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MOTTO 

 

“……..Katakanlah : “Adakah sama orang – orang yang mengetahui 

dengan orang – orang yang tidak mengetahui.”……..” 

--(QS: Az Zumar : 9 )-- 

 

“Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala  

sesuatu .” 

--(QS:Az Zumar: 62 )-- 

 

“Yang kamu lawan bukanlah apa yang ada diluar dirimu, yang kamu 

lawan adalah apa yang ada di dalam dirimu yaitu kesadaran 

rendahmu” 

--(Jallaludin Rumi: Masnawi II)-- 

 

“Kesuksesan adalah keinginan, keinginan yang benar – benar ingin 

dan bukan  keinginan yang hanya sekedar ingin” 

--Penulis-- 
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ABSTRAKSI  

 
Perataan laba dapat di didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh 
manajemen untuk mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan agar sesuai dengan 
target yang diujudkan secara artificial (akuntansi) maupun riil (transaksi) 
(Atmini,2000). Penelitian ini  mempunyai dua tujuan yaitu fakto yang 
mempengaruhi tindakan perataan laba dan pengaruhnya terhadap return dan 
risiko saham pada perusahaan go public di BEJ. untuk menentukan adanya 
perataan laba digunakan indeks Eckel.  
Pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, diperoleh 
sampel sebanyak 83 perusahaan dalam periode 2001 sampai dengan 2004. 
Pengklasifikasian indek Eckel dengan menggunakan laba bersih setelah pajak 
dengan penjualan. Analisis data dengan statistic deskriptif untuk menggambarka 
profil data, normalitas data dengan one sampel kolmogorov smirnov untuk 
mengatahui distribusi data, pengujian multivariate dengan uji Logistic regression 
untuk menganalisis factor yang mempengaruhi perataan laba, uji Mann Whitney 
U test untuk menjawab hipotesis kedua : ada tidaknya perbedaan nps, 
prifitabilitas, npm dan Leverage perusahaan perata dan bukan perata, uji beda 
rata – rata digunakan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan return dan 
risiko (beta) perusahaan perata dan bukan perata laba untuk menjawab hipotesis 
ketiga dan keempat.  
Pengujian hipotesis pertama yang ingin mengetahui pengaruh variabel NPS, 
Profitabilitas, NPM, Leverage Kelompok usaha dan Winner losser stock terhadap 
tindakan perataan laba. Hasil pengujian logistic regression menyimpulkan bahwa 
semua variabel tersebut tidak berpengarh terhadap perataan laba dan 
mendukung penemuan Salno dan Baridwan (2000). Pengujian hipotesis kedua 
dengan Mann Whitney U test menyatakan bahwa variabel NPS, Profitabilitas, 
NPM dan Leverage tidak ada perbedaan antara perusahaan perata laba dan 
bukan perata laba.Hasil tersebut mendukung penelitian Salno dan Baridwan 
(2000) dan Nurhayati (2006). Pengujian hipotesis ketiga dan keempat dengan uji 
beda rata – rata menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan return dan risiko 
(beta) antara perusahaan perata dan bukan perata laba sesuai dengan penemuan 
Salno dan Baridwan (2000), namun berbeda dengan Khafid dkk (2002), 
Michelson et al (1995), serta Arifin ,Naser dan Susanti (2002).  
  
 
 
Kata kunci : perataan laba, return dan risiko (beta) 
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