,14 6,16 6,19 6,15 

14. MTDL 5,87 6,07 6,11 6,02 6,02 

15. MRAT 5,47 5,50 5,55 5,56 5,52 

16. PYFA 4,92 4,98 4,99 5,00 4,97 

17. RDTX 5,73 5,77 5,76 5,81 5,77 

18. IKBI 5,77 5,77 5,80 5,75 5,77 

19. TSPC 6,39 6,44 6,47 6,51 6,46 
Rata-rata 5,94 

Standar deviasi 0,60 
Maksimum 7,47 

Minimum 4,72 
Sumber: Laporan Keuangan BEI yang Diolah (Lampiran 16). 
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Berdasarkan tabel 4.7 di atas menunjukkan bahwa hasil 

perhitungan logaritma yang merupakan pengukuran sebuah ukuran 

perusahaan dihasilkan nilai rata-rata sebesar 5,94 dengan standar deviasi 

yang dihasilkan sebesar 0,60. Nilai maksimum 7,47 berarti bahwa ukuran 

perusahaan tertinggi adalah sebesar 7,47. Sedangkan nilai minimum 4,72 

berarti bahwa ukuran perusahaan yang terendah diperoleh sebesar 4,72. 

Rata-rata total aktiva perusahaan sampel adalah 2.749.687.000.000, nilai 

total aktiva terbesar adalah 31.487.899.000.000, sedangkan nilai total 

aktiva terkecil adalah 55.109.000.000. 

Kriteria, interval, frekuensi, dan presentase size perusahaan sampel 

tahun 2006-2009 dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini: 

Tabel 4.8 Kriteria Size Perusahaan Sampel Tahun 2006-2009 
 

Kriteria  Interval  f Persentase Size 
Besar 7-8 1 5,26% 

Sedang 5-6 16 84,21% 
Kecil 3-4 2 10,53% 

 Sumber: Laporan Keuangan BEI yang Diolah (Lampiran 16) 

 Tabel 4.8 di atas menjelaskan bahwa size perusahaan yang 

mempunyai kriteria sebagai perusahaan besar hanya berjumlah 1 dari 19 

perusahaan (5,26%), untuk kriteria perusahaan kecil hanya berjumlah 2 

perusahaan saja (10,53%). Sebagian besar perusahaan sampel tergolong 

sebagai perusahaan yang berukuran sedang, yaitu berjumlah sebanyak 19 

perusahaan (84,21%). 
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4.1.2.4 Komisaris Independen 

Deskripsi variabel independen ketiga yakni komisaris independen 

yang dalam penelitian ini ditunjukkan dengan proporsi jumlah anggota 

dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan sampel, yakni 

membandingkan antara jumlah anggota dewan komisaris independen 

dengan jumlah seluruh dewan komisaris yang ada. Pedoman Tata Kelola 

Perusahaan Yang Baik (Code of Good Corporate Governance) tahun 2006 

menyebutkan bahwa bagi Perseroan Terbuka, terdapat kewajiban untuk 

memiliki Komisaris Independen dengan komposisi sekurang-kurangnya 

30% (tigapuluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Tabel 4.9 

di bawah ini menunjukkan deskripsi mengenai besarnya proporsi jumlah 

anggota komisaris independen pada perusahaan manufaktur yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menjadi sampel penelitian dalam 4 

tahun pengamatan yakni tahun 2006-2009. 
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Tabel 4.9 Deskripsi Proporsi Komisaris Independen Perusahaan 
Manufaktur tahun 2006-2009 

 

No. Kode 
Perusahaan 

2006-2009 

Komisaris Jumlah 
Proporsi 

Komisaris 
Independen Komisaris Independen 

1. AQUA 1 3 33% 
2. AKPI 2 6 33% 
3. RMBA 1 3 33% 
4. BTON 1 2 50% 
5. DVLA 0 3 0% 
6. ETWA 1 3 33% 
7. FASW 1 3 33% 
8. FAST 2 6 33% 
9. SRSN 3 9 33% 
10. INDF 3 10 30% 
11. INDS 1 3 33% 
12. INTA 1 3 33% 
13. KAEF 3 5 60% 
14. MTDL 1 3 33% 
15. MRAT 1 3 33% 
16. PYFA 1 3 33% 
17. RDTX 0 3 0% 
18. IKBI 2 5 40% 
19. TSPC 2 3 67% 

