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ANALISIS PERATAAN LABA DAN PENGARUHNYA TERHADAP REAKSI PASAR
DAN RISIKO INVESTASIPADA PERUSAHAAN PUBLIK DI INDONESIA
Oleh : Ratno Agriyanto
Abstract
Profit is an important factor to estimate the performance of the company as one of the
basis for the investor to estimate the future profit. This matter has made the investor pay much
attention to the profit of a company without noticing the proccess of the forming of profit
information. This condition support the manager to do “profit management”. One of “ profit
management” measurement is doing a income smoothing. The aims of the research are: 1) To
analyze the market reaction between profit smoother company and non profit smoother
company. 2) To analyze the difference of invesment risk between profit share company and non
profit share company.
This research was conducted in Jakarta Stock Exchange (JSX) and involving 333
companies which were signed up in Jakarta stock Exchange (JSX). Through purposive sampling
method, 62 companies were taken as samples. According to index exckel measurement, the
samples are divided into 48 companies as the profit smoother and 14 companies as the non
profit smoother. The data of the research is submitted by documentation. The data is analyzed
by multiple regression analysis and independent t- sample test, after fulfilling several test
requirements and classic assumption.
The result of the study shows that, market reaction that is observed for 3 days after the
profit announcement did not show the difference of market reaction and investment risk
between profit smoother company and non profit smoother company with 5% of the significant
rate. The result of the research give implication to the future research to analyze the same topic
by including other variables which give significant influence to market reaction and invesment
risk, either quantitative data or qualitative data. Also to examine the causes of the appearance of
the some hypotesis research which is either significant or unsignificant.
Keyword :Imcome Smoothing, Market Reaction, Invesment Risk
Abstrak
Laba merupakan salah satu faktor penting dalam menaksir kinerja dan sebagai salah
satu dasar bagi investor dalam melakukan penaksiran laba di masa yang akan datang. Hal ini
menjadikan perhatian investor dan calon investor akan terpusat pada laba suatu perusahaan,
tanpa memperhatikan proses terbentuknya informasi laba tersebut. Hal demikian mendorong
bagi manajer untuk melakukan “manajemen laba”. Salah satu bentuk tindakan “manajemen
laba” adalah melakukan perataan laba. Tujuan penelitian ini adalah : 1) menganalisis perbedaan
reaksi pasar antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba; 2) menganalisis perbedaan
risiko investasi antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba.
Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Dari sejumlah 333 perusahaan yang
terdaftar di BEJ, melalui metode purposive sampling ditetapkan sebagai sampel sejumlah 62
perusahaan. Melalui perhitungan indek Eckel, sampel penelitian terbagi atas 48 perusahaan
sebagai perata laba, dan 14 bukan perata laba. Data penelitian dikumpulkan dengan
dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis regresi berganda dan
uji t sampel independen, setelah memenuhi beberapa syarat pengujian dan asumsi klasik.
Hasil penelitian menyebutkan bahwa, reaksi pasar yang dilihat pada tiga hari setelah
pengumuman laba tidak menunjukan perbedaan reaksi pasar antara perusahaan perata laba
dengan perusahaan bukan perata laba dengan tingkat signifikansi 5%. Disamping itu hasil
penelitian ini juga tidak menunjukan perbedaan risiko investasi antara perusahaan perata laba
dengan perusahaan bukan perata laba dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian ini
memberi implikasi kepada penelitian berikutnya untuk mencoba menganalisis topik serupa
dengan memasukan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap reaksi dan investasi, baik
data yang kuantitatif maupun kualitatif. Serta menelusuri penyebab kenapa ada penelitian
serupa yang hipotesis teruji dan ada juga hipotesisnya tidak teruji.
Kata Kunci : Perataan Laba, Reaksi Pasar, Risiko Investasi

A. PENDAHULUAN

Seorang pemilik saham akan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. Salah
satunya adalah keuntungan, baik keuntungan saat ini maupun keuntungan di masa-masa yang
akan datang, dengan diketahuinya perkembangan keuntungan tersebut dan perbandingannya
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dengan perkembangan keuntungan perusahaan lain. Pemilik saham akan menaruh minat pada
kondisi keuangan perusahan sejauh hal itu dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk
berkembang, membayar deviden, dan menghindari kebangkrutan. Bagi perusahaan sendiri, analisis
terhadap keuangan akan membantu perencanaan perusahaan. Media yang dapat dipakai untuk
meneliti kondisi kesehatan perusahaan adalah Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan neraca,
laporan laba-rugi, laporan perubahan modal dan laporan arus kas.
Perhatian investor yang sering terpusat pada informasi laba, tanpa memperhatikan
prosedur yang digunakan untuk menghasilkan informasi laba tersebut mendorong manajer untuk
melakukan manajemen atas laba ( earnings management). Informasi laba memainkan peranan
yang penting dalam proses pengambilan keputusan oleh para pemakai laporan keuangan. Hal
tersebut menyebabkan manajemen berusaha untuk mengelola laba dalam usahanya membuat
entitas tampak lebih bagus secara finansial.
Hal yang menarik adalah Salno (2000) menemukan bahwa tidak ada perbedaan return
antara perusahaan perata dan perusahaan bukan perata laba. Assih (1998) menemukan bukti
bahwa reaksi pasar yang diukur dengan cummulative abnormal return antara perusahaan perata
laba berbeda secara signifikan dengan perusahaan bukan perata laba. Samlawi (2000)
menyimpulkan bahwa pada analisis total sampel ditemukan adanya perbedaan return rata-rata
yang signifikan antara perusahaan–perusahaan perata dan perusahaan–perusahaan bukan perata
(return rata-rata perusahaan perata lebih kecil daripada perusahaan perusahaan non perata).
Sedangkan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Muhammad Khafid (2002) menemukan bukti
empiris bahwa terdapat perbedaan reaksi pasar yang diukur dengan cummulative abnormal return
antara perusahaan perata laba berbeda dengan perusahaan bukan perata laba
Michelson et.al. (dalam Muhammad Khafid 2002) menemukan bahwa risiko bisnis rata-rata
perusahaan–perusahaan perata lebih rendah daripada perusahaan–perusahaan bukan perata.
Salno (1999) menemukan bukti empiris bahwa tidak ada perbedaan risiko bisnis rata-rata yang
signifikan antara perusahaan–perusahaan perata dan perusahaan–perusahaan bukan perata.
Samlawi (2000) menyimpulkan tidak ada perbedaan risiko bisnis yang signifikan antara perusahaan
perata laba dengan perusahaan bukan perata laba. Muhammad Khafid (2002) menemukan bukti
empiris bahwa ada perbedaan risiko bisnis rata-rata yang signifikan antara perusahaan-perusahaan
perata dan perusahaan–perusahaan bukan perata. Tetapi dia menyadari bahwa data yang diambil
dalam kondisi krisis ekonomi kemungkinan kurang tepat untuk digeneralisasi karena dia sendiri
menyadari bahwa pengambilan data dalam penelitiannya berada dalam situasi ekonomi yang
kurang stabil atau krisis ekonomi.
Perbedaan hasil penelitian ini menarik untuk diadakan penelitian ulang (replikasi) tentang
topik tersebut, Apalagi dari penelitian Muhammad Khafid (2002) tersebut masih menyebutkan
kelemahan (data dalam penelitiannya berada dalam situasi ekonomi yang kurang stabil atau krisis
ekonomi), kelemahan tersebut untuk saat ini bisa ditutupi karena kondisi ekonomi lebih stabil
dibandingkan dengan dengan kondisi ekonomi pada saat Muhammad Khafid melakukan penelitian.
Oleh karena itu, perluasan dan replikasi penelitian tersebut masih sangat memungkinkan dengan
topik yang serupa.
Pada penelitian ini peneliti akan menguji pengaruh tindakan perataan laba dengan reaksi pasar dan
risiko investasi perusahaan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan satu periode
pengamatan untuk melihat pengaruh perataan laba terhadap reaksi pasar dan resiko investasi,
yaitu periode beberapa hari setelah pengumuman laba.
Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan reaksi pasar antara perusahaan perata laba dan
bukan perata.
2. Untuk menganalisis ada tidaknya perbedaan rata-rata risiko investasi antara perusahaan
perata laba dan bukan perata laba.

