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PENGARUH  PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN 

DAN NILAI PERUSAHAAN TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA  

(Studi Empiris pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia Tahun 2017-2019) 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 

leverage, ukuran perusahaan dan nilai perusahaan terhadap praktik perataan laba 

pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI pada tahun 2017-2019. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 93 sampel 

perusahaan. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan analisis regresi logistik. Dengan SPSS versi 21. Praktik perataan 

laba pada penelitian ini diklasifikasikan dengan menggunakan indeks ecxel, nilai 

1 untuk perusahaan yang melakukan perataan laba dan nilai 0 untuk perusahaan 

yang tidak melakukan perataan laba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran 

perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Sedangkan profitabilitas, 

leverage dan nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. 

Kata kunci: Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Nilai Perusahaan, 

Perataan Laba 

Abstrack 

 This study aims to determine the effect of profitability, leverage, 

company size and firm value on income smoothing practices in consumer goods 

companies listed on the IDX in the 2017-2019. The sampling method used in this 

research is purposive sampling method. The sample in this study amounted to 93 

sample companies. The data analysis method used in this study was logistic 

regression analysis. Whith SPSS version 21. Income smoothing practices in this 

study are classified using the ecxel index, a value of 1 for companies that do 

income smoothing and a value of 0 for companies that do not do income 

smoothing. The results showed that company size has an effect on income 

smoothing practices. Meanwhile, profitability, leverage and firm value have no 

effect on income smoothing practices. 

Keywords: Profitability, Leverage, Company Size, Firm Value, Income 

Smoothing  

1. PENDAHULUAN

Menurut Kusumawati et al., (2018: 12) laporan keuangan adalah suatu 

laporan atau catatan informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan bagi 

para pemakai laporan keuangan pada suatu periode akuntansi. Laporan 
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keuangan menggambarkan kinerja dari perusahaan tersebut, sehingga 

perusahaan berusaha untuk menampilkan kinerja yang stabil dari tahun ke 

tahun. Dengan menunjukkan kinerja perusahaan yang stabil dapat menambah 

kepercayaan para investor terhadap perusahaan dan mampu menarik 

perhatian calon investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Laporan 

keuangan yang biasanya digunakan oleh investor untuk mengambil suatu 

keputusan investasi yaitu laporan laba-rugi. Investor biasanya lebih 

memperhatikan informasi laba dalam suatu laporan keuangan tanpa 

memperhatikan bagaimana suatu perusahaan tersebut mendapatkan laba.  

Hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan 

manajemen laba. Jenis manajemen laba yang sering kali dilakukan oleh 

perusahaan adalah perataan laba. Perataan laba (income smoothing) adalah 

suatu tindakan yang dilakukan pihak pihak manajemen untuk mengurangi 

fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga mencapai tingkat atau level yang 

cenderung stabil dari suatu periode dengan periode sebelumnya (Riyadi, 

2018). Tindakan perataan laba kerap terjadi karena adanya asimetri informasi 

antara pemilik perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. Manajemen 

terdorong untuk melakukan perataan laba karena manajemen berupaya agar 

penjualan saham meningkat, tingkat pajak menurun dan mendapatkan bonus 

(Arum et al., 2017).  

Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam 

memperoleh laba pada periode waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat rasio 

profitabilitas suatu perusahaan maka kemampuan perusahaan dalam 

mengelola aset dan memperoleh keuntungan juga akan meningkat dalam 

suatu periode. Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung 

zwuntuk melakukan praktik perataan laba untuk mempertahankan laba yang 

cenderung tidak fluktuatif sehingga dipandang mampu menarik perhatian 

para investor. 