Rata-rata 34% 
Standar deviasi 16% 

Maksimum 67% 
Minimum 0% 

Sumber:Laporan Keuangan BEI yang Diolah (Lampiran 17). 
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Tabel 4.9 di atas menunjukkan hasil perhitungan proporsi 

komisaris independen dihasilkan nilai rata-rata sebesar 34% yang berarti 

rata-rata perusahaan memiliki dewan komisaris independen 34% dari 

seluruh jumlah dewan komisaris yang dimiliki. Standar deviasi yang 

dihasilkan sebesar 16%. Nilai maksimum 67% yang berarti bahwa 

proporsi dewan komisaris independen tertinggi sebesar 67% dari seluruh 

anggota dewan komisaris, sedangkan nilai minimum 0% berarti bahwa ada 

perusahaan tidak memiliki dewan komisaris independen. 

Kriteria, interval, frekuensi, dan presentase komisaris independen 

sampel tahun 2006-2009 dapat dilihat pada tabel 4.10 berikut ini: 

Tabel 4.10 Kriteria Komisaris Independen Perusahaan Sampel Tahun 
2006-2009 

 
Kriteria f Persentase 

Kurang dari 30% (< 30%) 2 10,53% 
Lebih dari 30% (≥ 30%) 17 89,47% 

  Sumber: Laporan Keuangan BEI yang Diolah (Lampiran 17) 

Berdasarkan pada tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa 

sebanyak 17 perusahaan (89,47%) memiliki persentase komisaris 

independen lebih dari 30% dari seluruh jumlah anggota dewan komisaris 

yang dimiliki perusahaan. Sedangkan hanya terdapat 2 perusahaan 

(10,53%) belum memenuhi ketentuan minimal yang telah ditetapkan oleh 

peraturan pencatatan Bursa Efek Jakarta karena persentase dewan 

komisaris independen yang dimiliki perusahaan kurang dari 30%. 
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4.1.3 Analisis Regresi Logistik 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

analisis regresi logistik yang dilakukan secara serentak terhadap ketiga 

variabel independen melalui program SPSS 16.00 for Windows. Tujuan dari 

analisis regresi logistik adalah untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

independen secara statistik berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. Model regresi logistik ini dianggap tepat untuk diterapkan pada 

pengujian hipotesis pada penelitian ini karena variabel dependennya diukur 

dengan skala nominal, sedangkan variabel independennya diukur dengan 

skala rasio. Langkah-langkah yang digunakan dalam menganalisis hasil 

regresi logistik antara lain menilai kelayakan model regresi (goodness of fit 

test), menilai keseluruhan model (overall model fit), dan menilai ketepatan 

klasifikasi regresi (overall classification table). 

a. Menilai Kelayakan Model Regresi (Goodness of Fit Test) 

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model 

regresi (goodness of fit test) yang dapat dilihat dari tabel Hosmer and 

Lemeshow yang ditunjukkan oleh nilai goodness of fit test. Hasil 

pengujian kelayakan model regresi dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 4.11 Uji Hosmer and Lemeshow Test 
 

Step Chi-square df Sig. 

1 11.024 8 .200 

Sumber: Lampiran 18. 
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Nilai goodness of fit test menunjukkan asymptotic significance 

sebesar 0,200 lebih besar dari nilai signifikansi (α) 0,05 maka berarti 

bahwa model regresi layak dipakai untuk analisis selanjutnya, karena 

tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara klasifikasi yang 

diprediksi dengan klasifikasi yang diamati, sehingga dapat dikatakan 

bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data. 

b. Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Nilai dari keseluruhan model dapat dilihat dengan 

membandingkan nilai -2 log likelihood (-2LL) pada block number = 0 

dan -2 log likelihood (-2LL) pada block number = 1. Hasil pengujian 

overall model fit disajikan dalam tabel berikut ini: 

Tabel 4.12 Kelayakan Seluruh Model Regresi (Overall Model Fit) 
 

Overall Model Fit 

(-2LL) Block Number = 0 mempunyai nilai sebesar 23,699 

(-2LL) Block Number = 1 mempunyai nilai sebesar 21,698 

Sumber: Lampiran 18. 

