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ABSTRAK
Peratan laba sebagai cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba
yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik melalui metode akuntansi atau
transaksi. Perataan laba menjadi hal yang penting terutama karena praktek ini dapat
menimbulkan perilaku yang tidak semestinya yang muncul sebagai akibat dari konflik yang
timbul diantara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan perusahaan.
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan Ukuran Perusahaan, Leverage,
Profitabilitas dan Likuiditas dapat mempengaruhi Perataan Laba. Data yang digunakan dalam
penelitian ini berupa data kuantitatif yang merupakan data skunder berupa jumlah Ukuran
Perusahaan,Leverage, Profitabilitas dan Likuiditas .Subjek penelitian ini adalah seluruh
perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun
2011-2014 sebanyak 59 perusahaan dan sampel yang digunakan adalah sebanyak 20 perusahaan.
Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis secara parsial dan
simultan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah variabel Ukuran

Perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Perataan Laba.Variabel Leverage,
Profitabilitas dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Perataan Laba.
Kata Kunci : Perataan Laba, Ukuran Perusahaan,Leverage,Profitabilitas dan Likuiditas

1.

Pendahuluan
Dalam sebuah perusahaan laporan keuangan memiliki tujuan yaitu untuk memberikan

informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan tentang suatu perusahaan. Disamping itu juga
skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut misalnya, informasi
keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.
Pada laporan keuangan akan mendefinisikan tingkat laba rugi perusahaan. Situasi ini
didasari oleh manajemen terutama dari kalangan manajemen yang kinerjanya diukur berdasarkan
informasi tersebut. Adapun bentuk perilaku yang tidak semestinya yang timbul dalam
hubungannya dengan laba adalah praktik perataan laba.
Perataan laba sebagai cara yang digunakan manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba
yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan baik melalui metode akuntansi atau
transaksi. Perataan laba menjadi hal yang penting terutama karena praktek ini dapat
menimbulkan perilaku yang tidak semestinya yang muncul sebagai akibat dari konflik yang
timbul diantara pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan keuangan perusahaan.
Perataan laba dilakukan manajemen untuk memperbaiki citra perusahaan dimata pihak
eksternal yaitu jika perusahaan memiliki risiko yang rendah, jika variabilitas laba diyakini
merupakan fa ktor penting untuk menilai risiko. Selain itu, perataan laba dilakukan manajemen
untuk memberi informasi yang relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba dima sa yang
akan datang. Perataan laba dilakukan untuk meningkatkan relasi- relasi usaha, meningkatkan

persepsi pihak eksternal terhadap kemampuan manajemen dan meningkatkan kompensasi
manajemen.
2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Teori Agensi (Agency Theory)
Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), 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. Agency Theory menunjukkan bahwa perusahaan dapat dilihat sebagai suatu
hubungan kontrak antara pemegang sumber daya. Suatu hubungan agency muncul ketika satu
atau lebih individu, disebut pelaku, mempekerjakan satu atau lebih individu lain, yang disebut
agen, untuk melakukan layanan tertentu dan kemudian mendelegasikan otoritas pengambilan
keputusan kepada agen. Pada teori keagenan yang disebut prinsipal adalah pemegang saham dan
yang disebut agen adalah manajemen yang mengelola perusahaan. Prinsipal diasumsikan hanya
tertarik pada pengembalian keuangan yang diperoleh dari investasi mereka pada perusahaan.
Sedangkan agen diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari kompensasi keuangan
tetapi juga dari tambahan lain yang terlibat dalam hubungan keagenan (Anthony dan
Govindarajan (2005). Sesuai dengan asumsi tersebut, maka manajer akan mengambil kebijakan
yang menguntungkan dirinya sebelum memberikan manfaat kepada pemegang saham.
2.2

Perataan Laba (Income Smooting)
Perataan Laba (Income smoo-thing) didefinisikan sebagai pengurangan atau fluktuasi

yang disengaja terhadap beberapa tingkatan laba yang saat ini dianggap nor-mal oleh perusahaan
(Belkaoui 2007 dalam Yulia 2013) .