Leverage merupakan penggunaan sumber dana berupa hutang oleh 

perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan 

yang memiliki tingkat leverage yang tinggi cenderung melakukan perataan 
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laba untuk menutupi beban tetap perusahaan dan menunjukkan kinerja 

keuangan yang stabil untuk menarik para investor serta menumbuhkan 

kepercayaan terhadap para kreditor agar meminjamkan dana kepada 

perusahaan tersebut.  Ukuran perusahaan menjadi salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi manajemen  dalam praktik perataan laba karena perusahaan 

dengan ukuran yang besar cenderung lebih diperhatikan oleh pihak eksternal 

sehingga mereka akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan 

keuangan (Jariah, 2016). Perusahaan yang berukuran besar biasanya akan 

menghindari fluktuasi laba yang signifikan karena dapat meningkatkan 

jumlah pajak yang ditanggung perusahaan begitupula sebaliknya. Sehingga 

perusahaan yang besar akan cenderung melakukan praktik perataan laba. 

Nilai perusahaan menggambarkan kinerja dari suatu perusahaan yang 

dapat mempengaruhi pandangan investor terhadap perusahaan tersebut. Nilai 

perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kemampuan 

perusahaan menghasilkan laba, kebijakan hutang yang dilakukan perusahaan, 

skala dari perusahaan tersebut, harga saham, dan pendapatan dari perusahaan 

tersebut (Arifianto dan Chabachid, 2016). Perusahaan yang memiliki nilai 

perusahaan yang tinggi akan cenderung melakukan tindakan perataan laba 

karena memiliki tingkat kestabilan laba yang tinggi sehingga dapat menarik 

investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. 

Penelitian mengenai praktik perataan laba pada perusahaan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia telah banyak dilakukan sebelumnya, namun 

dalam beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Atas dasar 

ketidakkonsistenan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-

peneliti sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

kembalin penelitian dengan judul : “ PENGARUH PROFITABILITAS, 

LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN NILAI PERUSAHAAN 

TERHADAP PRAKTIK PERATAAN LABA (Studi Empiris pada 

Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 

Tahun 2017-2019)”. 
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2. METODE 

2.1 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan (annual report) 

perusahaan consumer goods yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 

2017-2019. Data tersebut dapat diperoleh dengan mengakses langsung dari 

website www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 

consumer goods yang terdaftar di BEI tahun 2017-2019.  

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan atau kriteria tertentu (Sugiono, 2015: 85). Kriteria 

pemilihan sampel sebagai berikut: 1) Perusahaan consumer goods yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. 2) Perusahaan consumer 

goods yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara berturut-turut 

selama tahun  2017-2019. 3) Perusahaan consumer goods yang menerbitkan 

laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. 4) Perusahaan consumer 

goods yang tidak mengalami kerugian selama tiga tahun berturut-turut tahun 

2017-2019. 5) Perusahaan consumer goods yang memiliki data lengkap 

terkait dengan variabel-variabel yang digunakan. 

2.2 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel 

2.2.1 Perataan Laba 

Perataan laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk mengurangi fluktuasi laba yang terlalu drastis. Perataan 

laba dari penelitian ini yaitu menggunakan Indeks Eckel. Indeks Eckel 

digunakan untuk mengindikasikan suatu perusahaan tersebut melakukan 

praktik perataan laba atau tidak dengan skala nominal kelompok perusahaan 

yang melakukan praktik perataan laba diberi nilai 1, sedangkan kelompok 

perusahaan yang tidak melakukan praktik perataan laba diberi nilai 0. Rumus 

yang digunakan sebagai berikut (Eckel, 1981): 

Indeks Eckel = 

http://www.idx.co.id/
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2.2.2 Profitabilitas 

Profitabilitas menggambarkan kemampuan dari suatu perusahaan 

untuk mendapatkan keuntungan atau laba pada periode waktu tertentu. 