Berdasarkan Overall model fit pada tabel 4.12 di atas 

menunjukkan dua nilai -2LL yaitu pada Block Number = 0 dan Block 

Number = 1. Pada Block Number = 0 mempunyai nilai -2LL sebesar 

23,699 yang lebih besar dari nilai -2LL pada Block Number = 1 yang 

bernilai 21,698. Penurunan yang ada menunjukkan model regresi yang 

lebih baik dibandingkan sebelum variabel independen dimasukkan 
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dalam model, sehingga dapat dikatakan bahwa penambahan variabel 

independen tidak mengubah model regresi logistik. 

 

 

c. Ketepatan Klasifikasi Regresi (Overall Classification Table) 

Tujuan dari analisis Overall Classification Table adalah untuk 

melihat ketepatan dalam memprediksi tindakan di masa yang akan 

datang. Hasil analisis ini dapat dilihat pada tabel 4.13 sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Ketepatan Klasifikasi Regresi (Overall Classification 
Table) 

 

Observed 
Predicted 

Bukan Perata Laba Perata Laba % 

Perusahaan 

Bukan Perata Laba 
13 0 100 

Perusahaan 

Perata Laba 
6 0 0 

Overall 68,4 

    Sumber: Lampiran 18. 

Tabel 4.13 di atas merupakan Classification Table yang 

digunakan untuk menghitung nilai estimasi yang benar. Angka pada 

kolom merupakan nilai prediksi dari variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah perata laba dan bukan perata laba. Sedangkan baris 

menunjukkan nilai observasi yang sesungguhnya dari perata laba dan 

bukan perata laba. Tabel di atas menunjukkan bahwa perusahaan perata 
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laba prediksinya adalah 6 perusahaan, tetapi observasi sesungguhnya 

menunjukkan tidak terdapat perusahaan perata laba, sehingga ketepatan 

prediksinya adalah 0%. Perusahaan bukan perata laba prediksinya 

adalah 13 perusahaan, dan observasi sesungguhnya 13 perusahaan yang 

berarti mempunyai ketepatan prediksi sebesar 100%. Ketepatan prediksi 

secara keseluruhan untuk menunjukkan perusahaan perata laba dan 

bukan perata laba adalah sebesar 68,4%. 

 

4.1.3.1 Pengujian Hipotesis 

Model pengujian hipotesis pada regresi logistik ini dilakukan dengan dua 

tahap yaitu pengujian hipotesis secara simultan dan pengujian hipotesis secara 

parsial. 

1) Pengujian Hipotesis secara Simultan 

Pengujian hipotesis secara simultan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan regresi logistik yang dilakukan secara bersama-

sama. Analisis koefisien regresi dilakukan dengan melihat nilai 

probabilitas (sig). Nilai asymptotic significance (sig) dibandingkan dengan 

(α) sebesar 5% atau 0,05. Apabila diperoleh nilai signifikansi lebih besar 

dari (α) 0,05 maka hal itu berarti variabel bebas tidak berpengaruh 

terhadap variabel terikat. Apabila diperoleh nilai signifikansi kurang dari 

(α) 0,05 maka hal itu berarti variabel bebas berpengaruh terhadap variabel 

terikat. Hasil regresi logit dapat dilihat pada tabel 4.14 berikut ini: 
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Tabel 4.14 Hasil Pengujian Hipotesis secara Simultan 

Variables in the Equation 

  B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

Step 0 Constant -.773 .494 2.454 1 .117 .462

Sumber: Lampiran 18. 