LANDASAN TEORI
1. Studi Perataan Laba
Tindakan perataan laba terkait erat dengan konsep manajemen laba (Salno, 1999).
Manajemen laba juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja, dalam
batasan generally accepted accounting principles, untuk mengarah pada suatu tingkat yang
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diinginkan atas laba yang dilaporkan. Perataan laba dapat dipandang sebagai cara pengurangan
dalam variabilitas laba selama periode tertentu atau dalam satu periode, yang mengarah pada
tingkat yang diharapkan atas laba yang dilaporkan (Assih 1998).
Penjelasan mengenai konsep manajemen laba menggunakan pendekatan teori keagenan
(agency theory) yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik
kepentingan antara manajemen (agent) dengan pemilik (principal) yang timbul ketika setiap pihak
berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya (Salno
1999). Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki asimetri informasi terhadap pihak eksternal
perusahaan, seperti kreditor dan investor. Asimetri informasi ini terjadi ketika manajer memiliki
informasi internal perusahaan relatif lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut relatif lebih
cepat dibandingkan pihak eksternal tersebut. Dalam kondisi demikian , manajer dapat
menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan keuangan dalam usaha
memaksimalkan kemakmurannya.
Salah satu tindakan manajemen atas laba yang dapat dilakukan oleh manajemen adalah
tindakan perataan laba. Tindakan perataan laba dapat didefinisikan sebagai suatu sarana yang
digunakan manajemen untuk mengurangi variabilitas urut-urutan pelaporan laba relatif terhadap
beberapa urut-urutan target yang terlihat karena adanya manipulasi variabel-variabel akuntansi
Koch (dalam Muhammad Khafid 2002).
2. Studi Kandungan Informasi Atas Laba.
Pengujian kandungan informasi atas laba yang dimaksud pada penelitian ini adalah untuk melihat
reaksi dari suatu pengumuman. Jika pengumuman mengandung informasi, maka diharapkan pasar
akan bereaksi pada waktu pengumuman tersebut diterima. Reaksi pasar ditunjukkan dengan
adanya perubahan harga dari sekuritas yang bersangkutan. Reaksi ini dapat diukur dengan
menggunakan return sebagai nilai perubahan harga atau dengan abnormal return. Jika digunakan
abnormal return, maka dapat dikatakan bahwa suatu pengumuman yang mempunyai kandungan
informasi akan memberikan abnormal return kepada pasar. Sebaliknya yang tidak mengandung
informasi tidak memberikan abnormal return kepada pasar, tetapi tidak menguji seberapa cepat
pasar itu bereaksi (Jogiyanto 2000).
Foster (dalam Muhammad Khafid 2002) menyebutkan bahwa pengumuman yang berhubungan
dengan laba merupakan salah satu pengumuman yang dapat mempengaruhi harga
sekuritas/saham. Pengumuman–pengumuman ini bisa berupa: laporan tahunan awal, laporan
tahunan detail, laporan interim, laporan perubahan metode-metode akuntansi, dan laporan
auditor.
Pendapat Foster ini menjadi dasar dari penelitian ini, untuk melihat reaksi pasar atas pengumuman
laba (melalui laporan keuangan khususnya laporan laba rugi)
baik yang dilakukan oleh
perusahaan yang berstatus sebagai perata laba maupin bukan perata laba. Pengumuman–
pengumuman lain yang dapat mempengaruhi harga saham antara lain: pengumuman peramalan
oleh pejabat perusahaan, pengumuman deviden (distribusi kas, distribusi saham), pengumuman
pendanaan (pengumuman yang berhubungan dengan ekuitas, pengumuman yang berhubungan
dengan hutang, pemecahan saham, pembelian kembali saham), pengumuman yang berhubungan
dengan pemerintah, pengumuman investasi, pengumuman ketenagakerjaan, pengumuman
merjer–ambil alih– diversifikasi.
Dari beberapa penelitian tentang kandungan informasi laporan keuangan terdapat penelitian yang
menguji hubungan antara laba dengan return yang didasarkan pada anggapan bahwa laba
bermanfaat bagi investor. Ball dan Brown (dalam Muhammad Khafid 2002) menduga manfaat
keberadaan angka laba akuntansi dengan menguji kandungan informasi dan ketepatan waktu dari
angka laba tersebut. Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa informasi yang terkandung
dalam angka akuntansi adalah berguna, yaitu jika laba yang sesungguhnya berbeda dengan laba
harapan investor, maka pasar bereaksi yang tercermin dalam pergerakan harga saham di sekitar
tanggal pengumuman laba. Harga saham cenderung naik apabila laba yang dilaporkan lebih besar
dari laba harapan, dan sebaliknya harga saham cenderung turun apabila laba yang dilaporkan lebih
kecil dari laba harapan.
Dalam hubungannya dengan kandungan informasi laba perusahaan yang melakukan tindakan
perataan laba dan tidak melakukan tindakan perataan laba, Assih (1998) yang melakukan
penelitian di Indonesia, menemukan bukti yang cukup bahwa rata–rata cummulative abnormal
return sekitar pengumuman informasi laba untuk kelompok perata laba tidak signifikan dan untuk
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kelompok bukan perata laba adalah signifikan. Sedangkan cummulative abnormal return antara
perusahaan perata laba dan bukan perata laba berbeda secara signifikan.
Hasil penelitian Assih (1998) tersebut dapat dianalisis lebih lanjut, jika perusahaan berstatus
sebagai perata laba, maka investor telah memiliki prediksi laba yang relatif tepat sesuai dengan
laba yang sebenarnya terjadi. Dengan kata lain antara laba harapan dan laba yang sesungguhnya
relatif sama. Di sisi lain, pada perusahaan yang berstatus sebagai bukan perata laba, maka laba
periode sekarang tidak mampu untuk diprediksi secara tepat berdasarkan laba periode
sebelumnya. Akibatnya bisa terjadi perbedaan antara laba harapan dengan laba yang
sesungguhnya.
Hal tersebut yang menyebabkan pada perusahaan yang berstatus sebagai bukan perata laba,
terdapat reaksi pasar yang tercermin dalam cummulative abnormal return pada pengumuman laba.
Hal ini sesuai dengan pendapat Beaver (dalam Muhammad Khafid 2002) yang menyebutkan bahwa
variabilitas perubahan harga akan nampak lebih besar pada saat laba diumumkan daripada saat
lain selama tahun yang bersangkutan karena terdapat perubahan dalam keseimbangan nilai harga
saham saat itu selama periode pengumuman.
3. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis
Laba yang dilaporkan merupakan signal mengenai laba dimasa yang akan datang. Oleh
karena itu pengguna laporan keuangan dapat membuat prediksi atas laba perusahaan untuk masa
yang akan datang berdasarkan signal yang disediakan oleh manajemen melalui laba yang
dilaporkan. Selain itu, perataan laba adalah suatu signaling technique yang dimaksudkan untuk
menyediakan signal bagi pembuatan prediksi yang lebih akurat.
Perataan laba merupakan tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk mengurangi
varibilitas laba yang dilaporkan agar dapat mengurangi risiko pasar atas saham perusahaan, yang
pada akhirnya dapat meningkatkan harga pasar perusahaan. Selanjutnya, yang menjadi
pertanyaan adalah apakah reaksi pasar atas pengumuman laba perusahaan perata laba akan
berbeda dengan reaksi pasar atas pengumuman laba perusahaan bukan perata laba. Reaksi
tersebut akan dilihat dari abnormal return saham setelah informasi laba diumumkan.
Diharapkan reaksi pasar akan lebih kuat untuk pengumuman laba perusahaan yang tidak
melakukan perataan laba daripada untuk pengumuman perusahaan yang melakukana perataan
laba. Sebagaimana yang ditemukan oleh Assih (1998) bahwa cummulative abnormal return antara
perusahaan perata laba dan bukan perata laba berbeda secara signifikan.
Dari uaraian di atas, kerangka pemikiran teoritis yang menghubungkan antara status
perusahaan (perata laba dan bukan perata laba) dengan reaksi dan rissiko investasi atas
pengumuman laba secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Gambar 1
Kerangka Pemikiran Teoritis:

Pengaruh Tindakan Perataan Laba Terhadap Reaksi Pasar Dan Risiko Investasi
Reaksi Pasar Kecil
Perata laba
Risiko Investasi Kecil
Perusahaan Publik
Reaksi Pasar Besar
Bukan Perata Laba
Sumber : data sekunder diolah, 2005.

Risiko Investasi Besar

Dari kerangka pemikiran teoritis tersebut dan didukung oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya,
maka hipotesis berbunyi:
H1 : Terdapat perbedaan reaksi pasar antara perusahaan perata laba dan perusahaan
bukan
perata laba.
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: Terdapat perbedaan risiko investasi antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan
perata laba.

B. METODE PENELITIAN
1. Populasi dan Prosedur Penentuan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik di Indonesia. Sedangkan sampel
penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang dipilih dengan
metode purposive sampling. Dengan metode purposive sampling ini, sampel dipilih dengan kriteria
pemilihan sampel sebagai berikut :
a). Menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 2001 sampai dengan tahun 2003
b). Selama periode estimasi dan periode pengamatan tidak pernah melakukan corporate
action (pembagian deviden, pemecahan harga saham, merger) .
c). Saham perusahaan aktif diperdagangkan selama periode estimasi dan periode
pengamatan.
d). Tersedia data mengenai harga saham selama periode estimasi dan pengamatan.
e). Tersedia data mengenai tanggal pengumuman laba periode 31 Desember 2001 sampai
31 Desember 2003.

2. Jenis dan Sumber Data.

Penelitian ini menggunakan data sekunder perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta
(BEJ) yaitu data saham dan data akuntansi. Data saham yang dipakai adalah return saham. Data
akuntansi yang dipakai meliputi, penjualan bersih dan laba bersih setelah pajak. Data saham dan
akuntansi tersebut diperolah melalui Directory BEJ, pojok BEJ, dan dokumen lainnya dengan
metode dokumentasi untuk mengumpulkannya.
Data penelitian meliputi data perusahaan publik yang mencakup periode tahun 2001–2003 yang
dipandang cukup mewakili kondisi Bursa Efek Jakarta.

3.

Definisi Operasional

Untuk menguji hipotesis satu dan dua terdapat variabel status perata dan bukan perata laba,
reaksi pasar, dan risiko investasi. Operasionalisasi dari ketiga variabel tersebut secara rinci dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a. Variabel Status Perata Laba dan Bukan Perata Laba.
Untuk menentukan perusahaan sebagai perata laba dan bukan perata laba, diklasifikasikan
menggunakan model Eckel (1981). Untuk dapat menggunakan model tersebut, maka digunakan
rumus sebagai berikut :
Indeks perataan
Dimana :
I
S
CV

laba = (CV I / CV S )
= Perubahan laba dalam satu periode
= Perubahan penjualan dalam satu periode
= Koefisien variasi dari variabel, yaitu standar deviasi dibagi dengan nilai
yang diharapkan. Dalam hal ini, nilai yang diharapkan menggunakan
nilai rata-rata.

Jadi,
CV I
= Koefisien variasi untuk perubahan laba
CV S
= Koefisien variasi untuk perubahan penjualan.
CV I dan CV S dapat dihitung sebagai berikut:

CV I dan CV S=

 X  X 
n 1

2

/ X
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Dimana X merupakan perubahan laba (I) atau penjualan (S) antara tahun dengan n-1; dan
n merupakan banyaknya tahun yang diamati.
Laba (I) yang digunakan dalam penelitian ini adalah laba bersih setelah pajak (LBSP). Laba bersih
setelah pajak (LBSP) dipilih mengacu pada alasan bahwa, return yang diperoleh investor atas
investasi sahamnya didasarkan pada laba bersih setelah pajak ini.
Adanya tindakan perataan laba ditunjukkan oleh indeks yang kurang dari satu (perata < 1 ).
Menurut Ashari (1994) indeks Eckel dikembangkan secara spesifik sebagai pengukuran dikotomus
dari perataan laba. Penggunaan indeks Eckel untuk mengetahui status perata dan bukan perata
laba, ini didasari alasan yang telah dikemukakan oleh Ashari (1994) yaitu: 1) obyektif dan
berdasarkan pada statistik dengan pemisahan yang jelas antara perusahaan perata dan bukan
perata laba, 2) mengukur terjadinya tindakan perataan laba tanpa memaksakan prediksi
pendapatan, pembuatan model dari laba yang diharapkan, pengujian biaya atau pertimbangan
yang subyektif, 3) mengukur perataan laba dengan menjumlahkan pengaruh dari beberapa
variabel perata laba yang potensial dan menyelidiki pola dari perilaku perataan laba selama periode
waktu tertentu.
b. Variabel Reaksi Pasar
Variabel reaksi pasar diukur menggunakan cummulative abnormal return (CAR) yang dihitung pada
saat periode peristiwa (event period) disebut juga dengan periode pengamatan atau jendela
peristiwa (event windows), untuk pengumuman laba periode jendela yang digunakan umumnya
adalah 3 hari yaitu tiga hari sebelum, hari peristiwanya, dan tiga hari sesudahnya (Jogiyanto
2000). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu periode pengamatan (tiga hari setelah
pengumuman laba) karena penelitian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya suatu reaksi atas
pengumuman laba, bukan untuk menguji kecepatan reaksi. CAR merupakan penjumlahan dari
abnormal return pada periode pengamatan.
Perhitungan abnormal return diperoleh dari selisih antara return untuk saham i pada hari t dengan
return yang diekspektasi (diharapkan) dari saham tersebut. Return yang diekspektasi (diharapkan)
dalam penelitian ini dihitung berdasarkan pada mean-adjusted model. Peneliti memilih meanadjusted model dalam menetapkan return yang diekspektasi (diharapkan) karena model ini relatif
lebih sederhana sehingga peneliti bisa relatif lebih cermat dan teliti dalam mengamati data ini.
Secara matematis, uraian tentang perhitungan abnormal return diatas dapat ditulis sebagai
berikut:
Ait= Rit - ERit
Dimana :
Ait
= abnormal return untuk saham I pada hari t,
Rit
= return saham I pada hari t,
ERit
= return yang diekspektasi (diharapkan) untuk saham i.
Berdasarkan mean–adjusted model, return yang diekspektasi (diharapkan) dihitung
sebagai berikut :
ERit
=  Rij / T
Dimana :
ERit
= return yang diekspektasi (diharapkan) untuk saham I,
Rij
= return untuk saham I pada periode estimasi j,
T
= lamanya periode estimasi.
Untuk lama periode estimasi pada penelitian ini, peneliti menetapkan 30 hari sebelum
periode pengamatan (-30 sampai dengan –1). Jogiyanto (2000) berpendapat bahwa selama ini
belum ada patokan dalam menentukan lamanya periode estimasi maupun pengamatan. Sedangkan
beberapa peneliti terdahulu, ada yang menetapkan lamanya periode estimasi selama 100 hari dan
120 hari. Keputusan peneliti untuk mengambil 30 hari sebagai lama periode estimasi ini didasarkan
pada pemikiran sebagai berikut :
Dalam kajian statistik konservatif, n sebanyak 30 dipandang cukup untuk melakukan
estimasi.
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Lama periode estimasi yang kecil (lama 30 hari dipandang lebih kecil daripada lama 100
hari ataupun 120 hari) memungkinkan peneliti untuk dapat lebih cermat, teliti, dan
seksama di dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis data return tersebut.
Agar diperoleh kejelasan mengenai lama periode estimasi dan lama periode pengamatan
dalam penelitian ini, peneliti mencoba memperjelas keterangan di atas dalam bentuk
gambar sebagai berikut :
Gambar 2
Periode Estimasi dan Periode Pengamatan
-30 sampai dengan -1
Periode Estimasi

0

+1
+2
+3
Periode Pengamatan

Sumber : data sekunder diolah, 2005.
Keterangan : 0 adalah tanggal pengumuman laba, yang di tentukan melalui tanggal
diserahkannya laporan keuangan oleh perusahaan ke Bursa Efek Jakarta.
c. Variabel Risiko Investasi
Risiko sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima dengan
yang diekspektasi. Van Horne dan Machowics, (dalam Samlawi 2000) mendefinisikan risiko sebagai
variabilitas return realisasi terhadap return yang diekspektasi (diharapkan). Metode yang banyak
digunakan untuk mengukur risiko ini adalah deviasi standar ( standard deviation) yang mengukur
penyimpangan nilai yang sudah terjadi dengan nilai rata–ratanya (sebagai nilai yang diekspektasi).
Berdasarkan penjelasan diatas, maka variabel risiko pada penelitian ini diukur dengan deviasi
standar dari return masing–masing perusahaan yang bersangkutan pada periode estimasinya.
Deviasi standar dapat dinyatakan sebagai berikut :
SD =

 Xi  X  / n
2

Dimana :
SD : deviasi standar,
Xi : return saham tertentu pada masing–masing hari di periode estimasi,
X : nilai rata–rata saham tertentu selama periode estimasi,
n : jumlah hari pada periode estimasi, yaitu 30.

4. Analisis Data
Data penelitian dianalisis dan diuji dengan beberapa uji statistik yang terdiri dari statistik
deskriptif dan uji statistik untuk pengujian hipotesis.
a. Pengujian asumsi klasik
Untuk memperoleh hasil analisis data yang memenuhi syarat pengujian, maka penelitian
ini melakukan pengujian asumsi klasik untuk pengujian statistik. Sebagaimana telah disebutkan
dimuka, alat analisis data pada penelitian ini terdiri dari: regresi dan uji t sampel independen
untuk uji satu pihak.
Alat analisis data regresi akan diuji asumsi klasik yang terdiri dari:
1). Normalitas. Alat yang digunakan untuk mendeteksi adalah Normal P-P Plot of
Regression Star. Data akan diasumsikan berdistribusi normal, jika hasil Normal P-P
Plot of Regression Star membentuk pola diagonal dari kiri bawah menuju kanan
atas.
2). Heteroskedastisitas. Alat yang digunakan untuk mendeteksi adalah Linear
Regression Plots dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot
antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Jika ada pola tertentu
(bergelombang, melebar, atau menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi
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heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola yang jelas, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas .

3). Linieritas. alat yang digunakan untuk mendeteksi adalah Durbin-Watson. Jika nilai
Durbit-Watson signifikan, berarti model persamaan linier adalah salah atau

misspesification.