Penelitian ini menggunakan return on asset (ROA) sebagai rasio 

pengukurannya. ROA diukur dengan membandingkan antara laba bersih 

dengan total aset. ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang 

diinvestasikan kedalam bentuk total aktiva untuk menghasilkan laba (Arum et 

al., 2017). Rumus yang digunakan sebagai berikut: 

ROA = 

2.2.3 Leverage 

Leverage menunjukkan bahwa sejauh mana aktiva perusahaan telah 

dibiayai oleh utang. Tingkat leverage yang tinggi mengindikasikan bahwa 

risiko perusahaan tinggi pula sehingga stakeholder (kreditur) sering 

memperhatikan besarnya risiko perusahaan dengan penggunaan utang yang 

tinggi, maka kreditur akan dihadapkan pada risiko ketidakmampuan 

perusahaan dalam membayar utangnya. Oleh karena itu manajer perusahaan 

dengan risiko yang tinggi cenderung melakukan perataan laba (Jariah, 2016). 

Rasio leverage yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  Debt  to Total 

Asset Ratio.  Rumus yang digunakan sebagai berikut (Jessica dan Dewi, 

2019): 

DAR = 

2.2.4 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan merupakan cerminan dari besar kecilnya 

perusahaan, dilihat dari besaran total aktiva, total penjualan, tenaga kerja dan 

lain-lain. Ukuran perusahaan terbagi menjadi 3 kategori yaitu : perusahaan 

kecil (small firm), perusahaan sedang (mediumsize) dan perusahaan besar 

(large firm). Dalam penelitian ini perhitungan ukuran perusahaan 

menggunakan logaritma natural total aset (Sari dan Kristanti, 2015). 

Pengukuran ukuran perusahaan menggunakan rumus: 

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva 
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2.2.5 Nilai Perusahaan 

Menurut Riny (2018) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan 

tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam mengelola 

sumber daya yang dimiliki perusahaan yang dapat dicerminkan dalam harga 

saham melalui persepsi investor. Nilai perusahaan dalam penelitian ini dapat 

di definisikan dengan rasio Price to Book Value (PBV). Rasio PBV 

merupakan perbandingan antara nilai saham dengan nilai buku saham 

perusahaan (Harmono, 2009) dalam (Arum et al., 2017). Rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 

PBV = 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 HASIL

3.1.1 Statistik Deskriptif

Tabel 1. Statistik Deskriptif 

Variabel N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

Profitabilitas 93 0,01 0,93 0,1266 0,13218 

Leverage 93 0,08 0,74 0,3544 0,16574 

Ukuran 

Perusahaan 
93 25,80 32,2 28,9131 1,53731 

Nilai Perusahaan 93 0,30 82,44 5,6802 12,06059 

Perataan Laba 93 0 1 0,48 0,502 

 Sumber: Hasil Output SPSS 2020 

Berdasarkan tabel 1 diatas diketahui bahwa variabel profitabilitas 

memiliki nilai minimum sebesar 0,01, nilai maksimum sebesar 0,93, rata-rata 

sebesar 0,1266 dan standar deviasi sebesar 0,13218. Variabel leverage 

memiliki nilai minimum sebesar 0,08, nilai maksimum sebesar 0,74, rata-rata 

sebesar 0,3544 dan standar deviasi sebesar 0,16574. Variabel ukuran 

perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 25,80, nilai maksimum sebesar 

32,20, rata-rata sebesar 28,9132 dan standar deviasi sebesar 1,53731. 

Variabel nilai perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 0,29, nilai 

maksimum sebesar 82,44, rata-rata sebesar 5,6802 dan standar deviasi sebesar 
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12,06059. Dan variabel perataan laba memiliki nilai minimum sebesar 0, nilai 

maksimum sebesar 1, rata-rata sebesar 0,48 dan standar deviasi sebesar 0,502. 