 Hasil pengujian regresi logistik secara bersama-sama (simultan) 

yang terdapat pada tabel 4.14 di atas menunjukkan bahwa nilai asymptotic 

significance (sig) sebesar 0,117 lebih besar dari (α) 0,05. Hal ini berarti 

bahwa secara simultan variabel profitabilitas, size perusahaan, dan 

komisaris independen berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen dapat dilihat pada nilai Nagelkerke R Square. Nilai Negelkerke R 

Square dapat diinterpretasikan seperti nilai Adjusted R Square pada regresi 

berganda. Nilai R Square disajikan pada tabel 4.15 berikut ini: 

Tabel 4.15 Nilai Nagelkerke R Square 

Model Summary 

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 

1 21.698a .100 .140

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed 

by less than ,001. 

Sumber: Lampiran 18. 
 

Pada tabel di atas diperoleh nilai nagelkerke R Square = 0,140 atau 

14%. Hal ini berarti bahwa besarnya pengaruh variabel profitabilitas, size 

perusahaan, dan komisaris independen terhadap praktik perataan laba 

secara simultan adalah sebesar 14%. 
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2) Pengujian Hipotesis secara Parsial 

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan secara serentak untuk 

ketiga variabel independen, meliputi profitabilitas, size perusahaan, dan 

komisaris independen. Tujuan dari pengujian hipotesis secara parsial 

adalah untuk meyakinkan hasil yang diperoleh dari pengujian hipotesis 

secara simultan. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dapat dilihat pada 

tabel 4.16 berikut ini: 

 

Tabel 4.16 Hasil Pengujian Hipotesis secara Parsial 

Variables in the Equation 

  

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

95,0% C.I.for 

EXP(B) 

  Lower Upper 

Step 

1a 

Profit .034 .039 .754 1 .385 1.035 .958 1.118

Size -.315 .912 .120 1 .729 .729 .122 4.356

Kom.In 3.610 3.789 .908 1 .341 36.978 .022 6.207E4

Constant -.707 5.651 .016 1 .900 .493   

a.Variable(s)entered on step1:profit,size,kom.in      
Sumber: Lampiran 18. 

Berdasarkan tabel 4.16 hasil regresi logistik di atas, estimasi 

maksimum likelihood parameter dari model dapat dilihat pada tampilan 

hasil regresi logit dengan melihat nilai B dan e dari masing-masing 

variabel. Berikut dapat diperoleh persamaan regresi logit: 

Ln p
1-p

= -0,707 + 0,034 Profitabilitas - 0,315 LogSize + 3,610 Kom.In + e 

Persamaan di atas menunjukkan bahwa koefisien dari variabel 

profitabilitas dan komisaris independen bernilai positif sedangkan 
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koefisien dari variabel size bernilai negatif. Jika koefisien bernilai positif 

maka odds untuk melakukan praktik perataan laba meningkat. Apabila 

koefisien bernilai negatif maka odds untuk melakukan praktik perataan 

laba menurun. Apabila koefisien nol maka odds untuk melakukan praktik 

perataan laba tetap. Nilai konstanta sebesar -0,707 menunjukkan bahwa 

apabila tidak ada variabel independen (Profitabilitas, size perusahaan, dan 

komisaris independen = 0) maka odds perusahaan untuk melakukan 

tindakan perataan laba adalah sebesar -0,707. 

Tabel 4.16 di atas menunjukkan bahwa dari hasil pengujian 

hipotesis (multivariate) secara parsial diketahui bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba karena nilai 

signifikansinya di atas (α) 0,05 yaitu sebesar 0,385. Hasil pengujian ini 

tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyebutkan bahwa profitabilitas 

mempunyai pengaruh terhadap praktik perataan laba. 

Size dengan nilai signifikansi 0,729 atau di atas (α) 0,05 

menunjukkan bahwa size tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang 

menyebutkan bahwa size perusahaan berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba. 