Pengujian asumsi klasik yang lain (multikolinieritas dan autokorelasi) tidak dilakukan pada
penelitian ini, karena menurut peneliti pengujian tersebut tidak diperlukan pada data dan model
pengujian penelitian ini.
b. Statistik deskriptif
Statistik ini digunakan untuk memberikan gambaran profil data sampel. Peneliti menggunakan
statistik deskriptif yang terdiri dari rata–rata, deviasi standar, minimum, dan maksimum. Juga
digunakan grafik untuk memperjelas penampilan perkembangan dari variabel yang di teliti.
c. Pengujian hipotesis
Pengujian hipotesis satu akan melihat apakah pasar bereaksi dengan adanya pengumuman
informasi laba, dan apakah terdapat perbedaan reaksi pasar antara perusahaan perata laba dan
perusahaan bukan perata laba. Teknik statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda.
Dengan membentuk variabel independen dummy untuk status perata laba dan bukan perata laba,
variabel unecpected earning (UE). Dan variabel dependent cummulative abnormal return (CAR )
Model persamaan yang digunakan dalam teknik regresi ini adalah :
CAR it = ά + β1 UE + β2 DUM +e
: Cummulative abnormal return pada periode pengamatan
: Unexpected earning yaitu selisih antara laba periode sekarang dengan periode
sebelumnya
DUM
: Variabel dummy yang bernilai satu untuk perusahaan perata laba dan nilai 0 untuk
perusahaan bukan perata laba.
Apabila nilai koefisien UE signifikan, maka pasar bereaksi dengan adanya pengumuman
laba. Sedangkan nilai koefisien DUM yang signifikan menunjukan bahwa terdapat perbedaan reaksi
pasar antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba.
Untuk mengetahui apakah reaksi pasar bagi perusahaan bukan perata laba lebih kuat di
bandingkan dengan dengan reaksi pasar bagi perusahaan perata laba, maka dilakukan dengan
membandingkan rata-rata cummulative abnormal return antara perusahaan perata laba dan bukan
perata laba. Rata-rata cummulative abnormal return yang lebih besar menunjukan reaksi pasar
yang kuat. Pengujian ini dilakukan dengan t-tes sampel independen.
Secara rinci, untuk menguji hipotesis pertama, dilakukan langkah–langkah sebagai berikut:
1). Mengklasifikasikan perusahaan ke dalam kelompok perata laba dan kelompok bukan
perata laba dengan menggunakan indek Eckel untuk laba operasi dan laba setelah
pajak
2). Menghitung return yang diekspektasi dengan periode 30 hari menjelang pengumuman
laba.
3). Menghitung return yang sesungguhnya, abnormal return, cummulative abnormal
return dengan periode pengamatan setelah pengumuman laba.
4). Memasukan nilai–nilai variabel kedalam persamaan regresi
5). Menguji beda rata–rata cummulative abnormal return antara perusahaan perata laba
dan perusahaan bukan perata laba untuk mengetahui perbedaan reaksi pasar dari
kedua kelompok tersebut mana yang lebih kuat.
Sedangkan hipotesis dua akan melihat apakah resiko terpengaruh dengan adanya
pengumuman informasi laba, dan apakah terdapat perbedaan risiko investasi antara perusahaan
perata laba dan perusahaan bukan perata laba. Teknik statistik yang digunakan adalah regresi
linear berganda. Dengan membentuk variabel independen dummy untuk status perata laba dan
bukan perata laba, variabel unecpected earning (UE). Dan variabel dependent deviasi standar
(SD) Model persamaan yang digunakan dalam teknik regresi ini adalah :
CARit
UE
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SD it = ά + β1 UE + β2 DUM +e
SDRit
UE
DUM

: Deviasi standar pada periode pengamatan
: Unexpected earning yaitu selisih antara laba periode sekarang dengan periode
sebelumnya
: Variabel dummy yang bernilai satu untuk perusahaan perata laba dan nilai 0 untuk
perusahaan bukan perata laba.

Apabila nilai koefisien UE signifikan, maka risiko terpengaruh dengan adanya pengumuman
laba. Sedangkan nilai koefisien DUM yang signifikan menunjukan bahwa terdapat perbedaan risiko
investasi antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba.
Untuk mengetahui apakah risiko investasi bagi perusahaan bukan perata laba lebih besar
di bandingkan dengan risiko investasi bagi perusahaan perata laba, maka dilakukan dengan
membandingkan rata-rata risiko antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba. Pengujian
ini dilakukan dengan t-tes sampel independen.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Sampel Penelitian
Proses penentuan sampel dengan metode yang di maksud dalam bab II, secara sistematis
dilakukan dengan urut-urutan langkah sebagai berikut:
Jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) per
31 Desember 2003
Tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember 2001 sampai
dengan tahun 2003
Selama periode estimasi dan periode pengamatan melakukan

corporate action.

Saham perusahaan tidak aktif diperdagangkan selama periode
estimasi dan periode pengamatan.
Tidak tersedia data mengenai harga saham selama periode estimasi
dan pengamatan.
Tidak tersedia data mengenai tanggal pengumuman laba periode 31
Desember 2001 sampai 31 Desember 2003.
Jumlah akhir sampel

333

Perusahaan

202

Perusahaan

131
3

Perusahaan

128
62

Perusahaan

66
4

Perusahaan

62
62

Perusahaan
Perusahaan

Dari sampel sebanyak 62 perusahaan, peneliti mengklasifikasikan ke dalam kelompok
perusahaan perata laba, dan perusahaan bukan perata laba. Melalui perhitungan indeks Eckel yang
diperoleh hasil sebanyak 48 perusahaan termasuk kelompok perusahaan perata laba. Sedangkan
lainnya, sebanyak 14 perusahaan termasuk kelompok perusahaan bukan perata laba.
2. Hasil Penelitian
Hasil penelitian pada bagian ini, akan dipaparkan dalam dua bagian, yaitu statistik
deskriptif yang menyajikan profil data penelitian, dan statistik inferensial yang menyajikan hasil
pengujian hipotesis.
a. Profil Data Penelitian
Profil data penelitian diperoleh dari hasil analisis data melalui pengolahan statistik
deskriptif.
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Tabel 1
Profil Data Penelitian (Kelompok Perata Laba)
Variabel
Penelitian

N

Min

CAR
48
-0.812
Unexpect. Earn
48
-466530.5
Risiko (SD)
48
0.000
Sumber : data sekunder diolah, 2005

Max

Mean

Std. Dev

0.250
229814.5
0.157

-0.02671
48272.271
0.03685

0.170023
337649.19
0.040364

Tabel 2
Profil Data Penelitian (Kelompok Bukan Perata Laba)
Variabel
Penelitian

N

Min

CAR
14
-0.108
Unexpect. Earn
14
-89385.0
Risiko (SD)
14
0.000
Sumber : data sekunder diolah,2005

Max

Mean

Std. Dev

-.248
366709.5
0.107

0.02550
78350.393
0.02307

0.076356
131695.57
0.027108

b. Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Alat analisis data regresi berganda akan diuji asumsi klasik yang terdiri dari:
1). Normalitas. Peneliti telah memastikan bahwa data penelitian telah memenuhi
asumsi normalitas, yang dapat dilihat melalui Normal P–P Plot of Regression Star.
2). Heteroskedastisitas. Dari grafik scatterplots peneliti disimpulkan bahwa tidak
terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak
dipakai untuk memprediksi.
3). Linieritas. Dari nilai Durbin-Watson berada didaerah bebas kesalahan oleh karena
itu model yang digunakan pada persamaaan regresi sebagai persamaan yang linier
pada penelitian ini adalah tidak salah.
c. Hasil Pengujian Hipotesis I
Hipotesis penelitian pertama berbunyi “Terdapat perbedaan reaksi pasar antara
perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba”. Hipotesis ini akan diuji dengan
menggunakan regresi berganda dan uji t sampel independen, pada periode pengamatan.
Hipotesis statistiknya berbunyi sebagai berikut:
HO:Tidak ada pengaruh variabel Unexpected Earning dan dummy terhadap cummulative
abnormal return.
HA: Ada pengaruh variabel Unexpected Earning dan dummy terhadap cummulative
abnormal return.
Pengambilan keputusan:
Jika probalitas > 0.05 maka HO tidak dapat ditolak (diterima).
Jika probalitas < 0.05 maka HO ditolak dan terima HA.
Hasil pengujian regresi berganda dengan menggunakan software SPSS, secara ringkas
disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 3
Hasil Pengujian Regresi Berganda
Keterangan

Stand. Coeff.Beta
t
0,119
0,931
- 0,137
-1,070
Sumber : data sekunder diolah, 2005.
Keterangan:
a. Variabel Independen
: Unexpected Earning, Dummy.
b. Variabel Dependen
: Cummulative Abnormal Return.

