
 

 

i 

ANALISIS PERATAAN LABA DAN  

FAKTOR-FAKTOR  

YANG MEMPENGARUHINYA  

STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  

DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2010 

 

 
Oleh : 

EFRIANUS LANDU MILA 

NIM : 232008174 
 

 

 

KERTAS KERJA 
 

Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Guna Memenuhi Sebagian dari 

Persyaratan-persyaratan untuk mencapai 

Gelar Sarjana Ekonomi 

 
 
 

FAKULTAS  : EKONOMIKA DAN BISNIS 

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

SALATIGA 

2012 



 

 

ii 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

Jalan Diponegoro 52 -60 

 

Telex 322364 ukswsa ia 

Salatiga 50711 – Indonesia 

Fax. (0298) -3 21433 

 

 
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS SKRIPSI  

 

Yang bertanda tangan dibawah ini : 

             N a m a  :  EFRIANUS LANDU MILA 

             N I M   :  232008174 
             Program Studi :  AKUNTANSI 

              Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

              Universitas Kristen Satya Wacana 

              Salatiga. 
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi, 

 

Judul      : ANALISIS PERATAAN LABA DAN 
FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHINYA STUDI PADA 

PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI 
BEI PERIODE 2006-2010 

Pembimbing  :  SUPATMI, SE, M,Ak. 

Tanggal di uji :  25 MEI 2012 

 

adalah benar-benar hasil karya saya. 

 
Di dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan atau gagasan orang 

lain yang saya ambil  dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat 

atau simbol yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri tanpa memberikan 
pengakuan pada penulis aslinya. 

 

Apabila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau 

meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia 
menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku di Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, termasuk pencabutan gelar kesarjanaan yang 

telah saya peroleh. 
 

 Salatiga, 25 MEI 2012 

 Yang memberi pernyataan, 
 

 

 

 EFRIANUS LANDU MILA 



 

 

iii 

ANALISIS PERATAAN LABA DAN  

FAKTOR-FAKTOR  

YANG MEMPENGARUHINYA  

STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR  

DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2006-2010 

 

 
Oleh : 

EFRIANUS LANDU MILA 

NIM : 232008174 
 

 

 

KERTAS KERJA 
 

Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis 

Guna Memenuhi Sebagian dari 

Persyaratan-persyaratan untuk mencapai 

Gelar Sarjana Ekonomi 

 
 
 

FAKULTAS  : EKONOMIKA DAN BISNIS 

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI 

 
Disetujui untuk diuji oleh 

 

Supatmi,SE,M,Ak. 

Pembimbing 

 

 

 

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

SALATIGA 

2012 



 

 

iv 

KATA PENGANTAR 

  

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu menyertai 

penulis selama proses pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 

ini dengan baik.  

Penulis menulis skripsi dengan judul Analisis Perataan Laba dan Faktor-faktor 

yang Mempengaruhinya studi pada Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama Periode 2006-2010 sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana di 

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana.  

Laporan keuangan merupakan suatu pencerminan dari suatu kondisi perusahaan, 

karena di dalam laporan keuangan terdapat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh 

pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Pemakai laporan keuangan dapat 

dibedakan menjadi beberapa pihak yaitu, manajemen, pemegang saham, kreditor, 

pemerintah, karyawan perusahaan, pemasok, konsumen, dan masyarakat umum. Selain 

itu laporan keuangan merupakan sarana untuk mempertanggungjawabkan apa yang 

dilakukan oleh manajemen atas sumber daya pemilik. Dari laporan keuangan tersebut 

salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen adalah laba. 

Praktik perataan laba merupakan suatu fenomena umum dan banyak terjadi di 

beberapa negara. Praktik perataan laba memang sulit untuk dideteksi dan dapat 

meneyebabkan pengungkapan laba yang menyesatkan. Apabila pihak eksternal tidak 

menyadari adanya praktik perataan laba, maka laba hasil rekayasa tersebut dapat 

mengakibatkan distorsi dalam pengambilan keputusan. 

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, oleh karena itu penulis 

menerima kritik dan saran.  

                    Salatiga, 2 Mei 2012     

   

        EFRIANUS LANDU MILA 

  



 

 

v 

UCAPAN TERIMAKASIH 

 

 Selama penulisan dan proses pembuatan skripsi ini, banyak pihak yang 

telah membantu penulis dan tanpa bantuan dari mereka maka skripsi ini tidak dapat 

terselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu, dengan tulus hati penulis ingin 

mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Ucapan terima 

kasih penulis tujukan kepada : 

1. Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan anugerahNya penulis dapat 

menempuh studi dengan baik dan dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun 

banyak halangan yang penulis rasakan. 

2. Opa Jacop Palekahelu dan Oma Lika Inga Moekoe, terima kasih buat 

didikannya semoga opa dan oma sehat selalu Tuhan Yesus memberkati. 

3. Dharmaputra T. Palekahelu dan Carrol Juliana yang telah memberi 

kesempatan kepada saya untuk menempuh perkuliahan sampai selesai Tuhan 

Yesus memberkati selalu. 

4. Almarhum Mama dan Papa semoga kalian bahagia di sana. I love you mama 

dan papa. 

5. Bapak Hari Sunarto, SE, M.Com, Ph.D selaku dekan Fakultas Ekonomika 

dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. 

6. Bapak Usil Sis Sucahyo, SE, MBA selaku kepala Program Studi Akuntansi. 

7. Ibu Supatmi SE,M.Ak.,Akt selaku wali studi dan pembimbing yang 

senantiasa meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing 

penulis selama masa pembuatan skripsi ini. 

8. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa studi 

di Universitas Kristen Satya Wacana. 

9. “Dolek” tercinta terima kasih atas dukungan doa dan supportnya selama 

pembuatan skripsi ini terutama pada waktu menginput data. 

10. Adik Nelly Christin Marinda Kasemetan terima kasih buat pinjaman 

laptopnya selama satu semester, semoga amalnya diberkati Tuhan, kuliahnya 

lancar biar cepat lulus, jangan lama-lama di UKSW. 

11. Adik Jourdean M. Palekahelu dan Kezia A. Palekahelu rajin belajar ya, sehat 

selalu. 



 

 

vi 

12. Adik Bryan M. Yiwa kuliah yang benar ya adik, Tuhan Yesus memberkati. 

13. Runggani I. Ardila dkk terima kasih buat dukungannya dalam doa. 

14. PT. NGELUH-NGELUH CORP. dengan anggota  Dwi  “CUWIK” 

Kurniawan, Agnes “OINK”, Dimas “BANG TIGOR” Ary Putra, Mahatma 

Hendranata “DUDUD” Saputra, Angela “CIPLUK” Merici W. R. S, Irma 

“KETELINGSUT” Setiawati  terima kasih buat dukungannya selama 

perkuliahan, semoga pertemanan kita tidak hanya sampai di sini. 

15. Caroline Fernita dan Jesica Juliani selama menjadi assisten lab audit, banyak 

cerita yang bisa selalu diingat. 

16. Syndi selama menjadi partner asisten AKM 2, semangat selalu yach. 

17. Teman-teman Korps. Asisten FEB  semangat selalu. 

  



 

 

vii 

DAFTAR ISI  

 

 

 Halaman Judul  ...........................................................................................  i 

 Surat Pernyataan Keaslian Skripsi ...............................................................  ii 

 Halaman Persetujuan/ Pengesahan  .............................................................  iii 

 Kata Pengantar ...........................................................................................  iv 

 Ucapan Terimakasih ...................................................................................  vi 

 Daftar Isi  ...................................................................................................  vii 

 Daftar Lampiran .........................................................................................  viii 

 Saripati .......................................................................................................  ix 

 Abstract.................................................................................................. ........  x 

 Pendahuluan  ..............................................................................................  1 

 Kerangka Teoritis dan Perumusan Hipotesis  ..............................................  4 

 Metode Penelitian .......................................................................................  10 

 Analisis dan Pembahasan  ...........................................................................  14 

 Penutup  .....................................................................................................  19 

 Daftar Pustaka  ...........................................................................................  22 

 Lampiran-lampiran  ....................................................................................  24 

  



 

 

viii 

DAFTAR LAMPIRAN  

 

Lampiran  1  Data Penelitian 

Lampiran  2  Statistik Deskriptif 

Lampiran  3  Uji Goodness-Of-Fit 

Lampiran  4  Uji Cox and Snell’s R Square 

Lampiran  5  Uji Hipotesis 

 

  



 

 

ix 

SARIPATI 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan praktik perataan laba 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

selama periode 2006-2010. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel 

penelitian menggunakan purposive sampling, sampel penelitian menggunakan 80 

perusahaan dengan 400 observasi. Data penelitian menggunakan laporan 

keuangan tahunan selama tahun 2006-2010. Variabel dependen dalam penelitian 

ini adalah praktik perataan laba yang diukur dengan menggunakan indeks eckel 

dan diklasifikasikan menggunakan dummy variable. Variabel independen adalah 

ukuran perusahaan, financial leverage, jenis usaha, net profit margin, dan struktur 

kepemilikan publik. Hipotesis di uji dengan menggunakan  logistic linier  

regressions.  Hasil penelitian ditemukan bahwa ukuran perusahaan dan financial 

leverage memiliki pengaruh terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan 

publik. Penelitian ini juga menemukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan 

dan semakin tinggi financial leverage dari suatu  perusahaan maka semakin tinggi 

probabilitas perusahaan untuk melakukan tindakan perataan laba. Variabel lainnya 

seperti jenis usaha, net profit margin, dan struktur kepemilikan publik ditemukan 

tidak berpengaruh terhadap tindakan perataan laba pada perusahaan publik. 

 

Kata kunci : Perataan laba, Ukuran perusahaan, Financial leverage  
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ABSTRACT 

 

 This research is aimed to find out the income smoothing practice 

and the factors influenced it. The samples used in this research are all the 

companies listed in the Indonesian Stock Exchange for period 2006-2010. 

Using the purposive sampling method, there were 80 companies as the 

samples of this research with 400 observations. The research uses the annual 

financial statement for 2006-2010 as the research data. The dependent 

variable in this research is the income smoothing practice which is measured 

by eckel index and be classified by dummy variable. The independent 

variables are firm size, financial leverage, business categories, net profit 

margin, and the structure of public ownership. The hypothesis was tested by 

logistic linier regressions. The result of research is firm size and financial 

leverage influence the income smoothing practice in the public companies. 

The research also finds that the bigger firm size and the higher financial 

leverage of the company, so the higher probability the company to perform the 

income smoothing practices. The others variables, i.e business categories, net 

profit margin and the structure of public ownership, don’t not influence the 

income smoothing practice in the public companies. 

 

Key words: Income smoothing, Firm size, Financial leverage 

 

 

  

 

 

                         