Komisaris independen dengan nilai signifikansi 0,341 atau di atas 

(α) 0,05 menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh 

signifikan terhadap praktik perataan laba. Hal ini bertentangan dengan 
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hipotesis penelitian yang menyebutkan bahwa komisaris independen 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

Berdasarkan analisis di atas, hasil pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini secara lebih rinci disajikan pada tabel 4.17 sebagai berikut: 

Tabel 4.17 Hasil Pengujian Hipotesis Penelitian 

Hipotesis Keterangan sig Keputusan 

H1 

Profitabilitas, size perusahaan, dan 
komisaris independen secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap 
praktik perataan laba (income 
smoothing) 

0,117 Diterima 

H2 
Profitabilitas berpengaruh negatif 
terhadap praktik perataan laba 
(income smoothing) 

0,385 Ditolak 

H3 
Size perusahaan berpengaruh positif 
terhadap praktik perataan laba 
(income smoothing) 

0,729 Ditolak 

H4 
Komisaris independen berpengaruh 
negatif terhadap terhadap praktik 
perataan laba (income smoothing) 

0,341 Ditolak 

Sumber: Lampiran 18. 

Tabel 4.17 di atas menyajikan hasil pengujian hipotesis secara 

simultan, yang menyatakan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh 

terhadap praktik perataan laba, hal ini berarti H1 diterima. Sedangkan 

setelah dilakukan pengujian hipotesis secara parsial, menunjukkan bahwa 

masing-masing ketiga variabel independen (profitabilitas, size perusahaan, 

dan komisaris independen) tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba, hal ini berarti H2, H3, dan H4 ditolak. 
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4.2 Pembahasan  

4.2.1  Pengaruh Profitabilitas, Size Perusahaan, dan Komisaris Independen 

terhadap Praktik Perataan Laba (Income Smoothing). 

Berdasarkan hasil penelitian yang terkait dengan judul, 

permasalahan dan hipotesis penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, 

maka ada beberapa hal yang dapat dijelaskan. Faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi perataan laba dalam penelitian ini ada tiga, yaitu 

profitabilitas, size perusahaan, dan komisaris independen. 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa 

profitabilitas, size perusahaan, dan komisaris independen secara simultan 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Setelah dilakukan pengujian 

hipotesis (multivariate) secara simultan, ternyata hasil pengujian regresi 

logistik secara simultan menunjukkan nilai asymptotic significance (sig) 

sebesar 0,117 atau lebih besar dari (α) 0,05, namun dilihat pada nilai 

Nagelkerke R Square diperoleh nilai sebesar 0,140. Hal ini berarti H1 

diterima, artinya bahwa secara simultan variabel profitabilitas, size 

perusahaan, dan komisaris independen berpengaruh terhadap praktik 

perataan laba, namun dapat dikatakan bahwa pengaruh secara simultan dari 

ketiga variabel tersebut tidak signifikan. 

Berdasarkan pada nilai Nagelkerke R Square yaitu diperoleh 

sebesar 0,140 artinya bahwa variabilitas variabel dependen yang dapat 

dijelaskan oleh variabilitas variabel independen hanya sebesar 14% saja. 
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Hal ini berarti bahwa secara simultan profitabilitas, size perusahaan, dan 

komisaris independen hanya mampu mempengaruhi tingkat praktik 

perataan laba perusahaan manufaktur sebesar 14% saja. Sisanya sebesar 

86% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. Tingkat 

Nagelkerke R Square yang rendah ini menunjukkan perlunya dilakukan 

penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain sebagai penduga 

praktik perataan laba perusahaan manufaktur. 

4.2.2 Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik Perataan Laba (Income 

Smoothing). 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah profitabilitas 

berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba. Hasil pengujian 

logistic regression dalam penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas 

(yang diproksikan dengan return on equity) secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. Hal ini berarti H2 

ditolak. Secara teoritis, return on equity merupakan ukuran profitabilitas 

dari segi investor dan alat ukur kemampuan perusahaan dalam 

menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu, sebagaimana 

dipaparkan oleh Munawir (2007) bahwa return on equity seringkali 

menjadi pertimbangan investor dalam menentukan pilihan untuk 

berinvestasi. Return on equity merupakan salah satu faktor penentu dasar 

dalam penentuan pertumbuhan tingkat pendapatan perusahaan yang 

merupakan indikator yang dapat mencerminkan kinerja keuangan yang 

berkorelasi dengan earning perusahaan yang bersangkutan. Perusahaan 
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yang profitabilitasnya lebih rendah akan cenderung melakukan praktik 

perataan laba karena untuk menunjukkan bahwa perusahaan tersebut 

mempunyai kinerja yang baik walaupun profitabilitasnya rendah. 