3.1.2 Analisis Regresi Logistik 

3.1.2.1 Menilai Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Tabel 2. Hasil Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit) 

Keterangan Nilai 

-2 Log Likelihood Awal (Block Number = 0) 128,829 

-2 Log Likelihood Akhir (Block Number = 1) 107,333 

 Sumber: Hasil Output SPSS 2020 

Penilaian keseluruhan model (Overall Model Fit) dilakukan dengan 

cara membandingkan antara nilai -2 Log likelihood awal ( Block Number 0) 

dengan nilai -2 Log likelihood akhir (Block Number 1). Model dapat 

dikatakan baik apabila terjadi penurunan antara -2 Log likelihood awal 

dengan -2 Log likelihood akhir. Berdasarkan pada tabel 2 hasil -2 Log 

likelihood block number 0 sebesar 128,829 dan hasil -2 Log likelihood block 

number 1 sebesar 107,333. Dari hasil tersebut ternyata hasil -2 Log likelihood 

block number 0 menunjukkan adanya penurunan pada -2 Log likelihood 

block number 1 sebesar 21,496. Penurunan hasil -2 Log likelihood ini 

menunjukkan bahwa model regresi lebih baik dengan kata lain model yang 

dihipotesiskan fit dengan data. 

3.1.2.2 Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Nagelkerke’s R Square merupakan modifikasi dari koefisien Cox dan 

Snell untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini 

dilakukan dengan cara mebagi nilai Cox dan Snell’s R² dengan nilai 

maksimumnya. Nilai Nagelkerke’s R² dapat diinterpretasikan seperti R² pada 

multiple regression (Ghozali, 2013). Hasil dari koefisien determinasi dapat 

dilihat pada tabel IV.4 dibawah ini: 

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Step 
-2 Log 

likelihood 

Cox & Snell R 

Square 
Nagelkerke R Square 

1 107,333 0,206 27,50% 

 Sumber: Hasil Output SPSS 2020 
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Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada tabel 3 tersebut 

menunjukkan bahwa nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,275 yang berarti 

variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen 

sebesar 27,50% dan sisanya sebesar 72,50% dijelaskan oleh variabel lain 

diluar penelitian ini. 

3.1.2.3 Hasil Uji Kelayakan Model Regresi 

Tabel 4. Hasil Uji Kelayakan Model Regresi 

Step Chi-square Df Sig. 

1 12,538 8 0,129 

 Sumber : Hasil Output SPSS 2020 

Berdasarkan hasil Uji Hosmer and Lemeshow Test pada tabel 4 

menunjukkan bahwa nilai sig. sebesar 0,129 > 0,05. Nilai 0,129 tersebut lebih 

besar dari persyaratan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahawa model mampu memprediksi nilai observasinya 

atau dapat dikatakan bahwa model diterima karena cocok dengan data 

observasinya. 

3.1.2.4 Hasil Uji Matriks Klasifikasi 

Matriks klasifikasi berfungsi untuk menunjukkan kekuatan prediksi dari 

model regresi untuk memprediksi kemungkinan perusahaan yang melakukan 

perataan laba pada perusahaan consumer goods yang terdaftar di BEI tahun 

2017-2019. Hasil uji matriks klasifikasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tabel 5. Hasil Uji Matriks Klasifikasi 

Observed 

Predicted 

PL 
Percentage 

Correct 
Bukan 

Perata Laba 

Perata 

Laba 

PL 
Bukan Perata Laba 35 13 72,9 

Perata Laba 22 23 51,1 

Overall Percentage 62,4 

 Sumber: Hasil Output SPSS 2020 

Matriks klasifikasi menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi 

untuk memprediksi kemungkinan perusahaan yang melakukan perataan laba. 

Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan 
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perusahaan melakukan praktik perataan laba sebesar 51,1%. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa dengan menggunakan model regresi yang digunakan 

terdapat sebanyak 23 sampel (51,1%) yang diprediksi akan melakukan 

praktik peratan laba dari total 45 sampel yang melakukan praktik perataan 

laba. 

Kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan 

perusahaan yang tidak melakukan perataan laba sebesar 72,9% yang berarti 

dengan model regresi yang digunakan terdapat sebanyak 35 sampel (72,9%) 

yang diprediksi tidak melakukan perataan laba dari total 48 sampel yang tidak 

melakukan perataan laba. 

