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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan,

profitabilitas, financial leverage, dan net proft margin terhadap praktik perataan

laba yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam

kurun waktu lima tahun dengan metode purposive judgement sampling. Perataan

laba adalah cara yang digunakan  oleh manajemen  perusahaan untuk mengurangi

variasi jumlah laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan

dengan cara memanipulasi laba baik melalui metode akuntansi ataupun melalui

transaksi.

Analisa statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa statistik

deskriptif dan dengan menggunakan model regresi logistik melalui pengujian

multivariate dengan 56 sampel. Indeks Eckel digunakan untuk mengklasifikasikan

perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan praktik perataan laba.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh

terhadap praktik perataan laba. Sedangkan ukura  perusahaan, profitabilitas,

financial leverage, dan profitabilitas tidak mempengaruhi praktik perataan laba.

Kata kunci: perataan laba, ukuran perusahaan, profitabilitas, financial
leverage, dan net profit margin
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ABSTRACT

The aim of this study to examine the influence of firm size, profitability,

operating leverage, and net profit margin income smoothing practice among

manufacture listed at Indonesia Stock Exchange within a period of five years with

the  selection method of purposive  judgement sampling. Income smoothing is a

management effort to reduce the variation in the number of reported earnings to

match the desired target by  manipulating earnings through accounting methods

or through transactions.

Statistical analysis used in this study was to statistically test using

descriptive statistics and logistic regression models through multivariate testing.

Eckel index used to classify companies that do or do not practice income smoothing.

The result of  this  research  showed  that net profit margin influence the

probability of income smoothing. But firm size, profitability and operating leverage,

do not influence the probability of income smoothing.
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net profit margin



1

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan,

profitabilitas, financial leverage, dan net proft margin terhadap praktik perataan laba

yang terjadi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dalam kurun

waktu lima tahun dengan metode purposive judgement sampling. Perataan  laba

adalah cara yang digunakan  oleh manajemen  perusahaan untuk mengurangi

variasi jumlah laba yang dilaporkan agar sesuai dengan target yang diinginkan

dengan cara memanipulasi laba baik melalui metode akuntansi ataupun melalui

transaksi. Analisa statistik yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa statistik

deskriptif dan dengan menggunakan model regresi logistik melalui pengujian

multivariate dengan 56 sampel. Indeks Eckel digunakan untuk mengklasifikasikan

perusahaan yang melakukan dan tidak melakukan praktik perataan laba. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa net profit margin berpengaruh terhadap praktik

perataan laba. Sedangkan ukura  perusahaan, profitabilitas, financial leverage,

dan profitabilitas tidak mempengaruhi praktik perataan laba.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang mungkin dapat

menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, diantaranya adalah 1).Penelitian

ini hanya menggunakan sampel dari perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam

BEI, belum menggambarkan secara keseluruhan dalam memprediksi perataan laba.

2). Dari hasil pengujian diperoleh nilai Negelkerke R Square sebesar 11,6%, sehingga

kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabl terikat relatif kecil.