Hasil penelitian ini berarti tidak sesuai dengan teori yang ada 

bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi praktik perataan laba. Tidak 

berpengaruhnya profitabilitas terhadap praktik perataan laba ini diduga 

karena profitabilitas yang dalam penelitian ini diproksikan dengan return 

on equity, bukanlah merupakan satu-satunya tolak ukur dalam mengukur 

kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, tetapi dapat pula diukur 

berdasarkan pada tingkat penjualan dan tingkat jumlah asset tertentu. 

Keefisienan manajemen juga turut berperan penting dalam proses 

pengukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Hal ini 

berarti perusahaan belum mampu memanfaatkan modal yang 

diinvestasikan oleh investor selaku stakeholders perusahaan dengan baik 

dalam meningkatkan revenue perusahaan. Oleh karena itu, tidak 

berpengaruhnya return on equity diduga karena investor cenderung 

mengabaikan informasi return on equity yang ada secara maksimal 

(Juniarti dan Corolina, 2005:158), sehingga manajemen pun menjadi tidak 

termotivasi melakukan perataan laba melalui variabel tersebut. 

Hasil penelitian ini tidak berhasil mendukung hasil penelitian yang 

telah dilakukan oleh Li-Jung dan Chien-Wen (2007) yang telah 

menemukan bukti bahwa profitabilitas yang diproksikan dengan return on 

equity mempunyai pengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. 
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Akan tetapi hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang ada di 

Indonesia antara lain penelitian yang dilakukan oleh Yusuf dan Soraya 

(2004), Juniarti dan Corolina (2005), serta Masodah (2007) yang telah 

menemukan bukti dalam penelitiannya bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap income smoothing practices. 

4.2.3  Pengaruh size perusahaan terhadap Praktik Perataan Laba (Income 

Smoothing). 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah size perusahaan 

berpengaruh positif terhadap praktik perataan laba. Hasil pengujian dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa size perusahaan (yang diproksikan 

dengan total assets) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap 

praktik perataan laba. Hal ini berarti H3 ditolak. Secara teoritis, size 

(ukuran) suatu perusahaan dapat mempengaruhi praktik perataan laba, 

sebagaimana yang dipaparkan oleh Budiasih (2007) bahwa perusahaan-

perusahaan besar tidak hanya memperoleh perhatian dari para investor 

saja, akan tetapi mendapat perhatian juga dari pemerintah dan masyarakat 

umum. Hal ini menuntut manajemen untuk mempertahankan reputasi 

perusahaan mereka, maka dari itu perusahaan yang besar lebih cenderung 

meratakan labanya agar laba yang dilaporkan tidak fluktuatif. Perusahaan 

besar mendapat perhatian dari masyarakat karena dianggap dapat 

mempunyai prospek yang bagus dalam mengembangkan dana dalam 

berbisnis investasi, sedangkan perhatian pemerintah yakni dalam hal 
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pembayaran pajak, karena perusahaan besar akan memberikan kontribusi 

yang cukup besar bagi penerimaan kas negara. 