3.1.3 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 

analisis regresi logistik karena variabel dependen dalam penelitian ini 

menggunakan variabel dummy.  Hasil uji regresi logistik disajikan pada tabel 

6 sebagai berikut: 

Tabel 6 Hasil Analisis Regresi Logistik 

Variabel B Wald Df Sig. Keterangan 

Konstanta 9,441 3,888 1 0,049   

Profitabilitas 10,220 3,207 1 0,073 H1 Ditolak 

Leverage -0,463 0,058 1 0,809 H2 Ditolak 

Ukuran Perusahaan -0,370 4,331 1 0,037 H3 Diterima 

Nilai Perusahaan 0,048 0,295 1 0,587 H4 Ditolak 

   Sumber: Hasil Output SPSS 2020 

Berdasarkan hasil analisis regresi logistik diatas diperoleh 

persamaan sebagai berikut: 

PL = 9,441 + 10,220 PROF – 0,463 LEV – 0,370 UP + 0,048 NP + e 

3.2 PEMBAHASAN 

3.2.1 Pengaruh profitabilitas terhadap praktik perataan laba 

Berdasarkan uji regresi logistik variabel profitabilitas (PROF) 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,074 lebih dari α = 0,05. Tingkat 

nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yang artinya H1 ditolak. Sehingga 
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penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap 

praktik pertaan laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah 

dilakukan oleh Jessica dan Dewi (2019), Ginantra dan Putra (2015) dan Dewi 

dan Suryanawa (2019) bahwa tidak ada pengaruh antara profitabilitas dengan 

praktik perataan laba. Namun tidak mendukung penelitian yang dilakukan 

oleh Arum, et al., (2017) dan Riyadi (2018). 

Profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi menunjukkan bahwa 

kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba semakin baik dan keuntungan 

yang di dapat oleh pemegang saham akan meningkat. Manajer juga akan 

mendapatkan bonus atau keuntungan jika kinerja perusahaannya meningkat, 

sehingga manajer tidak termotivasi untuk melakukan praktik perataan laba. 

3.2.2 Pengaruh leverage terhadap praktik perataan laba 

Berdasarkan hasil analisis data variabel leverage (LEV) menunjukkan 

nilai Sig. sebesar 0,809 lebih dari α = 0,05. Tingkat nilai signifikansinya lebih 

dari 0,05 yang artinya H2 ditolak. Sehingga penelitian ini menunjukkan 

bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap praktik pertaan laba. Hasil 

penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Ginantara dan Putra 

(2015), Oktoriza (2018), Nugraha dan Dillak (2018) Namun tidak 

mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati dan Djajanti (2015). 

Tidak berpengaruhnya leverage terhadap praktik perataan laba disebabkan 

karena besarnya leverage perusahaan diimbangi dengan meningkatnya 

pendapatan perusahaan. Hal ini berarti besarnya leverage yang berasal dari 

kegiatan operasional perusahaan akan menjadikan pendapatan dan laba yang 

diperoleh perusahaan juga akan meningkat. Dimana pendapatan dan laba 

yang meningkat tersebut dapat menambah keuntungan bagi perusahaan, 

sehingga perusahaan mampu membayar kewajiban sesuai dengan jangka 

waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu leverage tidak memotivasi 

manajemen perusahaan untuk melakukan praktik perataan laba (Supratining 

et al., 2019). 

3.2.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap praktik perataan laba 
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Berdasarkan uji regresi logistik variabel ukuran perusahaan (UP) 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,037 lebih dari α = 0,05. Tingkat 

nilai signifikansinya kurang dari 0,05 yang artinya H3 diterima. Sehingga 

penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap 

praktik perataan laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah 

dilakukan oleh Sari dan Kristanti (2015), Iskandar dan Suardana (2016), 

Arum et al., (2017) dan Lahaya (2017). Namun tidak mendukung penelitian 

yang dilakukan oleh Priyanto (2017) dan Gunawati dan Susanto (2019). 