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan perataan laba (income smoothing) merupakan
salah satu pola dari manajemen laba dan dapat dipandang sebagai upaya yang secara sengaja
dimaksudkan untuk menormalkan income (laba) dalam rangka mencapai kecenderungan atau
tingkat yang diinginkan oleh manajemen. Tindakan tersebut sengaja dilakukan manajemen guna
menarik minat pasar dalam berinvestasi, karena perhatian investor seringkali hanya terpusat pada
prosedur yang digunakan pe-rusahaan untuk menghasilkan informasi la-ba tersebut. Perataan
laba merupakan salah satu bentuk manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen sebagai
agen dalam perusahaan.
Salno dan Baridwan (2000), menguji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perataan laba
serta keterkaitannya dengan kinerja saham, menyatakan bahwa perataan penghasilan terkait erat
dengan konsep manajemen laba. Konsep manajemen laba menggunakan dasar teori keagenan
yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara
manajemen dan pemilik yang timbul ketika setiap pihak berusaha untuk mencapai atau
mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki.
2.3

Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan nilai total aktiva. Nilai total

aktiva digunakan dengan dasar bahwa besarnya nilai total aktiva mencerminkan harta atau
kekayaan yang dimiliki perusahaan. Jadi, dapat diasumsikan bahwa semakin besar nilai total
aktiva maka semakin besar ukuran perusahaan. Perusahaan besar diperkirakan akan menghindari
fluktuasi laba yang terlalu drastis sebab kenaikan laba yang terlalu drastis akan menyebabkan
bertambahnya pajak. Sebaliknya, penurunan laba yang drastis akan merusak citra perusahaan.

2.4

Leverage
Salah satu faktor penting dalam unsur pendanaan adalah hutang. Menurut Wahyudi

(2006), hutang dapat meningkatkan nilai perusahaan atau menurunkan nilai perusahaan. Dalam
hal ini yang terpenting adalah proksi untuk nilai perusahaan. Proksi dinilai dari nilai perusahaan
tidak ada lain adalah total aset.
Pada perusahaan tersebut. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan
memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini sama dengan rasio sovabilitas.
Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pembayaran
kewajibannya jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Perusahaan yang tidak sovable yaitu
perusahaan yang total utangnya lebih besar dari total asetnya. Rasio ini juga menyangkut struktur
keuangan perusahaan, struktur keuangan adalah bagaimana perusahaan mendanai aktivitasnya.
Biasanya, aktivitas perusahaan didanai dengan hutang jangka pendek dan modal pemegang
saham.
2.5

Profitabilitas
Menurut Kasmir (2011), Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk

mendapatkan laba (keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut Kieso dan
Weygand (2010) Profitabilitas juga dapat mempengaruhi perataan laba. Selain karena variabel
ini terkait langsung dengan objek perataan laba dan jika bonus yang dibayarkan kepada pihak
manajemen dikaitkan dengan laba bersih, maka manajemen mempunyai kepentingan pribadi
dengan pengaruh perubahan laba akuntansi terhadap rencana konpensasi mereka.
Dalam buku analisis laporan keuangan Santoso (2010), menjelaskan bahwa semakin baik
rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan
keuangan perusahaan.

2.6

Likuiditas
Menurut Ikhsan & Prianthara (2009), menjelaskan bahwa rasio likuiditas lancar atau

kadang kala bisa disebut rasio likuiditas, mengindikasikan kemampuan dari suatu operasi untuk
berjumpa dalam obligasi jangka pendek bagi pembayaran kembali hutang tanpa kesulitan. Laba
rugi operasi sebuah bisnis dapat menunjukkan operasi laba (sebelum pajak) atas laba bersih
(setelah pajak) tanpa operasi bisnis mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban lancar,
membiarkan sendiri kewajiban jangka panjangnya.
Rasio lancar merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar atau memenuhi
kewajiban-kewajiban jangka pendek yang segera harus dipenuhi oleh perusahaan. Indikator yang
digunakan dalam rasio likuiditas yaitu current ratio, acid ratio, dan cash ratio. Dari rasio ini
banyak pandangan kedalam yang biasa didapatkan mengenai kompetensi kemampuan keuangan
saat ini, untuk perusahaan dan kemampuan perusahaan agar tetap kompeten jika terjadi masalah.
2.6