Hasil penelitian ini berarti tidak sesuai dengan teori yang ada 

bahwa size perusahaan dapat mempengaruhi praktik perataan laba. Size 

perusahaan yang semula diyakini dapat dijadikan parameter dalam 

meneliti pengaruhnya terhadap praktik perataan laba, ternyata dalam 

penelitian ini terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik 

perataan laba. Hal ini diduga karena size perusahaan tidak cukup hanya 

diidentikkan dengan total assets yang dimiliki oleh suatu perusahaan saja, 

tetapi dapat juga diukur dari volume usahanya, maupun dari pemakaian 

sumber daya alamnya dalam pemenuhan kebutuhan produksinya. Menurut 

Muchammad (2001) dalam Juniarti dan Corolina (2005), bahwa besaran 

perusahaan tidak selamanya diidentikkan dengan banyaknya assets yang 

dimiliki oleh suatu perusahaan, namun besaran perusahaan juga dapat pula 

diidentikkan dengan padat karya, yakni seberapa banyak perusahaan 

menghasikan karyanya dalam suatu periode tertentu. Hal ini memberikan 

suatu kesimpulan bahwa nilai total assets kurang tepat untuk dijadikan 

satu-satunya tolak ukur untuk besaran suatu perusahaan. 

Size perusahaan yang diukur berdasar pada nilai total aktiva ini 

yang semula diduga dapat mempengaruhi praktik perataan laba ternyata 

tidak ditemukan bukti empiris dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu 

yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Yusuf dan Soraya (2004), Juniarti dan Corolina (2005), serta Masodah 
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(2007) yang telah membuktikan dalam penelitiannya bahwa size 

perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

4.2.4 Pengaruh komisaris independen terhadap Praktik Perataan Laba 

(Income Smoothing). 

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah komisaris 

independen berpengaruh negatif terhadap praktik perataan laba. Hasil 

pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik perataan laba. 

Hal ini berarti H4 ditolak. Secara teoritis, keberadaan komisaris 

independen yang diatur dalam ketentuan peraturan pencatatan efek Bursa 

Efek Jakarta (BEJ) Nomor I-A tentang ketentuan umum pencatatan efek 

bersifat ekuitas di bursa efek mengatur tentang perlunya komisaris 

independen melalui keputusan Nomor: Kep-305/BEJ/07-2004 bahwa 

dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik, 

perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya 

secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh 

bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris 

independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota dewan 

komisaris. Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap perataan 

laba, karena semakin banyak anggota komisaris independen dalam 

perusahaan maka proses pengawasan oleh komisaris independen akan 

semakin berkualitas sehingga dapat mencegah tindakan kecurangan 

terhadap laporan keuangan. 
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Hasil penelitian ini berarti membuktikan bahwa hasil yang 

diperoleh tidak sesuai dengan teori yang ada bahwa proporsi komisaris 

independen dapat mempengaruhi praktik perataan laba. Proporsi komisaris 

independen yang tinggi tidak terbukti dapat membatasi praktik perataan 

laba yang dilakukan perusahaan. Ada beberapa penjelasan atas hal 

tersebut. Pertama, pengangkatan komisaris independen oleh perusahaan 

mungkin hanya dilakukan untuk pemenuhan regulasi saja tapi tidak 

dimaksudkan untuk menegakkan Good Corporate Governance (GCG) di 

dalam perusahaan. Kedua, ketentuan minimum dewan  komisaris 

independen sebesar 30% untuk pengangkatan komisaris independen yang 

ditetapkan melalui ketentuan peraturan pencatatan efek BEJ mungkin  

belum  cukup  tinggi  untuk  menyebabkan  para  komisaris  independen  

tersebut dapat  mendominasi  kebijakan  yang  diambil  oleh  dewan  

komisaris, sehingga peran komisaris independen menjadi kurang efektif 

dalam menjalankan peran monitoring perusahaan. 

Apabila komisaris independen merupakan pihak mayoritas (> 50%) 

maka mungkin dapat lebih efektif dalam menjalakan peran monitoring 

dalam perusahaan. Tetapi jika pengangkatannya belum dilandasi 

kebutuhan perusahaan tapi hanya  sebatas  pemenuhan  regulasi saja, maka 

proporsi dewan komisaris mungkin tidak perlu diperbanyak, tetap sesuai 

peraturan yang ada (minimal 30%), dan dilihat keefektifan dewan dalam  

jangka waktu yang lebih panjang. 
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Komisaris independen yang diproksikan dari proporsinya ini yang 

semula diduga dapat mempengaruhi praktik perataan laba ternyata tidak 

ditemukan bukti empiris dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang 

mendukung hasil penelitian ini antara lain penelitian yang dilakukan oleh 

Siregar dan Siddharta (2005), dan Ariyanti (2009) yang telah 

membuktikan dari hasil penelitiannya bahwa proporsi komisaris 

independen tidak berpengaruh terhadap income smoothing practices. 
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BAB V 