Unexpected Earning
Dummy

Sign
0,355
0,289
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Pada periode pengamatan terlihat bahwa nilai t untuk variabel unexpected earning
menunjukan angka 0,931 dan variabel dummy menunjukan nilai t-1,070 dengan tingkat signifikansi
keduanya lebih dari 5%. Hal ini berarti HO diterima atau dengan kata lain pasar tidak bereaksi
dengan adanya pengumuman laba, dan reaksi antara perusahaan perata laba dan perusahaan
bukan perata laba tidak berbeda secara signifikan pada toleransi 5%.
Untuk lebih menyakinkan hasil penelitian perbedaan reaksi pasar atas pengumuman laba
antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba ini selain diuji dengan regresi berganda,
juga akan diuji dengan uji t sampel independen untuk membedakannya. Dari alat uji ini, peneliti
akan membedakan cummulative abnormal return pada masing-masing periode pengamatan antara
perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba. Ada dua tahapan analisis yaitu:
a. Dengan Levene Test, diuji apakah variance populasi kedua sampel tersebut adalah sama
ataukah beda.
b. Dengan t-test.
Hipotesis statistiknya sebagai berikut:
HO: Tidak ada perbedaan reaksi pasar antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan
perata laba adalah tidak berbeda.
HA: Ada perbedaan reaksi pasar antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata
laba.
Pengambilan keputusan:
Jika probalitas > 0.05 maka HO tidak dapat ditolak (diterima).
Jika probalitas < 0.05 maka HO ditolak dan terima HA.
Berdasarkan pengujian t sampel independen untuk cummulative abnormal return pada
beberapa periode pengamatan secara ringkas, disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 4
Hasil Uji-t Sampel Independen
Keterangan

Equal
Var.Assumed
Equal Var. not
Assumed

Levene’s test for Equality of Variances
(Sign)
1.387

t

Sign (2 tailed)

-1.112

0.271

-1.636

0.108

0.242

Sumber: data sekunder diolah,2005
Dari tabel 4, terlihat bahwa F hitung untuk cummulative abnormal return dengan Equal
Variance Assumed adalah 1.387 dengan probabilitas 0.242. Karena probabilitas >0.05 maka
HO diterima atau menunjukan kedua varianced adalah sama. Samanya kedua variance
membuat penggunaan variance untuk membandingkan rata-rata populasi dengan t-test
sebaiknya menggunakan dasar Equal Variance (diasumsikan kedua varians sama).
Hipotesisnya :
Jika probalitas > 0.05 maka HO tidak dapat ditolak (diterima).
Jika probalitas < 0.05 maka HO ditolak dan terima HA.
Terlihat dari output SPSS bahwa besarnya t hitung adalah -1.112 dengan probabilitas
0.271. Karena probabilitas >0.05 maka HO diterima, berarti Reaksi pasar antara perusahaan
perata laba dan perusahaan bukan perata laba adalah tidak berbeda.
Dari dua alat analisis data di atas, peneliti memperoleh hasil bahwa jika untuk melihat
reaksi pada periode pengamatan (saat pengumuman laba sampai 6 hari setelah pengumuman
laba), maka hipotesis berbunyi :” Terdapat perbedaan reaksi pasar antara perusahaan perata
laba dan perusahaan bukan perata laba” tidak dapat teruji pada tingkat signikansi 5%. Jadi,
hasil penelitian di atas berarti tindakan perata laba yang dilakukan oleh perusahaan publik di
Indonesia tidak mempengaruhi reaksi pasar pada saat laba perusahaan yang bersangkutan
diumumkan.
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d. Hasil Pengujian Hipotesis II
Hipotesis ke-dua berbunyi “Terdapat perbedaan risiko investasi antara perusahaan
perata laba dan perusahaan bukan perata laba”. Hipotesis ini akan diuji dengan menggunakan
regresi berganda dan uji t sampel independen, pada periode pengamatan.
Analisis data dilakukan dengan melihat signifikansi pada masing-masing variabel
penelitian. Apabila nilai variabel Unexpected Earning yang signifikan menunjukan bahwa
variabel ini berpengaruh terhadap Risiko Investasi. Variabel dummy yang signifikan
menunjukan bahwa status perata laba dan bukan perata laba berpengaruh terhadap Risiko
Investasi. Atau dengan kata lain bahwa perbedaan terdapat resiko investasi atas pengumuman
laba antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba. Hipotesis statistiknya
berbunyi sebagai berikut:
HO:Tidak ada pengaruh variabel Unexpected Earning dan Dummy terhadap Risiko
Investasi.
HA: Ada pengaruh variabel Unexpected Earning dan Dummy terhadap Risiko Investasi.
Pengambilan keputusan:
Jika probalitas > 0.05 maka HO tidak dapat ditolak (diterima).
Jika probalitas < 0.05 maka HO ditolak dan terima HA.
Hasil pengujian regresi berganda dengan menggunakan software SPSS, secara
ringkas disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 5
Hasil Pengujian Regresi Berganda
Keterangan

Stand. Coeff.Beta
-0,125
0,148
Sumber : data sekunder diolah, 2005.

Unexpected Earning
Dummy

Keterangan:
a. Variabel Independen
b. Variabel Dependen

t
-0,980
1,155

Sign
0,331
0,253

: Unexpected Earning, Dummy
: Deviasi Standar (Risiko Investasi)