Laporan Keuangan
Menurut Fahmi (2:2012) Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang
menggambarkan kondisi keungan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut
dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut.

3.

METODE PENELITIAN
Pada penelitian ini adalah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel diambil

dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu dengan mengambil sampel yang
ditentukan sebelumnya berdasarkan dan tujuan yang penelitian dengan criteria sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang telah terdaftar di BEI sampai dengan 31
desember 2011-2014.
2. Perusahaan memiliki laporan keuangan yang lengkap sesuai dengan yang dibutuhkan dalam
penelitian ini yaitu dari tahun 2011-2014.
3. Perusahaan tidak mengalami kerugian selama tahun penelitian.
4. Laporan keuangan disajikan dalam satuan Rupiah (Rp).
Teknik yang digunakan dalam penelitiian ini adalah Purposive Sampling, dengan tujuan
mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Hipotesis yang diuji adalah:
H1: Terdapat pengaruh signifikan Ukuran Perusahaan terhadap tindakan Perataan Laba yang
dilakukan oleh perusahaan sektor industri dasar dan kimia.
H2: Terdapat pengaruh signifikan Leverage terhadap tindakan Perataan Laba yang dilakukan
oleh perusahaan sektor industri dasar dan kimia.
H3: Terdapat pengaruh signifikan Profitabilitas terhadap tindakan Perataan Laba yang dilakukan
oleh perusahaan sektor industri dasar dan kimia.
H4: Terdapat pengaruh signifikan Likuiditas terhadap Perataan Laba yang dilakukan oleh
perusahaan sektor industri dasar dan kimia.
H5: Terdapat pengaruh signifikan Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Likuiditas
terhadap Perataan Laba yang dilakukan oleh perusahaan sektor industri dasar dan kimia.
Untuk rumus perhitungan Perataan Laba sebagai berikut:

IPL =

Keterangan:
ΔI

: perubahan laba (income) dalam satu periode

ΔS

: perubahan penjualan (sales) dalam satu periode

CV

:koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dari perubahan laba dan

perubahan penjualan dibagi dengan nilai rata-rata.
Apabila CVΔI > CVΔS, maka perusahaan tidak digolongkan sebagai perusahaan yang
melakukan perataan laba.
CVΔI : Koefisien nilai perubahan laba (income)
CVΔS : Koefisien nilai perubahan penjualan (sales)
CVΔI dan CVΔS dapat dihitung sebagai berikut :
CVΔI dan CVΔS zen dan Herman (2007) :
√

∑

Dimana :
Δx

: perubahan penghasilan bersih/laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n-1

ΔX

: rata-rata perubahan penghasilan bersih/laba (I) atau penjualan (S) antara tahun n-1

n

: banyaknya tahun yang diamati
Adapun rumus perubahan laba dan perubahan penjualan adalah sebagai berikut menurut

Wulansari (2013) :

Dimana :
ΔYt

: perubahan laba atau penjualan dalam satu periode tertentu

Yit

: laba atau penjualan perusahaan periode tertentu

Yit-n : laba atau penjualan perusahaan periode sebelumnya
Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang diukur dari total asset. Skala
pengukuran yang digunakan adalah skala rasio.

Leverage sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar hutangnya dengan
menggunakan ekuitas yang dimilikinya. Leverage dapat diukur dengan rumus:

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam hubungannya
dengan penjualan maupun modal sendiri. Profitabilitas diproksikan retrun on asset (ROA).