PENUTUP 
 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan kajian, hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas, size perusahaan, dan komisaris independen secara 

bersama-sama berpengaruh tidak signifikan terhadap praktik perataan 

laba (income smoothing). 

2. Profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Equity (ROE) secara 

parsial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik perataan 

laba (income smoothing). 

3. Size (ukuran) perusahaan secara parsial tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap praktik perataan laba (income smoothing). 

4. Komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh negatif 

signifikan terhadap praktik perataan laba (income smoothing). 

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat direkomendasikan atas dasar hasil 

penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya antara lain 

sebagai berikut: 

1. Bagi Manajemen Perusahaan 
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Deskriptif statistik menunjukkan bahwa sebagian besar profitabilitas 

dari perusahaan-perusahaan yang diteliti termasuk dalam kriteria rendah. 

Oleh karena itu, manajemen hendaknya lebih meningkatkan sumber 

daya manusia (SDM) perusahaan yang dapat mengatur dan 

mendayagunakan aktiva perusahaan secara efisien. Sehingga diharapkan 

profitabilitas perusahaan akan meningkat, serta dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan agar tidak mempunyai kecenderungan untuk 

melakukan praktik perataan laba. 

2. Bagi Investor 

Hendaknya investor untuk lebih berhati-hati dan teliti dalam membaca 

informasi keuangan terutama yang berhubungan dengan laba 

perusahaan, perlu dicermati juga keadaan keuangan perusahaan, 

kecenderungan pertumbuhan, dan efisiensi operasionalnya dengan 

memeriksa laporan keuangan perusahaan secara historis serta 

memperhitungkan rasio keuangannya sehingga diharapkan investorpun 

akan dapat mengambil keputusannya dengan tepat. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti-peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti topik serupa 

dengan mengungkap variabel-variabel lain yang belum dapat diungkap 

pada penelitian ini seperti kompensasi bagi manajemen, leverage 

operasi, maupun struktur kepemilikan perusahaan. Selain itu, periode 

pengamatan dapat diperpanjang dan sampel penelitian sebaiknya lebih 

diperbanyak sehingga akan dapat diperoleh hasil yang lebih maksimal 
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dalam mengungkap perusahaan perata laba dan bukan perata laba, 

khususnya pada sektor seluruh perusahaan manufaktur ini. 

5.3 Keterbatasan 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka dalam penelitian 

ini masih terdapat beberapa keterbatasan, antara lain sebagai berikut: 

1. Pemilihan variabel yang diduga berpengaruh terhadap praktik perataan 

laba hanya terdiri dari tiga aspek yang meliputi profitabilitas, size 

perusahaan, dan komisaris independen yang dalam penelitian ini 

dihasilkan bahwa masing-masing variabel tersebut secara parsial tidak 

berpengaruh terhadap praktik peratatan laba. Hal ini memungkinkan 

terabaikannya faktor-faktor lain yang kemungkinan lebih mempunyai 

pengaruh terhadap praktik perataan laba, misalnya seperti kompensasi 

bagi manajemen, leverage operasi, maupun struktur kepemilikan 

perusahaan. 

2. Periode pengamatan dalam penelitian ini hanya selama empat tahun 

pengamatan, yakni dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Selain 

itu, sampel penelitian yang diperoleh jumlahnya cukup terbatas hanya 

19 perusahaan, sehingga dimungkinkan hasil yang diperoleh menjadi 

kurang maksimal dalam mengungkap perusahaan perata laba dan bukan 

perata laba, khususnya pada sektor seluruh perusahaan manufaktur ini. 
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