Pada periode pengamatan terlihat bahwa nilai t untuk variabel unexpected earning
menunjukan angka -0,980 dan variabel dummy menunjukan nilai t 1,155 dengan tingkat
signifikansi keduanya lebih dari 5%. Hal ini berarti HO diterima atau dengan kata lain risiko
tidak terpengaruh dengan adanya pengumuman laba antara perusahaan perata laba dan
bukan perata laba, dan risiko investasi antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan
perata laba tidak berbeda secara signifikan pada toleransi 5%.
Untuk lebih menyakinkan hasil penelitian perbedaan risiko investasi atas pengumuman
laba antara perusahaan perata laba dan bukan perata laba ini selain diuji dengan regresi
berganda, juga akan diuji dengan uji t sampel independen untuk membedakannya (Output
SPSS lampiran 16 hal 102). Dari alat uji ini, peneliti akan membedakan risiko investasi pada
periode pengamatan antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba. Ada
dua tahapan analisis yaitu:
a. Dengan Levene Test, diuji apakah variance populasi kedua sampel tersebut adalah sama
ataukah beda.
b. Dengan t-test.
Hipotesis statistiknya sebagai berikut:
HO: Tidak ada perbedaan risiko investasi antara perusahaan perata laba dan perusahaan
bukan perata laba adalah tidak berbeda.
HA: Ada perbedaan risiko investasi antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan
perata laba.
Pengambilan keputusan:
Jika probalitas > 0.05 maka HO tidak dapat ditolak (diterima).
Jika probalitas < 0.05 maka HO ditolak dan terima HA.
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Berdasarkan pengujian t sampel independen untuk deviasi standar pada periode
pengamatan secara ringkas, disajikan pada tabel berikut ini:
Tabel 6
Hasil Uji-t Sampel Independen
Keterangan

Levene’s test for Equality of Variances
(Sign)

Equal
Var.Assumed
3.446
Equal Var. not
Assumed
Sumber: data sekunder diolah,2005

t

Sign (2 tailed)

1.198

0.236

1.483

0.148

0.068

Dari tabel 6, terlihat bahwa F hitung untuk deviasi standar dengan Equal Variance Assumed
adalah 3.446 dengan probabilitas 0.068. Karena probabilitas >0.05 maka HO diterima atau
menunjukan kedua varianced adalah sama. Samanya kedua variance membuat penggunaan
variance untuk membandingkan rata-rata populasi dengan t-test sebaiknya menggunakan
dasar Equal Variance (diasumsikan kedua varians sama).
Hipotesisnya :
Jika probalitas > 0.05 maka HO tidak dapat ditolak (diterima).
Jika probalitas < 0.05 maka HO ditolak dan terima HA.
Terlihat dari output SPSS bahwa besarnya t hitung adalah 1.198 dengan probabilitas
0.236. Karena probabilitas >0.05 maka HO diterima, berarti tidak ada perbedaan deviasi
standar antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba.
e. Interpretasi Hasil Penelitian
Penelitian ini berisi kajian tentang analisis perataan laba. Analisis yang dimaksud dalam
penelitian ini adalah mencoba mengkaitkan antara tindakan perataan laba yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan dua hal, yaitu reaksi
pasar pada saat perusahaan tersebut mengumumkan laba, dan resiko investasi.
Berdasarkan hasil pengolahan data penelitian ini, peneliti melakukan interpretasi sebagai
berikut:
1). Reaksi pasar atas pengumuman laba yang ditentukam melalui cummulative abnormal
return selama periode pengamatan (saat dilakukan pengumuman laba sampai dengan tiga
hari setelah pengumuman laba), maka diperoleh hasil bahwa pasar tidak menunjukan
reaksi atas diumumkannya laba. Disamping itu, hasil penelitian ini juga tidak menunjukan
adanya perbedaan reaksi pasar antara kelompok perusahaan perata laba dan perusahaan
bukan perata laba.
Hasil penelitian ini tidak senada dengan beberapa hasil penelitian yang dilakukan
sebelumnya antara lain; Assih (1998) menemukan bukti bahwa reaksi pasar yang diukur
dengan cummulative abnormal return antara perusahaan perata laba berbeda secara
signifikan dengan perusahaan bukan perata laba. Samlawi (2000) menyimpulkan bahwa
pada analisis total sampel ditemukan adanya perbedaan return rata-rata yang signifikan
antara perusahaan–perusahaan perata dan perusahaan–perusahaan bukan perata (return
rata-rata perusahaan perata lebih kecil daripada perusahaan perusahaan non perata).
Sedangkan penelitian terakhir yang dilakukan oleh Muhammad Khafid (2002) menemukan
bukti empiris bahwa terdapat perbedaan reaksi pasar yang diukur dengan cummulative
abnormal return antara perusahaan perata laba berbeda dengan perusahaan bukan perata
laba. Namun demikian penelitian ini senada dengan beberapa peneliti antara lain; Salno
(2000) menemukan bukti bahwa tidak ada perbedaan return antara perusahaan perata
dan perusahaan bukan perata laba.
Pada kajian tentang perataan laba, perusahaan yang termasuk kelompok
perusahaan perata laba akan memperlihatkan aliran laba yang stabil. Hal ini menyebabkan
laba yang akan diumumkan dapat relatif lebih mudah diprediksi melalui laba tahun lalu.
Pada kelompok perusahaan bukan perata laba, aliran laba yang telah diumumkan
menunjukan tingkat variasi yang tinggi. Oleh karena itu pada kelompok perusahaan yang
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demikian, investor relatif sulit untuk memprediksi laba yang akan diumumkan hanya
melalui signal yang ditunjukan dari informasi laba pada beberapa periode yang lalu. Jika
kondisinya demikian, maka informasi yang akan diumumkan oleh perusahaan sangat
dibutuhkan oleh investor dan para pelaku pasar. Pada saat pengumuman laba dilakukan
perbedaan antara laba yang diprediksi dengan laba yang sesungguhnya diumumkan inilah
yang akan menimbulkan reaksi.
Namun demikian penelitian ini memberikan wacana yang berbeda dengan wacana-wacana
tersebut. Peneliti menduga ada faktor lain yang mengakibatkan pada waktu tertentu
memang terdapat perbedaan reaksi pasar antara pengumuman laba perusahaan perata
laba dengan perusahaan bukan perata laba. Namun ada juga waktu yang mengakibatkan
tidak terdapat perbedaan reaksi pasar antara pengumuman laba perusahaan perata laba
dengan perusahaan bukan perata laba. Selain itu juga dimungkinkan pada periode itu
faktor-faktor lain lebih besar pengaruhnya dari pada tindakan perataan laba. Hal ini sesuai
dengan pendapat Foster (dalam Muhammad Khafid 2002) yang menyebutkan bahwa
pengumuman–pengumuman lain yang dapat mempengaruhi harga saham antara lain:
pengumuman peramalan oleh pejabat perusahaan, pengumuman deviden (distribusi kas,
distribusi saham), pengumuman pendanaan (pengumuman yang berhubungan dengan
ekuitas, pengumuman yang berhubungan dengan hutang, pemecahan saham, pembelian
kembali saham), pengumuman yang berhubungan dengan pemerintah, pengumuman
investasi, pengumuman ketenagakerjaan, pengumuman merjer–ambil alih– diversifikasi.
Lebih besarnya pengaruh pengumuman-pengumuman tersebut pada saat penelitian
dilakukan, dikarenakan investor bisa sama-sama memperoleh informasi mengenai kondisi
suatu perusahaan.
2). Risiko investasi, atas pengumuman laba yang ditentukan melalui Deviasi Standar selama
periode pengamatan (saat dilakukan pengumuman laba sampai dengan tiga hari setelah
pengumuman laba), maka diperoleh hasil bahwa risiko tidak terpengaruh dengan adanya
pengumuman laba, dan risiko antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan
perata laba tidak berbeda signifikan.
Penelitian tentang kaitan antara tindakan perata laba dengan risiko yang dilakukan
oleh antara lain; Michelson (dalam Samlawi 2000), yang menemukan bukti bahwa risiko
bisnis perusahaan–perusahaan perata lebih rendah daripada risiko bisnis perusahaan–
perusahaan bukan perata. Sementara itu, Salno (1999) menemukan bahwa tidak terdapat
perbedaan risiko antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba. Hasil
Salno (1999) sama dengan hasil penelitian Samlawi (2000) yang menemukan bukti empiris
bahwa tidak ada perbedaan risiko bisnis antara perusahaan perata laba dengan
perusahaan bukan perata laba. Sedangkan Muhammad Khafid (2002) menemukan bahwa
terdapat perbedaan risiko antara perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata
laba.
Bila dikaitkan dengan 4 (empat) hasil penelitian diatas, maka hasil penelitian ini tidak
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Michelson, Muhammad Khafid (2002), dan
sesuai dengan hasil yang diperoleh Salno (1999) dan Samlawi (2000). Hasil yang diperoleh
peneliti ini tidak terdapat perbedaan risiko investasi antara perusahaan perata laba dan
perusahaan bukan perata laba, berarti hipotesis penelitian ini tidak teruji.
Sesuai dengan konsep perataan laba, investor yang menolak risiko lebih menyukai
perusahaan-perusahaan yang memiliki aliran laba yang stabil. Para investor yang menolak
resiko selalu mengamati aliran laba beberapa periode sebelumnya sebagai dasar dalam
melakukan analisis investasinya. Secara teoritis, manajemen yang melakukan perataan
laba bertujuan agar laba yang dilaporkan stabil tersebut membawa dampak juga kepada
harga saham yang stabil. Pada akhirnya harga saham yang stabil ini bisa memperkecil
risiko investasinya. Para investor yang menolak risiko dapat menjadikan perusahaan–
perusahaan dengan aliran laba stabil ini menjadi alternatif utama investasinya.
Namun demikian seperti halnya reaksi pasar penelitian ini memberikan wacana yang
berbeda dengan wacana-wacana tersebut. Peneliti menduga ada faktor situasi ekonomi
yang mengakibatkan pada waktu tertentu memang terdapat perbedaan resiko investasi
antara pengumuman laba perusahaan perata laba dengan perusahaan bukan perata laba.
Namun ada juga waktu yang mengakibatkan tidak terdapat perbedaan risiko investasi
antara perusahaan perata laba dengan perusahaan bukan perata laba. Seperti halnya
reaksi pasar dimungkinkan pada periode itu faktor-faktor lain lebih besar pengaruhnya
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terhadap risiko invesatsai dari pada tindakan perataan laba. Hal ini sesuai dengan
pendapat Foster (dalam Muhammad Khafid 2002) yang menyebutkan bahwa
pengumuman–pengumuman lain yang dapat mempengaruhi harga saham antara lain:
pengumuman peramalan oleh pejabat perusahaan, pengumuman deviden (distribusi kas,
distribusi saham), pengumuman pendanaan (pengumuman yang berhubungan dengan
ekuitas, pengumuman yang berhubungan dengan hutang, pemecahan saham, pembelian
kembali saham), pengumuman yang berhubungan dengan pemerintah, pengumuman
investasi, pengumuman ketenagakerjaan, pengumuman merjer–ambil alih–diversifikasi.
Lebih besarnya pengaruh pengumuman-pengumuman tersebut pada saat penelitian
dilakukan, dikarenakan investor bisa sama-sama memperoleh informasi mengenai kondisi
suatu perusahaan. Dengan kata lain keberadaan teori keagenan (agency theory) perlu
adanya pengkajian yang mendalam.

D. KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Secara umum, penelitian ini menguji pengaruh tindakan perataan laba terhadap reaksi
pasar dan risiko investasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan hasil
penelitian sebagaimana dipaparkan pada Bab IV, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal
sebagai berikut:
a). Reaksi pasar atas pengumuman laba yang ditentukan melalui cummulative abnormal
return selama periode pengamatan (saat dilakukan pengumuman laba sampai dengan
enam hari setelah pengumuman laba), maka diperoleh hasil bahwa tidak terdapat
perbedaan reaksi pasar antara kelompok perusahaan perata laba dan perusahaan
bukan perata laba sehingga hipotesis satu penelitian ini tidak teruji.
b). Risiko investasi yang ditentukan melalui deviasi standar selama periode pengamatan
(saat dilakukan pengumuman laba sampai dengan tiga hari setelah pengumuman
laba), maka diperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan risiko investasi antara
kelompok perusahaan perata laba dan perusahaan bukan perata laba sehingga
hipotesis dua penelitian ini tidak teruji.
c). Adanya hasil yang berbeda antara beberapa peneliti terdahulu dengan penelitian ini
maka peneliti menyimpulkan bahwa dimungkinkan adanya faktor-faktor lain yang lebih
besar pengaruhnya terhadap reaksi pasar dan resiko investasi..
2. Saran
Karena kedua hipotesis yang diajukan penelitian ini tidak teruji secara signifikan,
sebagai dasar pengambilan keputusan bagi para akademisi maupun praktisi, peneliti
menyadari bahwa penelitian ini masih banyak mengandung beberapa keterbatasan. Untuk itu
bagi para akademisi maupun praktisi yang akan menggunakan hasil penelitian ini sebagai
acuan penelitian berikutnya dan bagi praktisi sebagai dasar pengambilan keputusan investasi
dan keputusan ekonomi lainnya diharapkan memperhatikan beberapa keterbatasan penelitian
ini.
a). Peneliti mengabaikan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap reaksi dan
risiko investasi baik data yang kuantitatif maupun kualitatif ( goods news dan bad news
terkait dengan pengumuman peramalan oleh pejabat perusahaan, pengumuman
deviden (distribusi kas, distribusi saham), pengumuman pendanaan (pengumuman
yang berhubungan dengan ekuitas, pengumuman yang berhubungan dengan hutang,
pemecahan saham, pembelian kembali saham), pengumuman yang berhubungan
dengan pemerintah, pengumuman investasi, pengumuman ketenagakerjaan,
pengumuman merjer–ambil alih– diversifikasi).
b). Peneliti belum bisa menelusuri lebih jauh kenapa ada penelitian serupa yang hipotesis
teruji dan ada juga hipotesisnya tidak teruji.
Berdasarkan beberapa keterbatasan tersebut, penelitian ini memberi implikasi kepada
penelitian berikutnya untuk mencoba menganalisis topik serupa dengan memasukan variabelvariabel lain yang berpengaruh terhadap reaksi dan investasi, baik data yang kuantitatif
maupun kualitatif (goods news dan bad news) dalam memandang reaksi pasar dan risiko
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sebagai pertimbangan analisisnya serta menelusuri penyebab kenapa ada penelitian serupa
yang hipotesis teruji dan ada juga hipotesisnya tidak teruji.
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