Likuiditas suatu rasio atau ukuran keuangan lainnya harus berhubungan dengan kemampuan
perusahaan untuk membayar atau sebaliknya, memenuhi semua kewajibannya. Kegunaan
rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar nya. Rasio
lancar dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1

Uji Asumsi Klasik

4.2

Uji Normalitas
Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk

menguji normal data ini menggunakan metode analisis, grafik dan melihat normal probabilitas
plot. Hasil grafik histogram dan scatter plot untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1 Grafik Histogram
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Gambar 4.2
Grafik Normal P-P Plot
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Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas – kolmogorov-smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual
N

80

Normal
Parameters

Mean
a,b

Most Extreme
Differences

.0000000

Std. Deviation

.43067674

Absolute

.128

Positive

.128

Negative

-.099

Kolmogorov-Smirnov Z

1.144

Asymp. Sig. (2-tailed)

.146

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
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4.3

Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas untuk menguji apakah dalam ditemukan adanya model regresi

adanya korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas,
dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflationfactor (VIF), Jika nilai tolerance di atas
0,10 dan VIF di bawah 10 maka dinyatakan bebasmultikolinearitas.
Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients
Model

a

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

SIZE

.915

1.093

LEVERAGE
1
ROA

.525

1.904

.933

1.072

CR

.532

1.881

a. Dependent Variable: PL
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4.4

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Spearman’s rho adalah

sebagai berikut :
Tabel 4.4
Hasil uji Spearman’s Rho
Correlations
SIZE

LEVERAGE

ROA

CR

Unstandardized
Residual

Correlation Coefficient
SIZE

1.000

Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient

LEVERAGE

Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient

ROA

Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient

CR

Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient

Unstandardize
d Residual

Sig. (2-tailed)
N

**

.329

-.307

**

-.370

**

-.049

.

.003

.006

.001

.543

80

80

80

80

80

**

1.000

**

**

.036

.003

.

.000

.000

.753

80

80

80

80

80

**

**

1.000

**

.003

.006

.000

.

.000

.976

80

80

80

80

80

**

**

**

1.000

-.011

.329

-.307

-.370

-.552

-.781

-.552

.526

-.781

.526

.001

.000

.000

.

.926

80

80

80

80

80

-.069

.036

-.003

-.011

1.000

.543

.753

.976

.926

.

80

80

80

80

80

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Hasil uji Sperman’s Rho menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan ,leverage,
profitabilitas dan likuiditas menghasilkan nilai signifikan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa model regresi tidak ditemukan adanya masalah Heteroskedastisitas.

4.5

Uji Autokorelasi
Menurut Ghozali (2013), Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi

linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode t-1. Metode pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
menggunakan uji Durbin-Watson (Uji DW).
Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R Square

b

Std. Error of the

Durbin-Watson

Estimate
a

1

.510

.260

.220

.442

2.214

a. Predictors: (Constant), CR, SIZE, ROA, LEVERAGE
b. Dependent Variable: PL
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HIPOTESIS
Tabel
Hasil Uji Linier Berganda
Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

t

Sig.

Coefficients
B

1

Std. Error

(Constant)

.389

.228

SIZE

.126

.046

-.686

ROA
CR

LEVERAGE

Beta
1.703

.093

.284

2.734

.008

.352

-.267

-1.951

.055

.245

.442

.057

.555

.581

.074

.038

.266

1.954

.054

a. Dependent Variable: PL
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Hasil Uji Koefisien Detarminasi (R2)

4.6

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel
tergantungnya. Dari hasil pengujian dengan menggunakan program juga menunjukkan nilai
koefisien determinasi. Semakin tinggi koefisien determinasi, maka semakin tinggi kemampuan
variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel tergantungnya.
Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary
Model

R

R Square

Adjusted R Square

b

Std. Error of the

Durbin-Watson

Estimate
1

a

.510

.260

.220

.442

2.214

a. Predictors: (Constant), CR, SIZE, ROA, LEVERAGE
b. Dependent Variable: PL
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4.7