Ukuran perusahaan dapat dilihat dari besarnya total aset suatu 

perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Perusahaan yang berukuran besar 

kecenderungan untuk melakukan perataan laba akan menurun karena 

perusahaan yang berukuran besar lebih menjadi pusat perhatian dan 

pengawasan dari pihak investor, kreditur, pemerintahan dan masyarakat 

dibandingkan dengan perusahaan kecil. Perhatian dan pengawasan yang 

semakin ketat kepada perusahaan besar membuat manajemen akan lebih 

berhati-hati dalam menyajikan laporan keuangan dan lebih transparan dalam 

memberikan informasi kepada pihak eksternal. Berbeda dengan perusahaan 

yang berukuran kecil dimana kecenderungan untuk melakukan perataan laba 

akan meningkat karena perusahaan berusaha untuk menampilkan kinerja yang 

stabil agar perusahaan terlihat baik kinerjanya dan investor tertarik untuk 

berinvestasi di perusahaan tersebut.  

3.2.4 Pengaruh nilai perusahaan terhadap praktik perataan laba 

Berdasarkan uji regresi logistik variabel nilai perusahaan (NP) 

menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,587 lebih dari α = 0,05. Tingkat 

nilai signifikansinya lebih dari 0,05 yang artinya H4 ditolak. Sehingga 

penelitian ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak berpengaruh 

terhadap praktik perataan laba. Hasil penelitian ini mendukung penelitian 

yang telah dilakukan oleh Gunawan dan Hardjunanto (2017) dan Sarwinda 

dan Afriyenti (2015). Namun tidak sejalan penelitian yang dilakukan oleh 

Oktoriza (2018), Pratama et al., (2018). 
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Penelitian ini menunjukkan bahwa tinggi rendahnya nilai perusahaan 

tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba. Tidak berpengaruhnya nilai 

perusahaan terhadap praktik perataan laba disebabkan karena perusahaan 

yang memiliki nilai perusahaan yang tinggi kemungkinan dikarenakan kinerja 

manajemen yang baik dalam mengelola perusahaan sehingga dapat 

mempengaruhi nilai saham perusahaan. Apabila perusahaan memiliki kinerja 

yang baik maka nilai saham perusahaan di pasar modal juga akan meningkat 

sehingga perusahaan memiliki nilai yang tinggi dimata investor dan 

investorpun tertarik untuk menanamkan modalnya. Dengan alasan tersebut 

manajemen tidak tertarik untuk melakukan praktik perataan laba (Gunawan 

dan Hardjunanto, 2017). 

4. PENUTUP

4.1  Simpulan

Berdasarkan pada hasil analisis regresi logistik dan pembahasan yang 

telah diuraikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang

artinya H1 ditolak

2. Leverage tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang artinya

H2 ditolak.

3. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang

artinya H3 diterima.

4. Nilai perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik perataan laba yang

artinya H4 ditolak.

4.2 Keterbatasan 

1. Penelitian ini terbatas pada periode penelitian yang hanya dilakukan

selama 3 tahun yaitu pada tahun 2017-2019.

2. Penelitian ini hanya menggunakan sampel perusahaan consumer goods

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sehingga hasil penelitian kurang

mampu menjelaskan kondisi perusahaan secara keseluruhan.
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3. Variabel yang digunakan yaitu profitabilitas, leverage, ukuran

perusahaan dan nilai perusahaan hanya mampu menjelaskan pengaruhnya

terhadap praktik perataan laba sebesar 27,50%

4.3 Saran 

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode penelitian yang

lebih panjang.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas

seperti seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI sehingga dapat

digeneralisasikan.

3. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang

kemungkinan dapat mempengaruhi praktik perataan laba.
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