Hasil Uji Signifikan Parsial (Uji t)
Uji t dilakukan untuk mengukur pengaruh oengungkapan perataan Laba dari hasil

pengujian dengan nilai F diperoleh sebagai berikut :
Variabel ukuran perusahaan, Leverage, Profitabilitas dan likuiditas. Untuk menentukan apakah
hipotesis diterima atau ditolak adalah dengan membandingkan t hitung dengan t tabel dan nilai
signifikannya dalam penelitian ini menggunakan tingkat signifikan 0,05. Dalam hal ini, nilai t
tabel

adalah sebesar 1.665.

Tabel 4.7
Hasil Uji t
Coefficients
Model

a

Unstandardized Coefficients

Standardized

T

Sig.

Coefficients
B

1

Std. Error

Beta

(Constant)

.389

.228

SIZE

.126

.046

-.686

ROA
CR

LEVERAGE

1.703

.093

.284

2.734

.008

.352

-.267

-1.951

.055

.245

.442

.057

.555

.581

.074

.038

.266

1.954

.054

a. Dependent Variable: PL
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4.8

Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen secara silmutan terhadap
variabel dependen yaitu dengan membandingkan nilai f-hitung dengan f-tabel, dengan
menggunakan level of confidence 95% (

den degree offreedom (n-1) dimana n adalah

banyak sampel. Pengaruh secara silmutan dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikansinya.
Tabel 4.8
Hasil Uji F
a

ANOVA
Model

Sum of Squares
Regression

1

Df

Mean Square

5.147

4

1.287

Residual

14.653

75

.195

Total

19.800

79

a. Dependent Variable: PL
b. Predictors: (Constant), CR, SIZE, ROA, LEVERAGE
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F
6.586

Sig.
.000

b

4.9

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis

4.9.1 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap perataan laba
Hasil pengujian regresi ukuran perusahaan diketahui bahwa nilai t hitung sebesar (2.734)
dengan nilai signifikansi sebesar 0.008. Karena nilai t hitung (2.734) lebih besar dari t-tabel
(1.665) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 yaitu sebesar 0.008. Oleh karena itu dapat
disimpulkan variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap perataan laba. Artinya
semakin besar ukuran perusahaan maka perusahaan memilih melakukan praktik perataan laba
(income smoothing).
Perusahaan besar banyak terbukti melakukan praktik perataan laba. Hal ini dikarenakan
perusahaan yang lebih besar akan mendapat lebih banyak perhatian dari berbagai pihak seperti,
para analis, investor maupun pemerintah. Untuk itu perusahaan besar akan menghindari fluktuasi
laba yang terlalu drastis, sebab kenaikan laba yang drastis akan menyebabkan bertambahnya
pajak. Sebaliknya penurunan laba yang drastis akan memberikan image yang kurang baik. Hasil
penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah (2013), dan Yulia (2013)
yang menemukakan secara statistik bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap
praktik peraatan laba. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Prasetya dan Rahardjo (2013), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak
berpengaruh terhadap perataan laba.
4.9.2 Pengaruh leverage terhadap perataan laba
Hasil

pengujian

regresi

leverage

diketahui

bahwa

nilai

t

hitung

sebesar

(-1.951) dengan nilai signifikansi sebesar 0.055. Karena nilai t hitung (-1.951) lebih kecil dari ttabel (-1.665) dan nilai signifikansi yaitu sebesar 0.055 lebih besar dari 0.05. Oleh karena itu

dapat disimpulkan variabel leverage tidak berpengaruh terhadap perataan laba. Hal ini berarti
bahwa semakin kecil debt to equity ratio yang dimiliki perusahaan, maka semakin kecil pula
peluang perusahaan melakukan praktik perataan laba dan kemungkinan bahwa perusahaan
tersebut mampu membayar utang dengan modal yang mereka miliki sendiri. Hutang yang tinggi
membuat perusahaan melakukan perataan laba agar laba kelihatan stabil karena investor
cenderung mengamati fluktuasi laba suatu perusahaan.
Hasil ini tidak konsisten dengan penelitian Santoso (2010) yang mengatakan bahwa debt
to equity berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Namun, hasil penelitian ini konsisten
dengan penelitian Lestari (2014), yang mengatakan bahwa debt to equity tidak berpengaruh
terhadap praktik perataan laba. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio leverage tidak dapat
digunakan untuk mengukur praktik perataan laba.
4.9.3 Pengaruh Profitabilitas terhadap perataan laba
Hasil pengujian regresi profitabilitas diketahui bahwa nilai t hitung sebesar (0.555)
dengan nilai signifikansi sebesar 0.581. Karena nilai t hitung (0.555) lebih kecil dari t-tabel
(1.665) dan nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 yaitu sebesar 0.581. Profitabilitas dipandang
untuk memperbaiki image perusahaan. Jika perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang
tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun maka dapat diatasi dengan
mengambil laba periode sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa profitabilitas memiliki
hubungan yang erat dengan manajemen laba. Dengan diketahuinya profitabilitas maka
manajemen akan dapat mengantisipasi adanya kerugian ditahun yang akan datang. Berdasarkan
hasil penelitian ini menunjukkan profitabilitas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap
perataan laba, sehingga semakinbesar profitabilitas perusahaan sektor industri dasar dan kimia
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014, maka tidak akan mempengaruhi

tindakkan manajemen perusahaan dalam melakukan perataan laba. hal ini dikarenakan investor
tidak hanya melihat profitabilitas perusahaan dalam berinvestasi, namun dari berbagai factor
seperti inflasi, dan tingkat suku bunga. Hal ini yang menyebabkan tinggi rendahnya profitabilitas
tidak mempengaruhi tindakan manajemen dalam melakukan perataan laba.
4.9.4

Pengaruh Likuiditas terhadap perataan laba
Hasil pengujian regresi likuiditas diketahui bahwa nilai t hitung sebesar (1.954) dengan

nilai signifikansi sebesar 0.054. Karena nilai t hitung (1.954) lebih kecil dari t-tabel (1.665) dan
nilai signifikansi yaitu sebesar 0.054. variabel likuiditas yang diukur dengan current ratio
berpengaruh tidak signifikan terhadap perataan laba. Para pemegang saham atau investor
cenderung

memperhatikan

laporan

laba

saja

yang

membuat

manajer

tidak

perlu

mengkhawatirkan apabila nilai likuiditas terlalu tinggi atau rendah. Asalkan laba stabil, tinggi
rendahnya likuiditas tidak mempengaruhi penilaian pemegang saham terhadap manajemen
perusahaan. Dengan demikian besar kecilnya likuiditas belum dapat mempengaruhi besar
kecilnya perataan laba.

5.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya

maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :
1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan sektor industri
dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pereiode 2011-2014.
2. Leverage tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan sektor industri dasar
dan kimia yang terdaftar di BEI pereiode 2011-2014.
3. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan sektor industri
dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pereiode 2011-2014.
4. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap perataan laba pada perusahaan sektor industri
dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pereiode 2011-2014.
5. Ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas dan likuiditas secara simutan berpengaruh
signifikan terhadap perataan laba.
5.1

Saran
Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, maka saran-saran yang diajukan
adalah:
1. Penelitian ini dapat dikembangkan untuk sektor industri selain perusahaan yang
termasuk dalam perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI, misalnya sektor
property and real estate dan perusahaan lembaga keuangan.
2. Untuk peneliti selanjutnya dapat menambah pengujian faktor-faktor yang
mempengaruhi perataan laba selain profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan
likuiditas.

3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan mewakili
masing-masing sektor industri sehingga hasilnya mampu menggambarkan secara
menyeluruh keadaan perusahaan go public di Indonesia dan diharapkan peneliti
selanjutnya dapat memperpanjang periode pengamatan.
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